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Czy papie? przyiedzie tra Ukraing
apiezJariPar,rrel trzosd rywnnay n
Ulcaing. O tyrn, in zapwnrie przr.

l<^zal papieiowi premier Walerij Pustowoj-
tenko, powiedzial po raz piennszy w lutym
br szef Pafsnuowego Komitetu ds. Religii
Wiktor Bondarenko. J.go slowa rvyrvolaly
,ialq spekulacji i aompiOiv. P6izniejpbau*u-
'no nawet r6zne, rnoZliwe daty. Tyrnczasem
' z nieoficjalnych lr6del wiadorno , ze - chot
'wladze Ukrainy by tego chcialy - do wizyty
w tym roku raczej nie dojdzie. - Oficjalnie
nic na ten temat nie wiemy - rn6lvi rezy-
dqjacy rv Kijowie biskup pomocniczy rzym-
skokatolickiej Diece qi Zy tonienkiej Stani-

slaw Szyrokoradiuk. - Ocznvi6cie, bardzo
pragnierny pr4jazdu Oj ca Swigtego. Werni
wielokrotnie slali petycje do rvladz, prosz4c,
by zostal zaproszony.Jednak Ko6ciol niejest
informorvany o podejrnorvanych przez wla-
dzedeqzlach. 

-O zaproszeniu dla papie2a
dowiedzialem sig z telewi{i - m6wi biskup

Julian Gbur sekretarz Synodu Ko6ciola Grec-
kok4tolickiego. 

- W calpn cywilizowanym
Swiecie takie sprarvy uzgadnia sig z Episkopa-
tem. Pomy6lalem, 2e moze nie wiemja, a wie
dz4 inni, ale wszyscy byli zdziwieni. Oczyrvi-
6cie, to fantastlczna sprawa, bo od pigciu lat
co rok zebrany na Synodzie Episkopat wysyla

pro6by do prezydenta o wystosowanie zap
roszenia dla papieia,ale bez efektu. Czy teraz
naszz nadaeja s4 spehri? Odnoszg sig do tego
sceptycznie. W telewizji m6rviono ostarnio o
koricu listopada, pocz4tkach grudnia, po
rvybor:ach prezydenckich. Kto dzi6 planujei
rvizytg na Ukrainie wgnrdniu? Trudno cho6-
by przewidzied, kto bgdzie w6wc zas pr ezy den-
tem i czy podtrzymazaproszenie... Z nieofi-
cjalnych Zr6del wiadomo, ze prerydent ko-
nid Ktrczma chcialby, aby wrzlrtaJana Pawla
II odbyla sigjtrz w tFm roku, natomiast stro-
na ko6cielnauwaia,Ze niejest to mo2liwe.

Zakofrczenie na str. 1l
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Rozmowy prezydent6w o wsp6lpracy i pomocy Zachodu dla Kijowa

pr zeciwko podw 6inei mie rze
ale z drugiej wiadorno,2e bez
pomocY nigdY nie da sig ich

wprorvadzi6 rv ZYcie. Poza qm
inaczej traktowano Pro6bl'
Roqji, a inaczej UkrainY. Jedni
otrzyrnl'lvali rvszystko, natych-

miast i bez iadnYch rtarrrnk6ni
a inni nie dostarvali nic- Poclot>

nie uypolviadal siq Kuczma' -
Gdyby fiviat nie Pr4jal Posta-
wy obserlvatol-a, to bYlibYSmY

dzi6 znacznie bardziej zaarvan-

sowani z reforrnami, niijeste6-
my - 

stwierdzil. Kuczma
powiedzial, ii Ukraina rozumie
wymogi,jakim musi sig PodPo
rz4dkowa6 Polska na drodze
do NATO i Unii EuroPejskiej'
Nie powinno tojednak n'vorzY6

nowych linii Podzial6w. Zda-

ce przyst4pi6 do Prac. Strona
polika' twaia, 2e Powinna bYi
isalizowana ubiegloroczna, liP
cowa umowa rv sPrawie Cmen-
tzrza. - 

DokonaliSmY tYlu
ustepstw na rzeczsft ony ukrai6-
stiii Ze dalsze nie s4juz moZli-
we 

*- 
stwierdzil Andrzej Prze-

woZnik, komentqi4c w ten sPo-

s6b wyporviedzi niekt6rYch
lwowskiih radtrYch, wci4i nie
chc4cych zgodzii sig na niekto-
re , uzgodnione elemen-t1'
Cmenta-rza. W szczeg6lno6ci
chodzi o napis na PtYcie 11gro-
bie piEciu nieznanYch Zolnier*ry,

kt6i'v ma brzmie6: "NieznanYrn
Zolnier-zom polskim PoIe g\nn w
walce o niePodleglo66 RzeczPo-

spolitei Polskiei 191&1920". Sra-

rr' truiir'NieZnanym bohate-
rbm poleglyrn rv obronie Lrvo-

wa i 2iem poludniorvo-rvscho-
dnich" zostal zdemontowany
przezstronQ polsk4 Pod koniec
ubieglego roku.

. Wsp6lptaca pfrY
integracii zFuroP4

Stala, polsko-ukraifiska
konferencja do sPraw inte-

D olsko-ukrainskie Parher
-f stwo strategiczne to

dzialanie na rzecz rozwoju
demokratycznej i suwerennej
Ukrainy, jako gwaranta stabil-

no6ci w tej czgSci EuroPY - 
tak

zdefiniowali charakter stosun-

k6w migdzY Warszawa i Kijo-
wem prezYdenci Aleksander
Kwa6niewski i Leonid Kuczma,

informuj4c na konferencj i Pra-
sowej o wYnikach ich sPotkania
w podstolecznym KlarYsewie'

Jak poinforrnowal Aleksander
KwaSniewski, 13 maja obaj wez-

m4 udzial w uroczYsto6ci na
Cmentarzu Orl4t Lwowskich,
kt6ry do tego czasrl rna bY6

oclbudowanY zgodnie z zaPisa-

mi polsko'ukraifiskiego Poro-

W skr6cie
o RozrnowY
o wsp6lPtacY
prezydent6w

Szczeg6ty dotYcz4ce kontak-
t6w prezydent6w UkrainY i Po!
ski w najbliZszYch miesi4cach
oraz spodziewanYch Pr:ac mig-

dzypr ezy de nckie go Ko 1i1e tu
Korisultaqjnego omawial 1 lute-
go br. podirat wizytY rv Kijowie
irinitte. Marek Siwiec z Kance-

larii Prezydenta RzeczPosPoltej
Polskiej. Rozmawial teZ o odbu-
dowie Cmentana Orl4t Lwow
skich. Marek Siwiec sPotkal siE

z sekretarzem RadY B ezPieczefv

stwa Narodowego i ObronY
Ukrainy WolodYmYrem Horbq
linem; obaj s4 rvsP6lPrzewodni-
cz4qmi Komite tu Konsultac$-
nego. - W Polowie kwietnia
zbierze siq rv Gdarisku Komitet'
Rozwazai bqdziemY krvestie
za^rr4zane z p nakq'c zn 4 t ealizacj4
deklar:acji o Pojednaniu, PodPi-
, n4pri"tpie4'dent6w rv 1997

r. W maju we Lrvowie odbqdzie
siq szc4; kraj6w EuroPY Srodko-
rvej i sPotkanie PrezYdent6w
Kr.ia6niervskiego i KuczrrrY' Z

zumienia. Dzieri P6Zniej we

Lworvie odbgdzie siE szczvtPre-

zycle nt6w paf snv Srodkowoeu-
ropejskich. Krva6niervski zape-

*r-tit, Z" Polska bqdzie PoPier:a6
starania UkrainY o uzYskanie

statusll pafi stwa stowarzYszone-

go z Uni4 EuroPejska i jej
zabiegi o pomocfit'ransolv4 z
Migclzynarodowe go f unduszu
Walutowego i Banku Swiatowe-

go. Jednoczesnie krYtYcznie
ocenil stosowanie Przez
Zach6d wobe c Kij owa Po dw6j-

nych standard6rv- -W 
dziala-

niu struktur zachodnich widzq

niekonsekwencj Q - 
stwierdzil'

- Zjednej strony m6wi siq,2e

Kij6* nie dostanie Pomo,ry bo
nie s4 wprorvadzane reformY,

kolei na czerwiec Planowana
j est ofi cj al na wz'1a P_r gzYdenta
Leonidl Kuczmy w Warszawie

- powiedzial Po rozmowach
minister Siwiec.

e Co dalei
zCrrtentarzetn
Orl4t Lwowskich

Towar4szEcY ministrowi Siw-

cowi sekretal-z generalnY RadY

Ochrony Pamigci Walki ,i
Mgczefi snva Andrzej P tzewolz-

nik.Andrz ej P t zew olznik sPotkal
siq z przervodnicz4q'rn Komiqfi
ds. UpamiEtnienia Ofiar RePf-
sii przy Rz4dzie UkrainY Wolo'
dy-y."* Husakorvern. Jego
rdutti"* rvkr6tce Powinno bY6

gotowe komPleksowe Porozu-
mienie na temat cmentarzy r

innych miejsc Poch6rvku -
zar6rvno polskich na Ukrainie,
jak i ukrairltki.lt rv Polsce- Wed-

1ug Andrzeia Ptzetryoi;nika je6li
prezydenci Kuczma i Krva6nierv-

ski rzec4,rn'i6cie m4ja w maju br.

spotka6 sig na odbudorvanYrn -
cho6by rv wiEkszo6ci - 

Cmen-
tarzLL Orl4t, trzeba w juz rvkr6t-

niem KuczmY dialog na n{wYz-

sz)'m szczeblu dowodzi, i2

udalo siq n'yPracos'a6 sPos6b

r ozwi4zywania Problem6rv w

stosunkach Polsko-ukrairi-
skich. Obaj Prezvdenci Pod-
kre Slali znaczenie Pl an orvan ej

na koniec lutego oficjalnej
wizyty premiera Jerzego Buz-

ka rv Kijorvie. Sam Leonid
Kuczma przYjedzie do Polski
z wizyt4 oficjaln4 w korlcu
czerwca. Kttczma Poinforn- \
wal, ii nowym ambasadots/
Ukrainy w Polsce bqdzie zna-

ny poeta i Parlamentarzysta
Dmytro PawlYczko

Slawomir PoPowski

(dz i enni kan " Rze ciPos Pol itef'

gracji euroPejskiej rozPatrY-
iva6 bgdzie problemY, wYnika-
jace dla UkrainY w mti4zkuze
'spodziewanym wej6ciem Pol-
.Li do UE. Bedzie tei slu2Y6

Ukrainie, Pragn4cej zosta6
czlonkiem stowarzyszonym
UE, rv poznaniu Polskich do6-

wiadcZef rv tej dziedzinie'
Takie s4 ustalenia, Pod.t )

podczas rozm6w Polski\'d
wiceministr-a sPraw zagranr-
cznych Andrzeja Ananicza w
Kijorvie. Dziennikarzy intere-
sowala przede wszl'stkim sPra-

wa ewentualnego rvProwadze-
nia rviz przez Polskg. - 

Pol-
ska bqdiie musiala PtzYjai
uklad z Schengen' co wcale
nie oznacza zm.ianY na gorsze
prry przekraczaniu granicY

- 
m6wit min. Ananicz. Nie

chcial jednak Powiedzie6
wprost, czY wizY dla obYwate-
li Ukrainy beda rvProwadzo-
ne. - 

MusimY najPierw Poz-
na6 calo56 regulacji z Schen-
gen - 

rvvja6nial, dodaj4c,-Ze
Folska chce znale'Lt moZli-
rvie lagodn4 formulg ich sto-
sowanla.

P. IL
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Polqcry nas "Most"

p olska jest
I elgboko zain-

teresowana budo-
warriem stabilnych,
wzajemnie korzy-
stnych i obliczo-

nych na dlugie trwanie stosunk6w gospo-
darczych z Ukrain4 - m6wil premierJerzy
Buzek podczas kijowskich obrad Polsko-
Ukrairiskiej Komisji Mieszanej ds. Wsp6l-
pracy Gospodarczej i Handlu. Prezydenta
Leonida Kuczmg i innych swoich rozm6w-
c6w przekonywal, ie integracja Polski z
Uni4 Europejsk4 i NATO nie wplynie nie-
korrystnie na nasze stosunki.

" Polski premier go6cil w Kijowie 24-25
\/ca br. - Wst4pienie Polski do UE nie
mo2e byt, mti4zarte ze stworzeniem jaki-
chkolwiek barier na granicy Ukrainy i Pol-
ski - powiedzial prerydentowi Kuczmie. A
naukowc6w i student6w, zgromadzonych
w kijowskim Instytucie Stosunk6w Migdry-
narodowych przekonywal, ie wsp6lnar pol-
sko-ukrairiska wsp6lpraca z NATO i UE
&t orry now4 sz:rnsg dla naszego s4siedztwa.
- Konieczne jest wsp6lne zbliilanie sig do
europejskich standard6q wsp6lne ucze-
stnictwo w procesie, nazywanym integra-
cj4 europejsk4 - m6wil. - Takie polskie
wej6cie do NATO rrd.e oznacza "ucieczki Pol-
ski na zach6d".

Premier Je rzy Buzek r.v em z premierem
Walerijem Pustowojtenk4 podpisali proto-
k6l z obrad Komisji Mieszanej. Podczas kon-
ferencji prasowej po zakofczeniu obrad
Komisj i Mieszanej obaj premierry podkre6-
lili, 2e ropoci4g Odessa-Gdafsk bgdzie
budowany. - Polska zarnierza konkretnie
uczestniczy6 w tej inwestycji, jest to mocny
projekt - m6wil J.rry Buzek. W protokole
odnotowano bardzo wiele spraq kt6re
wymagbja uregulowania lub rozl'r,i4zania.
Chodzi przede wszystkim o Iiberalizacj e wiza-
jemnego handlu i ulatwieniaprry organizo-
waniu wsp6lnych przedsigwzig6 gospodar-
czych.Ierry Buzek uczestnicryl tei:w obra-
dach przedstawicieli ministerstw kultury
naszych kraj6w oraz ekspert6w, debatuj4-
cych nad renowacj4 starego mostu, wiod4-
cego do twierdzy w Kamiericu Podolskim,
rozslawionej przez Sienkiewicza w "Panli
Wolodyj owskim" - potr zeba na to 200 gsie
cy dolar6w - oraz nad planem przeksztal-
cenia w muzeum domu, kt6rym w Krzemief-
cu mieszkal Juliusz Slowacki. Powstanie
wsp6lna fundacja "Most", kt6ra zbiera(.
bgdzie pieni4dze dla ratowania Xamiefca.

Spotkanie z Polakami
Wzruszaj4ce bylo spotkanie szefa polskie.

go rz4du z grup4 ukraifskich Polak6w.
Obecne byly - obok przedstawicieh Zwi4z-

ku Polak6wna Llkrainie i Federacji Organi-
zacji Polskich na IJkrainie, reprezentant6w
Kijowa, Lwowaiwielu innych miast, a takZe
Zytomierza z wicegubernatorem obwodu
Romanem Pentrongowskim - cztery osoby
z Berdyczowa, w fym ai trzy z redakcji nasze-
go pisma - Feliks Paszkowski, Larysa Wer-
minska ilerzy Sokalski, ataki:,e o. Benedykt
Krok z klasztoru karmelit6w.

- l{aidy z was stanowi czg(( narodu pol-
skiego, cho6 macie obywatelstrvo innego pa6-
stwa. To .ri" *y zmieniliScie miejsce zamie-
szkania, to Polska was opu6cila - m6wil pre-
mier. Prrybyli dzielili sig z szefem polskiego
rz4duswoimi problemami i klopotami, skar-
zyli sig na brak lokali dla polskich orgariza-
cji, na nieoddawanie ko6ciol6w. Niepokoili
sig, czy przyszle wej6cie Polski do IIE nie
utrudni ukraifiskim Polakom podr6ry do
dawnej ojczyzny i pytali o moiliwo6ci emi-
gracji do Polski, prosili o pomoc w nawi4-
zaniu kontakt6w z polskimi instytucjami i
organizacjami. Premier obiecal pomoc i
zapewnil, 2e integracja Polski do UE nie
przeszkodzi Polakom z Ukrainy podr62o-
wania do Polski. Podkre6lal tez, ie budu-
j4c niepodlegl4 Ukraing, tutejsi Polacy slu-
i4 Polsce, bo Polska chce mie6 jako s4sia-
da silne, niepodlegle, ukraifiskie pafstwo.

Jan Majewski

Polscy przedsigbiorcy ziednoczyli sig na Ukrainie
l\T " 

Ukrainie powstalo Stowarzyszenie
I \ Polskich Przedsigbiorc6w. Grupu-
:ar6wno polskich biznesmen ow, kt6rzy

\-lalaja na ukrairiskim rynku, posiadaj4c
tu firrny (z czgSciowym albo stuprocento-
wym kapitalem polskim) orazmiejscowych
biznesmen6w polskiego pochodzenia.

- Dokum env zaloLycielskie oddali5my
j uZ do Ministersnva Sprarviedlirvo6ci. S4clzg,
ze lada dzie6. mozna spodzie.rva6 sig zare-
jestrorvania naszcgo stowarzyszenia -mrin'iJerzy Konik, prezes norve-j organiza-
cji, rvla6ciciel znanej na Ukrainie finn1'
"lJkraflora" (import, hodo.wla i hur-torvy
handel kwiatami) oraz m.in. ltowego,
kijorvskiego Radia "2". Sto$'arzvszenie ma
s\;4ti rwrnianie informacji porniEclzy pol-
skirni frrrnarni olaz n'spieraniu rvsp6lnych
inicj a q'rv i ro zrvi4z,r,rvaniu rvsprilnych pro-
blem6Hr

- ChociaLby z. ccrtyfikac.j4 torvzrr6rv,
sprorvaclzanych z Polski - m6rvi Jerzy
Konik. - Na Ukrainie jest ona bardzo
rici4Zlirva i czasochlonna. Dlaczeeo Ukrai-
nie'nie moelabl, uznzrrva6 polskich ccrty-
fikat6w, a Polska trkrairiskich? Tymczasem
polskie firm),, takjak i inne, borykajq sig z

problemami rvynikaj 4c,vmi z ukrairiskiego
kryzysu fi nansorvego. Wecllu g kij owskiego
przeclstarvicicla Banku Handlowego w
\Alarszarvie SA Jaroslarva Norvackiego, na
ukrairiskim kryzysie finansouym nie powi-
nic tr s t.rac ii duzy han del, " u cl,rvilizowany".

- Na Ukrainie funkcjonuj4 rviarygodne
banki, wystawiajqce akceptowane akredy-
t)'\\y i nie naleZy spodzierva6 siE proble-
1n[r*- 

- urvazaJaroslan' Non'acki. Jednak
Bank Handlorw nstrzymal kredytowanie
dla firm ukraifskich, narveLje6li posiada-
j4 one grvarancje rz4dou'e.

- Wi4ze siE to z obnizeniem wiarygo-
dnoSci pafsnva ukrairiskiego pruez insq.
tucje finansorve 

- 
'rvskazuje Jaroslarv

Norvacki. \4r6r6d trudno6ci, jakie na rJn-
ktr ukraifskim rvidzi przedstan'iciel Ban-
ku l-Iandlowego, s4 rnozlirve op6lnienia
pJatno6ci partner6w ukrairiskich. Kryzys
rra Uklainie szczes5lnic dotkn4l firmy,
handluj4ce lekarni 

- 1s ts[ejszych srod-
kacl-r rnasowego przekazu pojarvily siE
informacj e, Le w og6le zaprzestano spl-o-
rvadzania lekarshv z zagranicy.

Przedstarviciel Ciechtr Robert Servastia-
nowicz podkre6la jednak, 2s w-jego WZry-

padku nie ma mo\{y o rezygnacji z ukrai6-
skiego rynku.

- Oczpvi6cie, my'5my tel] kryzys odczu-
li, tak jak i inne, nawet bardzo duze firmy

- m6wi. 
- Stalo sig ta! przede wszysrkim

dlatego, ze musieli6my postEpowa6 analo-
gicznie jak inni i sprzedarvali6my leki na
kredyt. Nie czekarny jednak, az nasi par-
trlerzy rqjda z zadltrLenra i przez caly czas
dostarczamy towar, cho6by w niervielkich,
ekonomicznie uzasadnionych ilo6ciach.
Cho6 niekt6re przedsigbiorst\va ogranicza-
ja r'trq akn rvno66 lub nar,vet rezygnqj4 z dzia-
lania na ukraifskirn rynku, to jednak rv
ostatnim okresie powstaly w Kijowie nowe
przedsta\vicielsnva polskich firm. Nieda-
wno ofivar-ty zostal salon meblorvy polskiej
firmy Furnel.

- 
Funkc-jonorvanie na ukrairiskim ryn-

ku rvymaga od nas jcclnak o rviele rvigkszej
ostrozno6ct ntL dot4d - trvierdzi Jerzy
Konik. 

- Ost.atni kryzys sporvoclorval 
-rvobec spaclku n artoSci trkrairiskiej hryruny

- Le ludzie rv wiqkszo6ci stali sig jeszcze
biedniejsi niz dot4d. Aprzeciezswoje rowa-
rv sprzedajemy wla6nie im.

Stefan Popliriski
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ocrqai4c od 1996 r.
berdyczowscynauczy-

ciele nie otrzymuj4 w nor-
malny spos6b swoich pensji.
Wladze miej skie j uz trzy lata
w rozlrtaity spos6b klami4
nauczycielom i staraj4 sig
$'ygra6 na czasie, obiecuj4c
da6 prawdziw4 odpowiedf
jutro - a tejutrofrwairui:,tr2y
lata.

W roku szkolnym L998/
99, na koniec grudnia 1998
r., r,v rviEkszo6ci szk6l lvypla-
cono perrsjejedynie za polo-
wg wrzeSnia. Najgorsze jest
to, Le ztvi4zek zawodowy
nauczycieli milczy i przez te
trzy lata ani razu nie pode-
j morval najbardzi ej przecieL
bol4cego problemu. Wre-
szcie, 1B grudniawszkole nr.
1 odbylo sig zebranie zwi4z-
kowe, na kt6rym nie bylo
j ednak przewod nicz4cej,
pani Clvietkowej. Przed
zebranymi wyst4pil przedsta-
wi cie I ztm4zku obwod owe go,
informuj4c o przyjgtej w
marcLr 1998 r. przez Radg
Najwyzsz4 ustawie "O roz-
strzyganiu spor6rv pracy".
Dla organizacji strajku nau-
czycielskie go konieczne j est
dotrzyrnanie wszystkich wa-
runk6w, przewidzianych w
ustarvie. Ajest ich tak wiele,
2e aby zrozumie6 o co rvla-
fciwie chodzi, trzeba po6wi9-
ci6 niejedn4 godzing. Potem
przed ze branymi rvystEporva-
la szefowa kuratorium szkol-
nego Irena Siniawska, wraz
z gl6ivn4 ksiggow4.

Pani Siniarvska polviedzia-
la, ze strajk nic nie pomozc
i podanie do sqdu tez, bo
pienigdzy nie ma i od tego
sig nie pojarvi4.

Narve t, j eSli s4cl zdecl,clqj e,
ze kuratoritrrn ma zaplaci(,
trzeba bEdzie czeka( na
pojarvienic siq picniEdry. Ale
j e6li nauc 4'ciele zrozumieli-
by sytuacjE i zgodzili siE na
przeliczenie srvoich pensji
na zaplatg dlug6rv - zaleg-
lych oplat rnieszkaniorvych,

za gaz, wodE, ogrzewanie,
czyh tzrv. oplat komunal-
nych, to by6 moze sytuacja
sig poprawi. Albo niech nau-
czyciele ponrogA sprzeda6
benryng, kt6r4 miasto dosur-
lo zamiast pienigdzy.

Wynik taki : j e6li nauczycie-
le chc4, 2eby im placili,
musz4 sprzedad benzynq.
Jeden z obecnych r,q,[1ttL-
n4l,2e to przedstawienie cyr-
kowe, na co pani Siniarvska
odparla, 2e caJg:.nasze |ycte

ksztalcenia. W miarg zwiek-
szania aparatu biurokratY-
cznego, szkola zostala obci4-
Lorn norvymi obowi4zkami -
od likwidacji skutk6w kata-
s trofy czarno bylskiej, rozwi4-
zywania problem6w krymi-
nalnych, po ustalanie akt6w
materialno-bytowych pod-
czas zamiany i sprzedazY
mieszkaf. I tak dalej.

Praca nauczyciela przesta-
la byt pr^c4 wykladowcy.
Nauczyciel nie tylko nie ma

szo6ci nie ma! Czego6 takie-
go nie m6gl sig chyba sPo-
dziervai nawet mitologicznY
zbojca - Prokrust". W zalq-
czeniu do interpelacji Feliks
Paszkorvski przeka zal pyta-
nia:

1. Co robi4 wladze miej-
skie dla likwidacji zadluienia
w uryplacie pensj i nauczycie-
lom za wrzesiefi-grudzieri
1998 r.?

2. Kiedy zostan4 zrvr6cone
pieni4dze, zgodnie z przed-
stawionym I przez nauczYcieli
dokumentami, za udzial w
ku rsach podwy2s zaj4cy ch
kwalifikacje w l99B roku?

3. Do Wydzialu Finan r'

pokazai za miesi4ca r'h-€-
si e ri-p aZ dzi e rn i k-l is to pad-
gru dzi ef j aka czg$t. fun dusry
pochodz4 cy ch z dotacj i prze-
zn^czana jest na wyplatg
pensji, rvedlug bran2.

4. Proszg sprostowa6 lub
potwierd zi(., czy rzeczywi6cie
pieni4dze z dotacji s4 zabie-
rane przez odporviednie
strrrktury j aka zabierana j est
"Smietanka"?

5. Czy wladze miejskie s4

przygotowane na realnie
groz4cy, bezterminolvY
strajk, podobnie jak te, kt5-
re trwaj4 w Kaluszu (obw.
iwanofrankowski) i Aleksan-
drii (obw. kirorvogradzki) ?

Jestesmy pervni, ze . ,.r
Clyluk nigdy nie da "ffi-lviedzi na pow,vZsz'e pytania.
T)'mczasem sytuacja sig
po garsza. Nauczyci ele zaczv-

naj4 odch odzi( z pracy, meL-
czyini pr6buja znaleii pra-
cA rv innych krajach. To chy-
ba pocz4tek korica ukrairi-
skiego szkolnictrva. \4liele
moich koleZanek, takie i ja,
zamierzamy opu6cii szkolg i
szukai lepszcgo losu gdzie
indziej. Szkola sig rozpada,
a to oznacza, 2e paristrvo i
j.go obywatele nie ^ojqprzyszloii. Czas pokaze, kto
mial racjg.

Larysa Wermifiska

( w i ced yrekt ork a S zk ol y
nr 3 w Berdyczowie)

Cry ?ycie to cyrk
to cyrk, a myjeste6my rv nim
paj acami. 22 grudn ia zeszle-
go roku deputowany do
Rady Miejskiej Feliks
Paszkowski, kt5ry jest takic
dyrektorem Szkoly nr. 3, na
sesji Rady zloiyl na rqce
mera miasta Oleksija Ch,vltt-
ka interpelacjg, w ktSrej
pisal: "W Srodowisku nauczy-
cielskim miasta panuje wiel-
kie napiqcie, r,vywolane
masowym nieu,yplacaniem
pensji w ci4gu czterech mie-
sigcy. Nie umniejszaj4c roli
innych spolecznie potrzcb-
nych zarvod6lv zaznaczavl,
ie w warunkach kry,zysu
gospodarczego j edynie szko-
la - szczegcilnie w naszym
mie6cic - pozostala t4 insty-
tucj4, kt6ra bezplatnie Srviad-

czy uslugi dla ludnoSci.
Nawet tak w:rzne dziedziny,
jak medycyna i kultura (a o
tym rviern), z rvlasnego do$-
wiadczenia) wyci4gaj4 z
korzystaj4cych z ich uslug
ostatnie grosze. Nauczl,ciel
pracujc rv szkole parisnvorvej
codziennie, dci6lc przestrzc-
g4jEc rozkladu zajgC Podno-
si srvoje krvalifikacje plac4c
ze swoich skromnyclt oszczg-
dno6ci i realizuje rtl,mogi
zmiennych i niestabilnych
programrirv i rnetodyk.

\Arzrost informacji huma-
nistycznej wymaga od nau-
czy ciela codzie n nego sarno-

crym zaplaci(. za p rofe sj o n al-
ne czasopismo, ale nie maza
co kupi6 bochna chleba,
normal nie wych orvy-rva6 lvlas-
ne dzieci, Ieczy(. siebie i
czlonk6w swojej rodziny. A
musi by6 rv dobrej formie,
bo przeciei jest kierolvni-
kiem klasy za 2,49 hrywny
miesi gczn ie, za p6ltorej hry-
wny uczy nie mniej, niz stu
uczni6rv. Nauczyciel j est wie-
cznre mlody, bo i za rvyslugg
lat, inaczej nii inni urzgdni-
cy, niczego nie dostaje. AjeS-
li morva o zdrorviu, to nasze
rvladze medyczne podejrze-
rvaj4 naucrycieli o zachowa-
nia Casanov)', bo w istniej4-
cej sytuacji pedagodzy nie
chc4 sig chyba niczym innym
zajmotvai (dwa razy do roku
trzeba przechodzi6 badanie
knvi na syfilis, a takie rzeL4-
czkg).

Na grona pedagogiczne
zloiono ob owi4zki likwidacj i
zadluLenia za rvykorzystanie
gazu ziemnego, wodE, uslu-
gi kornunalne. Podobno nie
istniej4 u nas normy prawne,
jak dzialai w6wczas, gdy za
to\var trzeba placii. Scentra-
lizorvana ksig gowo66 kurato-
rium o6rviaty proponuje
szkolom 85 proc. miesiq-
cznego funduszu pensji dob-
rorvol nie (czytaj: przymuso-
wo) skierorvad na likwidacjg
zadluienia, kt6rego w wigk-
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mintrs minus 30, dlatego brrdno
bylo zgadn 4t, ey ol<utana kobie.
ta w walonkach jest mloda czy.' r,ladna uybnydka. Niepe-
lr.* stapala po oblodzonej jez-
dni. -Jak siE pani nazywa?

-Jestem Wi6niewska.
-Awie panijakie dzi6 Swigto?

- Boze Narodzenie. Wla6nie
niosE zakupy, na kolacjg!

- A co bgdzie na kolacjg?
- Szynka, kielbasa i ryba.

Chyba -oge poda6 szynkE i
kielbasg? - Nie bardzo.

- Ale w6dkE moZna poda6?
- Mo2na dopiero po pasrerce.
- No dobrze, tak zrobiE.

Dopiero w domu sig zdziwi4!

- powie dziala WiSniewska
iry czylaW esotych Swi4t i poszla.
Po drodze kulila siq w sobie,
bo rano w okolicach Czkalowa,
w p6lnocnym Kazachstanie,
gdzie Wi6niewska przemieszka-
la cale zycie zacz4lwiai buran.

Ofiary eksperymentu
ieg opadl powoli i dooko-

l\g6kazal sig step, czyli pokry-
ta Sniegiem i rud4 traw4
pustka. Je6liby w wyobraZni

' wymazai asfaltow4 drogq;
samoch6d i slupy wysokiego
napigcia, otrzymaliby6my taki
kraj obraz j aki zobaczyli polscy
zeslaricy z 1936 roku, ktorych
potomkowie do dzi6 tu |yja.
Wa6nie w6rvczas rozpoczgly
sig nyw6zki. Waclaw Maszewski
z Czkalowa pamiqta wszystko

.dokladnie, bo w 1936 r. mial

. 16 lat. WieS kolo Zytomierza
, oloczyly wojska NI{\MD. - Doje-. chali6my tu w paZdzierniliu,
' zaczglasigjuz zima i pora bura-

n6rv. Mialem wtedy l6 lat -
opowiada po rosfsku Waclaw
Maszewski - Powiedzieli nam,
zejeste6my w toczce (punkcie)
8, dzi3 to Pietrowka. Po drugiej
stronie drogi byla toczka

iecz 6r Wigilij ny zbhilal
sig powoli. Na drvorze

numer 7, czyli Czkal6w, ale
chodzenie tam bylo surowo
zakazane. Deportowanych
Polak6w przez nastgpnych 20
lat obowi4zywal zakaz kore-
spondencj i, zakaz opuszczania
miejsca zamieszka nia, zakaz
rozmarviania po polsku. DziS
Maszewski wstydzi sig rn6tvi6
po polsku. ChoqiaZ rurejszy
i<si4dz Krzy szto(Ku rylori'i cl
zaklina sig, 2e staruszek z jgzy-
kiem radzi sobie calkiem nie-
Lle. Maszewskiem u j es r glupio,
2e rozmavia po rosfsku, wigc
pokazuje po26lkle SwiEre obra-
zy. Wisz4 na Scianach jego
malego domku: - Widzi pan,
przez tyle lat przechowali6my!
Grozil za to wyrok Smierci.

$tania z polsko6ci
W domu syna Maszewskiego

przygotowania do Wigilii ida
peln4 par4. Synowa Waclawa
Maszewskiego wymieniaj ednym
tchem 12 potraw, kt6re znajd4
sig nastole. Thudno powiedzie6,
czyjest to wiedza wyniesiona z
domu. Moie by(vrytczona, bo
tutejsi Polacy na gwalt ucz4 sig
polsko6ci. Przed wyjazdem do
Polski mus z4 pnejrc. rozmowg w
polskim konsulacie. A tam zada-
j4 podchwytliwe pytania. - Pro.
szg powiedzie6 kiedy jest BoZe
Narodzenie?

- W tym roku?
- Thk, w tym roku.
- 13 grudnia.
-Aw SwiEcie Trzech Kr6li o

jakich kr6li chodzi?
- Lech, Czech i Rus?

- Z kim graniczy Polska?
- Z Franc.j4, Finlandi4 i

Kub4.
By*rjE jednak odpowiedzi

zaskakuj4ce:

- Proszg wymieni6 jakiego6
kr6la polskiego.

- A z kt6rej dynastii, panie
konsulu?

O przygotowaniach z przed-
miotu "Polsko56" wie doskona-
le Dorota Dawid.Jest nauczyciel-
k4 polskiego w Kazachstaniejui
od 6 lat. Mies2ka w Zielonym
G"jr. -PnJszlado mnie kobie-
ta z kartk4 w dloni. Zaczgla
pytai: "Czypolskie tafce to kra-
kowiak, oberek i polonez. Arry
polskie potrawy to bigos i tatar?

I(azachstan

A rry dobrze czyt^mslowa hym-
nu?" Przygotowuj4 siq do wyjaz-
du i trudno sig im dziwii.

Kim nie jeste6my
Trudno im sig dziwi6 z dw6ch

powod6w. Po pierwsze warun-
kr rycia w Kazachstanie s4 eks-
tremalnie trudne. Po drugie
Polacy - wedlug spisu powsze-
chnego z 1989 r. - s4 mniejszo-
6ci4 narodow4 w Kazachstanie,
kt6ra naj slabiej wlada jgzykiem
ojczysrym. WSr6d blisko 60
tysiecy ludzi, ktorzy mieli wpi-
sane w paszporcie narodow66
polsk4, q'lko 12,2 proc. dekla-
rowalo znajomo66 polskiego.
Bylo to o 5 razy mniej niZ w5r6d
innych narodowo6ci. Maciej
Lang i Jacek Multanowski,
dw6ch polskich dyplomat6w z
naszej ambasady w s rolicy l{aza-
chstanu Almaty, opisalo tutejsz4
Polonig na podstawie kilkuset
rozm6w z osobami ubiegajrcy-
mi sig owizg repatriacSnA.Wg.
ich obserwacji powodem chgci
wyjazdu do Polski bylo przede
rvszystkim zapewnienie lepszej
przyszlo6ci dzieciom. Jest to
spos6b na ucieczk g z l{azachsta-
nu, nie powr6tdo "historycznej
ojczyzny". - O wyjeldzie my6li
kaidy - m6wi konsul Maciej
Lang. - Po pierwsze chodzi o
brak perspektyw ekonomi-
gznych. Po drugie brak identy-
fi kacj i z l{azachstanem. Raczej
nie zad4j4 sobie pytania "Kim
jestem", tylko "Kim nie
jestem?". Tezg Langa i Multa-
nowskiego, m6wi4c4 2e w6r6d
Polak6w Sredniego pokolenia
jest niewielka chE6 do nauki
polskiego, potwierdzaj4 do6-
wiadczenia ksiEdza Kurylowicza
z Czkalowa. Na pierwsz4 lekcj 9
polskiego dla dorosLych przy-
szlo 60 os6b, na trzeci4 rylko 3.
Na ksigdza m6wia w Czkalowie
"Zuch". Kurylowicz robil juZ w
Czkalowie polsk4 telewizjg: -
Przestalem. Thk czgsto odcina-
j? p?d, ze nikt tego nie ogla-
da. Teraz bede robil gazetE.
Dumny jest z budowanego
Jeszcze, ogromne go ko6ciola.

-Po co ksiadz robi towszystko:
ko6ci6l, telewizja, gazeLy,skoro i

tak wszyscy wfada? - Wyjedzie
nqiwfzej5-l0procent.

Nauczycielka z Zielonego
Gujr, Dorota Dawid proroku-
je,2e zostan4 ci, kt6rzynie maj4
wyksztalcenia, pieniqdzy, sily
przebicia, rwi4zk6w z Polsk4.

Dok4d idziesz
Po buranie zazwyczal nadcho-

dzimr6z, ale nikt sig nie spodzie-
wal,2e bgdzie a2 tak srogr. Pola-
cy, kt6rzy vty chodzili na paste rkg,
chociaz przymycajeni do chlo-
du, prrynrpywali zwraienia. Nie-
wielka 6r,vi4 tyrrjia, urz4dzonaw sta-
rym drer,vnianym domu, zapelni-
la sig do ostatniego miejsca.
IGi4dz powitalwszystkich - katd
Iik6w, prawoslawnych i niewierz4-
cych. Niekt6rym wypomnial:
"Dawno sigjuz nie widzieli6my! ".
Msza odprawianabyla po rosyj-
sku. Po mszyokazzlosig,ze mr6z
jeszcze stgZal, az trudno bylo roz-
mawia6. Zlotowlosa Irena nie
chcialapowiedziei po polsku ani
slowa.Jednak po tysi4cu merr6w
nieoczekiwanie odp owi e dziaJa
"Tak, tak" zarniast "Da, da". W
drugi dzieri Swi4t Irena pojawila
sig w piEknej czarnej kreacji na
spotkaniu Polak6w. Gdy ws4nry
jui rozesdi sig do dom6w Irena
zaprosila na herbatkq, do swoje-
go mieszkania. Pozostawione w
przedpokoj u walonki kontrasto-
w-aly zjej balow4 sukni4.Jednak
walonki bylyjak n{bardziej na
miejscu, bo Irena szybko zmieni
sig z ksigZniczki w kopciuszka.
P6jdzie rrabazar,gdziejest sprze-
dawc. ni4. Okazuje sig 2e nikt
nie potrzebuje "magistra towap
znawq". Czy ktoS potrzebuje w
Polsce "Magistra towaro zrraw c,1" ?

Jasne,2e nie! Irenajest dumna i
taka rozmowa, zwlaszcza, ie s4

!*iEtr, sprawiala jej przykroS6.
Nale2alo zmienid temar. Nada-
rzyla s4 dobra okazja, bo obok
lelala ksqzka.

- Co crytasz?

- Sam zobacz.
- "I{uda idzios z" . Cn to takiego?
- O Sienkiewiczu slyszaleS?

Pawel Reszka

"^rr"Yo1:;:;l;:;:)
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W kt6rym ukraifskim mie-
6cie jest dzi6 najwigkszy odse-
tek Polak6w? Przeciez nie
Lw6w, gdzie jest ich 1-2 proc.
mieszkafc6w. Ani nawet nie
Zytomierz, gdzie naszych roda-
k6wjest 10-20, a zdaniem nie-
kt6rych nawet 30 proc. Nie -tym miastem j est siedmiotysiq-
czny Dolbysz,z 70 proc. ludno-
Sci polskiej. Mimo ogromnych
trudno6ci finansowych, w miej-
scowej szkole na duz4jak na
ukraifiskie warunki skalg nau-
czanyjest jEzyk polski. Dziala
polskie stowarzyszenie imienia
Jana Pawla II.

54 szanse na odrodzenie pol-
sko6ci w Dolbyszu, zdlawionej
po 1935 roku. Dramat polega
jednak na tym, ze to najbar-
dziej polskie z ukraifskich
miast, znajduje sig w fatalnej
sytuacji ekonomic znej. J"dy-
nym, sprawnie funkcjonuj4-
cym przedsiqbiorstwem jest
piekarnia. Duma Dolbysza -Fabryka Porcelany - 

ledwie
wi4ze koniec z kofcem. Inne
zaklady albo stoj4, albo s4 blis-
kie zamkniEcia. Bieda wyziera
z kazdego k4ta.

Szkola za polskie
pieni4dze

W calym miasteczku s4 trzy
nowe, wiEksze budynki:
ko5ci6l, cerkiew i szkola. Ta
ostatnia zbudowana zostala za

polskie pieni4dze. Niecale dwa
lata temu "Wsp6lnota Polska"
przekazala miej scowym wla-
dzom 300 tys. dolar6w na
ukof czen Le rozpoczgtej wcze6-

niej budo!ry, pod warunkiem,
2e w szkole prowadzone bEd4
rozszerzone zajgcia z jEzyka
polskiego. Wladze na jezyk
polski nie daj4jednak oddziel-
nie ani kopiejki. Nie byloby go
rv szkole, gdyby nie wysilki
dyrektora szkoly Olega Cho-
miuka, zr eszt4prezesa polskie-
go towarzystwa, a takLe miej-
scowych nauczycieli.

---Pvss7 dwa lata pracowala
u nas nauczycielka z Polski,
paniJolanta Praga, w tym roku

szkolnym po prostu nie mieli6-
my pieniqdzy,by j4zaprosi6 

-m6wi dyrektor Chomiuk. -Ztrudem wygospodarowali6mY
Srodki, byjedna z naszych nau-
czycielek, pani Irena Paszkow-
ska, uczyla polskiego. Dostaje-
my okreSlon4 kwotq pieniEdzy
i musimy przede wszystkim
pr zeznaczy i ja na Auypelnie nie
obowi4zuj4cego programu. W
calej szkolejest 800 dzieci, tak

Oleg Chomiuk, d;nektor szkoly

jak w calym mie6cie 70 proc. z

nich to Polacy. Obecnie ok.
200 uczy sig jEzyka polskiego.
W klasach mlodszych, do trze-
ciej, nauczanie polskiego jest
obowi4zkowe - czter1v godzi-
ny zajgi tygcidniowo. W wyL-
szych klasach s4 2 godziny
zajE(. fakultatywnych tygo-
dniowo. Planowane jest wpro-
wadzenie obowi4zkowych lek-
cji z polskiego dla klas star-
szyc.h, a zajet fakultatlwnych

Paszkowskiej gl6wnym p roble-
memjest tez - a moLe przede
wszystkim - brak codziennej
styczno6ci dzieci imlodziezy z
jEzykiem polskim. W
domac h ro zm awiaj 4 zarwy czaj
po ukraifsku, wok6l slysz4
ukraifiski, rosyjski - 

m6wi.
Do Dolbysza nie dociera pol-
ska telewizja, slabo slyszalny
jest I program Polskiego
Radia, nie ma polskich gazet
i czasopism...

Dofb)rsz
z historii i geografii Polski. -Problem-em jest dla nas brak
podrEcznik6w - 

m6wi dyrek-
tor Chomiuk. - O ile nie
mamy klopot6w z elementa-
rzarrri, to z ksi42kami dla star-
szych klas - tak. Brakjest tez
program6w nauczan ra. LiczY-
my na kontakt ze Lwowem,
gdzie s4 dwie polskie szkolY, i
na otrzymanie podrgcznik6w
lwowskich. Zdaniem IrenY

Jakimi jeste6my
Polakami

- 
Prawda jest taka, 2e mY

nie znamy jgzyka polskiego,
nie znamy polskiej kulturY,
polskich pisarzy i Poet6w,
moie opr6cz Mickiewicza -m6wi Stefan Kuriata, Polak,
dyrektor "Chlibzawodu" czyli
piekarni, jedynego przedsig-
biorstwa w mie6cie kt6re Placi
swoim pracownikom regular-
nie i pieniEdzmi. Przy wej6ciu-
do "Chlibzawodu" stoi kar
czka z Matk4 Bosk4 - rzecz\rd
Ukrainie niespotykana. Ale
r6wnie niespotykane jest to, Le

dyrektor Kuriata pracuje w P6l-
pafstwowej przeciei firmie
osiemna6cie godzin na dobg,
2e jego pracownicy - 

czY
raczej gl6wnie pracowniczki -wykonuj4 swe zadania napraw-
dg sumiennie, wypiekaj4c (co
autor niniejszego artYkulu
moie z czystym sumieniem
pofwiadczy6) znakomitY chleb
"krakowski", bulki, drozdi6w-
ki z powidlami i makiem. -Pamiqtam spotkanie z Prezy-
dentem Aleksandrem KwaS-
niewskim latem 1997 r. wZYto-
mierzu - 

m6wi Stefan Kuria-
ta. - 

Powiedzial w6wczas: "To
my was tu zostawili6my, a nie
wy nas i to my jeste6mY zot
wi4zani o was dba6". To pra--u
da, ale my musimy pokaza(
jakimi jeste6my Polakami.
Musimy swoja polsko66 Pielqg-
nowa6 i to nie po to, by umie6
powiedzie6 po polsku'daj!".

Zdaniem dyrektora "Chlib'
zawodu", jeszcze do niedawna
trudno bylo by6 Polakiem. -M6j brat powiedzial kiedY6
swojej nauczycielce, ze ile
odnosi sig do Polak6w. Zostal
wyrzucony ze szkoly. Wyjechal
do Charkowa, a gdy otrzymal
paszport (czyli dow6d osobistY

- przp.red.), poprosil, bY w
rubryce "narodowo56" wpisano
w nim "Ukrainiec". Nie chcial
by6 obywatelem trzeciej kate-
gorii. W Dolbyszu wci4z pamig-
ta sig tragiczne lata przedwo-
jenne. Zaledwie kilka kilome-
tr6w od miasteczka stoj4 puste,
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czeka
rozpadaj4ce siq wsie - 

napruy-
klad Adam6wka, niemal w

- caloSci wysiedlona w latach
trzy dziutych do Kazachstanu.
W wiosce pozostalo zaledwie
osiem zasiedlonych domostw.
W pozostalych nie mieszka
nikt. Slady po "Marchlew-
szczyLnie" zacierarto niezwyk-
le starannie.

Z*tycigLy\ barter

Dla mieszkafc6w Dolbysza
n rwa2niejszym problemem
je\-/zi6 po prostu -juk vtyLy{
z czego wyzyi. Bo przeciez
trudno, 2eby wszyscy zatrudni-
li siE w "Chlibzawodzie". Wok6l
miasta s4 marne ziemie, mar-
ne z rolniczego punktu widze-
nia. Alejest tu znakomity suro-
wiec do produkcji porcelany
czy fajansu. Okoliczna ludno66
wiedziala - 

Fabryka Porcela-
ny, stoj4ca w samym centrum

sjg kielbas4 i cukierkami, gro-
chem i makaronem, a takze
kubkami produkowanymi
przez Fabrykg Porcelany. Pra-
cownicy tej fabryki, a takZe sfe-
ry budzetorvej, oplacani z miej-
skiego bud2etu, wgdruja
potem po obwodzie, po kraju,
a nawet zagranicE - 

na przy-
klad do s4siedniej lialorusi -by sprzedai talerzE i kubki. -Musimy zrobii. wszystko, Zeby
Fabryka Porcelany nie upadla.
UsilowaliSmy zainteresowa6
inwes to r 6w zagranicznych,
przecie|, co najwa2niejsze,
mamy surowiec! - 

m6wi mer.

- Sa u nas i inne, wartoSciowe
zaklady. Mo2e w Polsce kto6 by
sie zainteresowal? Czemujest tak
Lle? - 

My6lg, 2e szefowie firm
zbyt wolno prqlstosowywali sig do
warunk6w rynkowych - 

m6wi
pan Kuriat^. - 

A przede wszy-

stkim 2yj4 dniem dzisiejszym, nie
my6l4 o przyszlo6ci. A swoje

miasteczka, da im
zarobii. Jednak od
dw6ch lat Fabryka Por-
celany nie placi swoim
pracownikom - prry-
najmniej nie pienig-

, dzmi. Daje talerze, fili-
ianki, kubki - bierz i
sprzedaj... - 

To jest
nasz ogromny Pro-
b' r - m6wiJuryj
fx-.naszyn, mer Dolby-
sza, zr eszu4 Ukrainiec.

- Je6li nawet tutej-
'szym zakladom udaje
siq cokolwiek sprze-
da6, to zazwyczaj bar-
terem. Za got6wkg
sprzedaj4 najwyiej
pi96 procent produk-
cji. Barter - slowo,
kt6re robi furorq. Pie-
ni4dze powoli znikaja
z obrotu. Thkie wladze' miejskie zamiast hry-
wien dostaj4 od przed-

I siqbiorstw-wformie
podatk6w, oplat ko-
munalnych itp - 

r6i-
norodny towar,. kt6re-
go one same nre s4 w
stanie "uplynnii".I

Dyrektor piekarni Stefan Kuriata

trudno siq dzirvi6, ie tutejszym "owieczki" trzeba strzyc, nre za{

nauczycielom wyplacano pen- obdzieta(. ze sk6ry...

Irena Paszkowska prowadzi lekcjg polskiego

Potrzebna wgdka

W tak trudnej, wrecz
krytycznej sytuacji
gospodarczej, Polacy z
dawnego "Marchlew-
ska" licz4 na wsparcie
ze strony Polski. - 

Nie
chodzi o pomoc huma-
nitarn4, bo to zawsze
bEdzie kroplawwodzie
potrzeb - m6wi Stefan
Kuriata. 

-My6lg 
raczej

o tej "wqdce", kt6rajest
lepsza zamiast ryb. Ja
osobi6cie wla6nie dlate-
go chcq zna6jEzyk pol-
ski, by zrozumi.e(, dla-
czego w Polsce powiod-
ly siE reformy, dlaczego
tam jest lepiej. By cze-
goSsiE naucryCAmoze
znajd4 sig polscy inwe-
storzy, kt6rzy zaintere-
suj4 sie Dolbyszem?
Zdanie m dyrektora
Chomiuka. uczniowie

rnierza, do Kijowa.Juka czeka
ich tu przyszloiC? Praca w Fab-
ryce Porcelany, oplacana kub-
kami? W dw5ch klasach, gdzie
wykladany jest jgzyk polski -na Scianie obok Tryzuba wisi
Orzel, obok polskie napisy -dzieci pracowicie ucz4 siq jgzy-
ka odleglej o trzyst:- kilome tr6w
dawnej Macierzy. Niewielka
grupa go6cilajui na koloniach
w Polsce. Zobaczyh kraj zamie-
szkaly przez ich rodak6w, ale
jaki odmienny nii Ukraina.
chcieliby, aby to, 2e znai bEda
jerryk polski, 2e wiedzie6 beda
o Polsce wigcej, niz ich s4sie dzi,
co6wich zycittzmienilo. Od lik-
widacj i " Marchle w szczyzny"
mljaja 64latz. O t)'m,2e byl tu
kiedy6 polski rejon autonomi-
czny przypomina cok6l po
pomniku Lenina z napisem
laciriskimi literami: "Lenin". To
chyba j edyna pozostala, zewnq-
trznaoznaka tego, 2e kiedy6 iyli
tu ltrdzie, kt6rzy od cyrylicy
lepiej o wiele lepiej znali alfa-
bet laciriski.

Piotr Ko6cffiski
(korespondent

" Rzeczpospolitej" w Kiiowie)

jego szkoly najchgtniej
by z Dolbysza wyjechali

- do najblizszego,
wigkszego miasta, jakim.jest
Nowogr6d Wolyfski, do Zyto-
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d pewnego czasu zaj-
mujg sig nauczaniem

jgzyka polskiego. Mam
uczni6w w wieku 10-16 lat. S4
udr6d nich dzieci pochodzenia
polskiego o a takie Ukrairicy i
Rosjanie. Naukg prowadzilem
w Koziatynie (miasteczko w
obwodzie winnickim), od
wrzeSnia ub. roku pracuje w
podobnej j ak KoziatFn wielko-
Sci Netiszynie (obw6d chmiel-
nicki). Mam kontakty z kole-
gami, corocznie wykorzystujq
mozliwo66 wymiany do6wiad-
czeniem podczas pobytu na
kursach zorganizowanych
przez Polonij ne Centrum Nau-
crycieliw Lublinie. Daje mi to
podstawy dla wyci4gania
pewnych wniosk6w. Mam
nadzieje, 2e dla czytelnik6w
zain teresowanym tymi proble-
mami bEda one ciekawe, a
nawe t mog4 wywolad dyskusj 9.
Spr6buj emy sprecyzowa6 pod-
stawowe zagadnienia tematu
naszej rozmowy.

. Jakiego jeryku polskiego
wcrqy - obcego, ojcrystego
cry jgryka bliskiego ob)'rsate
lom Ukrainy?. Kto mauczy6,,
kogo uczye i gdzie?

. Jakiepodrgczniki ipomo-
ce naukowe mamy i jakie
bgdziemy mie6 w przyszlo6ci?

. Jaki ma by6 stopieri i
p oziom zagl gbiania uczni6w w
polsk4 kulturg,jakiej historii i
juki.j geografii Polski musimy
uczyt?

o Jakie powinny byd wyniki
i skutki nauczania ijak to rnoir
na zbadat?

Na koniec postawimy pyta-
nie najwazniejsze, pytanie, w
kt6rym mog4 by6 skupione
interesy wielu grup spole-
cznych, interesy paristwowe,
interesy rozwoju stosunk6w
migdzy Ukrain4 a Polsk4 w
przyszlo6ci 

-jakie s4 cele nau-
kijgzyka polskiego w Ukrainie,
je6li oceniad tak4 naukg jako

zjawisko o charakterze masG
wym? Rozumiem, 2e odpowie-
dzi na postawione pytania nie
s4 j ednozn aczne i r 6zna mo2e
na nie by6 reakcja. A jednak
jestem przekonany, 2e musimy
m5wi6 o tych problemach
otwarcie, szczerze, bo tylko w
taki spos6b bqddeYny mieli czy-
ste sumienie przed nasz4prry-
szl4 histori4. Przed histori4,
kt6ra narody jednocry, a nie
rozdziela. Nauczanie jgzyka
polskiego jako obcego nie jest
problemem skomplikowanym.

Jest to prerogatywa parlstr,vowe-
go systemu o6rariaty 

- przewi-
dywa6 w szkole godziny dodat-
kowe dla nauki polskiego na
r6wni z angielskim czyjakim6
innym. Dla tego musz4 by6
przygotowane odpowiednie
kadry nauczy cieli-polonis t6w
na uniwersyte tach, wykorzys ty-
wane wydane pod egida Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej
podrgczniki. Z tego punktu
widzenia nie mamy 2adnych
klopot6w z doborem uczni6w

- kaidy mo2e dobrowolnie
ucryi sig polskiej mowy... albo
sig nie uczyi.

Z drugiej strony, taka nauka
jestpotrzebna dla pafsnva, o ile
s4 takie potrzeby przy kontak-
tach migdzynarodowych, dla
wyksztalcenia tlumaczy etc.
Wydaje sig oczywiste, 2e re
potrzeby s4 ograniczone w
por6wnaniu na przyklad z rraw
czaniem angielskiego. Jezyk
polski jako obcy mo2e byi
przedmiotem nauc zania 916
wnie w szkolach duzych miast.
Zupelnie inaczej wygl4da sytua-
cja z polsk4 mow4jako ojcryst4.
MoLna zr ozumied d4zenie Pola-
k6w, od dawna zamieszkalych
w Ukrainie, do realizacji swoich
praw mniej#o6ci narodowej.
Jest to proces bolesny i napraw-
d9 skomplikowany. Charaktery-
styczn4 jego cech4 jestmigdzy
inrr).ryni to,ze polsko6i odradza

siE wszystkim wszEdzie, gdzie s4

ludzie Srviadomi swojej przyna-
lezno6ci do polskiej kultury i
polskich rwyczaj6w, a jedno-
cze6nie 

- 
aktywni spolecznie.

To odrodzenie do tyc zy i duzy ch
miast, i miasteczek, i malych
wiosek.

A st4d powstaje problem
nauki jqzyka polskiego jako
ojczystego 

- i nie ogranicza
siE tylko do nauki jezyka, bo
pojawia sig pytanie zn{omo6ci
polskiej kultury, jej historii,
literatury 2ycia spolecznego i
politycznego nowoczesnej Pol-
ski. Kto tym sig zajmuje?
En tuzj a6ci, pracuj 4ce ofi arnie.
Nie zawsze dostatecznie wyk-
walifikowani, nie zawsze dob-
rze m6wi4cy po polsku, ajed-
nak clobrze pamigtaj4cy o nie-
samowi tych p rze6ladowaniach,
o represjach, skierowanych
przeciwko ich przodkom, o
losach ich dziad6wi rodzic6w.
Sqd czasem za duzo emocji,
moZe brak cierpliwoSci, a
nawe t chrzeScij ariskiej miloSci
do bliZniego. Thudno zapomi-
na6 o krzywdach! Kto ma
pornaga6 Polakom w Ukrai-
nie? Ukrairiskie pafstwo?
Oczywi6cie. Dla tego istnieja
podstawy prawne. Ajednak...

Z powodu braku pienigdzy
pomoc ze strony paristwa
ukrairiskiego moZe by6 chyba
symboliczna. Czy ma pomaga6
Polska? Oczpvi6cie! I pomaga.
Pomaga duZo, za cojeste6my
wdzigczni. PrzyeLdLaj4 z Pol-
ski nauczyciele, w Polsce orga-
nizowane s4 liczne kursy dla
nauczycieli ze Wschodu. Otrzy-
mujemy podrgczniki i pomo-
ce dydakty czne, pomagaj 4 162-
ne fundacje i organizacje spe
leczne. Ajednak nie brak i tu
problem6w. Najgl6wniej-
szym Zr6dlem trudno6ci jest
nadmiar ostrozno6ci (czasem
nawet i podejrzliwo6ci) ze stro-
ny lokalnych wladzw s tosunku

do dzialalno6ci organizacji
polonijnych. Musimy wzi4(
pod uwage, ze mentalno66
postkomunistyczna jeszcze z
trudem u6wiadamia sobie
istnienie organizacji niepari-
s twowych i niekontrolowanych
przez paf snvo. Musimy tez zau-
wazyi nie zawsze adekwatne
stanowisko Rodak6w wobec
naszych problem6w, brak pel-
nego, wszechstronnego,
wyczerpujAcego ich rozur' --,

nia. O tFm Srndadcz1w szcze*1
no6ci pewne zarzuly naszych
nauczyclcH pod adresem po'd-
rgcznik6w jeryku polskiego.

Pozwolg sobie na kilka uwag,
dorycz4qch, wlaSciwie, nie ryle
podrgcznik6wj uz wykorzF tywa-
nych, ile koncepcji tych prry-
szlych, jeszcze nie napisanych.
Polskie Srodowisko, w kazdym
razie na terenach Ukrainy
Wschodniej, celowo poddane
bylo niszczeniu i asymilacji.
Jeszcze do niedawna mowa
ojczystz rzadko byla uzywana do
rozmowy nawet w rodzinach
wyralnie polskich. A jednak
istnieje chyba pami96 na pozio.
mie genetycznpn! Dzieci pocho
dzenia polskie go znacznie szyb
ciej ibardziej skutecznieluczr 

,

shrcha6, rozumie6, czytzi, m!y{
lepsz4 wymowg, wzmo2one zain-
teresowanie podczas lekcji. Dla-
tego uczyi ich mozemy in tensy-

wnie. W szcze g6lno6ci ciekawym

{awiskiemjest wzbogacenie slt>
wnictwa. Dzieci pochodzenia
polskiego potrzebl{4 nie p6l-
produktuj gzykowego, a bogatej,
barwnej mowy, bo pragn4 nie
tylko zna6 jqzyki poslugiwai siq
nim, ale go kochai.I{aidyszcze-

96l tu musi byi nasycony milo-
5ci4 do Ojcryzny przodk6w, do
MaciernJ. Takie uczucie jest
2r 6dlern bardzo emocjonal-
nych, poetyckich przezyt i spra-
wia na dzieci niezatarte wraie-
nie. Przy gnn nie zapomin{my
i o milo6ci do Ukrainy. Niech ser-
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ce dziecka nie,2ejest naobczylz-
nie, niech ono kocha swoj4
Ojczyznq, kt6rej ziemia i powie-
trze spokrervnione s4 z Polsk4
wsp6ln4 rado6ci4 i wsp6lnpn
b6lem, rvsp6lnym marzeniem o
rvolno6ci i rvsp6ln4 bied4.

Dlatego podrgcznik dla
uczni6rv pochodzenia polskiego
nie moze by6 zwl,klym podrq-
cznikiem mowy z gramatyk4 i
irviczeniami. Mr-rsi byi cieply i
laskany,jak glos matki (przepra-
szam naukg akademick4 za
takie nie6cisle z punktu widze-
nia logiki formalnej okre6le-
nie). Nie bgdzie przesad4
porviedziei, 2e migdzy naLrcza-
' 'm polskiego jako jgzyka
-c'aCego 

i jako mowy ojczystej
istnieje istotna r62nica 

- to
ostatnie j est bardziej humanisq'-
czfre, bardziej filologiczne i
lristorvczn e. Zlagodzeniu tej
162 ni ry mo ze sltr21, ( p ostawione
l1a szersza skalg nauczaniejezy-
ka polskiegojako bliskiego, jako
mo\vy s4siad6w. Nie spodzie-
wam siE, ze rvjakim6 czasiejgzyk
polski rv Ukrainie bgdzie zro'
wnany w prarvach z rosyjskim,
jednakjestern przekonany w slu-
szno6ci tego aspektu sytuacji
j qzykorvej. Morva rosljskaj edno-
czy byle narody ZSRR, niech
mowa polska zbltLa Ukrai6c6rv
do Europy Tu znowu powstaje
krvestia cel6w nauczania.

Podstalvowyrn zaloLeniem w
ich rozmySlaniach jest

Mnienie pewnej calkiem zrozLr-

mialej i naturalnej r62nicy mig-
dzy nrentalno6ci4 Ukrairica i
mentalno6ci4 Polaka. Th okoli-
czrro6i j es t zarrw a2ahra nawe t w
stosunku do Polak6w zamie-
szkalych na Ukrainie. Dlatego
musimy zrozumic6, 2e wycho-
rvanie ukraifiskich uczni6rv na
lekcjach polskiego nie moze
by6 nychorvaniem malych Pola-
k6w - n1'chorvanie rv duchu
wla6cirvej polsko6ci musi by6
spraw4 przedc \\'szystkim
rodzinn4.

I\4usimv przckonlnva6 mlo-
dziez,2e straszne stronice w sto-
sunkach nasrych kraj6rv nale-
(qdo dawnych i niestety nie tak
darvnych, ale ju2 na zawsze
minionych dziej6rv, natomiast

m6wmyjak najwigcej o wsp6l-
nocie europejskiej, o wsp6lno-
cie slowiariskiej, o wsp6lnych
skarbaclr kultr-rry,. Z pot+ry-Lsze-

go rv,rarika, ze problem polskich
podrgcznik6w dla Ukrainy
nroZe by6 ronvi4zany tvlko rv

Ukrainie przy aktl,rvnej pomo-
c,v Rodak6w, aktytvnej rvsp5l-
pracy rvsz,vs tkich zain te resorva-
nych stron. I to musi by6 ini-
cjatpva spoleczna, popierana lv
nriarg sil i mozlilvoSci przez
instytucje parisnvowe obu
naszych kraj6rri'

Th inicjatywa moze wyi66 od
Zje dno czen ia Nar-rczyci eli J gzy-

ka Polskiego poprze z zaloLeme
regionalnych grup nv6rczych.
Dla koordynacji dzialzui takich
grup niezbEdny jest O6rodek
Metodyczny Szkolnic[u'a Pol-
skiego. Jestem przekonany tak-
2e co do potrzeby zalo2enia pry-
lvatne go wydarvnicnva kr4j or.ve-

go, dzialalno66 kt6rego nogla
by zapervnid roav6j szkolnictwa
polskiego na Ukrainie. Wedlug
niekt6rych dan,vch nauk4 jgzy-
ka polskiego objgto blisko
10.000 uczni6rv Ukrainy. Z
doroslymi l4cznie ta liczba moze
rvynosi6 do 12.000 sluchaczy.
Dlatego naklad 3.000 egzempla-
rzy r6Lnych pomocy dydakty-
cznych nie wyclaje siE zbyt prze-
sadzony. Na zakoficzenie chcial-
bym po msz,v6 problem r.q'nik6w
nauczania. Te wyniki w ramach
szkoly s4 reglamentowane prG.
gramern panstwowym albo zat-
wierdzonpn przez regionalne
kuratoria o6rviatorve, a rvigc
nrog4 by6 odpowiednie zbada-
ne. Z innej strony, nauczanie
poza szkol4jest pr ocesenl zryct-
louym. Kto,jak, wjakich warlrn-
kach pracrlje ijakie wyniki osi4-

ga - tego nikt do korlca nie
wie. Uwazam, 2e badania tych
dzialafi, tez s4 niezbqdne. Pier-
wszym krokiem mog4 by6 tesry
na podstawowe umiejgtnodci
jq4,Lowe rv koticu roku szkolne-
go. Przeprorvadzii takie testy
moZna by bylo na pocz4tek
lokalnie, wjednym albo rv kilkr,r
obrvodach, p6Zniej, juL w
nastqpn)mr roku szkolnpn, na
poziomie krajoryrn.

Bogdan Siwakowski

l) omimo rozlicznych
I obietnic. skladanvch

przez kolejne polskie ,ridy,
Instytut Polski w Kijowie
zacz4l firnkcj onowa6 dopiero
teraz. Ma na razie tylko jedne-
go pracownika 

-jest 
nim po.

dyrektora Piotr Kozakiewicz,
dopiero co wynajgty lokal
$eszcze nie urz4dzony), a za
sob4 - kilka przeprowadzo-
nych imprez. Piotr Kozakie-
tvrcz pr$echal do Kijowa na
poczEtku tego roku. - Instl-
tut ma by6 "oknem wystawo.
wym" Polski na Ukraing -m6rvil. - Chcemy pokazl,rva6
to co w Polsce clobre i rvaine,
gl6rmie z dziedziny kultury i
nauki, cho6 nie ty'ko - prag-
nienry pokazai, na czq pole-
ga strkces Polski w transfonno-
rvaniu systemu. Celem instytu-
trrjest teLzblienie nas4ch spo-
leczerisnaa, nalka ze stereog?a-
mi poprzez m6lvienie o wsp6l-
nej historii. Pienn'sz:l inrpreza
instvtlrtu b14a prelckcja kryq'ka
sztuki, prof. Ryszarda Klu-
szc4niskiego na temat polskie-
go filmu au'angardowego.
Ponr.imo, ze temat rrldan'al siq
by6 do66 hennetyczny; do sali
rv kijon'skim Domu Kina przy-
szedl tlnm ludzi. Thkze rvykla-
dy b. wiceministra sprarvzagm-

nicznych I\4aciej a Kodorvskiego
na tenat histor-ii i rvsp6lczesnc>
Sci stosunk6w polsko-ukrairi-
skich cieszyly sig ogromnym
zain teresowaniem. Inst'itut. dvs.
ponorva6 bEdzie na rzzie nicciu-
iyrn lokalem biurorvyn, gdzie
ztnjdzie sig tez biblioteka. -\4rigksze imprezy chcerny prze-
prolvadza6 w nln4ietych, rtroz-
lirvie prestiZouych salach -m6ni dyr. Kozakien'icz. - 

Nie
roznrawiamy zreszt4 o wyn4i-
mie sal za pieni4dze. Dom
Kirra, Filharmonia, czy Dom
Muzyki Organolej (i zzrazern
ko6ci6l 5w. I\{ikol4ja) vyczaj4
nam sal, bo chc4, abywar-to6cio
we przedsiEr,rziqcia zorganizo
rva6 H'lainie u nich. Bgdziemy
teZ or-ganizorat. imprery pclza
Kijowem, rv najbliZs4nn czasie
m.in. u'!\Iinnicy. 4 marca rr,

Domu Nauczyciela - clawrrcj
siedzibie Ukraifskiej Centr-al-
nej Rady gdz.ie.l6zef Pilsudski
podpisywal umowg o sojuszu z
atamanem Semenem Petlur4

- otwarta zostanie zorganizo-
rvana przez instytut wystawa
"Trudne braterstwo". o [\,n]
rvla6uie sojuszu. Na marzec pla-
norvanych jest jeszcze kilka
lnlprez.

Leslaw Marczewski
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Berdyczowska mlodzieL na ofunpiadzie w Zytonierzt
Smiu uczni6w z Bendyczowa
uczestniczylo w Olimpia-

dzie J gzyka i Kultury Polskiej,. kt&
ra odbyla sig 13 lutego bm. w Z1'to-
mierzu.

\\' osurtnirn okresie n'zrash zairr-
teresorvirnie j girykiern i literatnrq
polsk4 rv6r6d mloclych ltrdzi. Pr4.
ciryniaj4 sig do tego nauc:ryciele
jezyka polskiep;o, ksig2a, a tak2e
trv6rcz:r, polskzr inteligenc-jr - i,
rnarnv nadziejg, takie na"srzt "]\'[o
zaika Berdyczonskzr". N4lodzie2 nie
mialzr rrcze6niej rnoZlirvoici zapoz-
nzuri:t sig z polskimi lekturzuni.

Znala przervain ie uhvo ry klas1.
k6rv rosijskich i ukrairiskich. Dzi-
siaj pojarvil:r sig mo2lirvo66 prze-
czytani:r albo obe-irzenia (na
video) n4ilepszrch clziel Pisar;ry

polskich, nie ustgpr!4cych zna-
n)ln ut\vor orn literanrrl' roq4skiej.

\\I tegorocznej olirnpiadzie bra-
li ndzial: Aratol Zirnnin - student
I roku Uniu'erqtetu im. Dragorna-
no\{a rv Ki-jorvie (18 lat), Konstan-
ty Senrenitrk - :rbsolrvcn t Szkoly nr
3 (18 lat), Ing:t Linvinorva - stu-
dentka szkolv rnedycznej rv Berd1,-
czon'ie ( l8lat), An2elika Kuliczen-
ko - snrclentka koleclZu politechni-
czneso ( l7 lnt), N4ar1'na Kuliczen-
ki - snrdentkir tego s:unego kole-
dZu (17 lat). \\hctfln Ruszczuc -
uczeri 11 klas1, szkclh nr. 3, Lnd-
mila Dornariskr - uczenrrica I I
klasy' szkoly nr. 2,.fulia.|6lrviak -
uczennica klasy 1l szkoly nr. 14.

N4lodzie2 z Berdyczorva poka-
zala, 2e moze stanorvi6 konku-

renc-jg dla najleps4,ch znarvc6rv
j.gzyka polskiego i literatttry z

Zytonierza - do grona \\,162-
rrion,vcl'r tralllo ai l:zeclt.

I 3 rnarca do Kijowa poj:td4 Ana-
tol Zirnnin, Inga Linvinorva i Lud-
mila D<rrnaitska. Zycurny sukce-
s6rv! Na py[r.nic, dlziczego ucz4sig
polskiego, nasi arycigzcy odporvie-
dzieli: A.nartol Zirnnin: -Je5li istnie-
jc rno2lirvo56 nauczenia sig-jeszcze
jech'reeo.jqrrylia, nie moZnaje'j lek-
cev'a4(. Nie n)rbr:ilem sig na stu-
dia do Polski, :ile z-n4jorno56 pol-
skiego bardzo mi pornaga na sttr-
diacl-r nzr unirver-qtecie Pedagogi-
czr-ryrn, gdzie studitljg na kieutn-
kn lristorycznyrn. Moge prLeczyt^(
Iiteraturg specjalistyczn4, kt6rej
nie ma po rowisku lub ukraifsku.

Sesjg zdalem na czrv6rki i pi4tki.
Inga Linvino\va:- Chca poje-

chai na studia do Polski. W tyrn
rokr-r ukoriczg szkolg medyczn4
i polski przl'da mi sig nie t1,lk<r
jako j9z1,k ojczystv, ale jeszcze
jeden jeryk, kt6rym tnozna sig
poslugirva6 rv pracy, w nauce, \v
obcowarriu z kolegarni.

Ludmila Domariska: - Ja teL
zamierzarn zdarva6 egzamitrl' tru
studia do Polski..festem Polk4 i
chg rvr6ci6 so srvoich korzeni. W
Poznaniu na Akaclernii N{ed1-
cznej studiqje rn6j starszy brat i
ja tc2 chca podj4i naukg rv

Ojc ts,inie przodk6rv. W pnryszlo-
6ci b9d9 mogla by( potrzebna i
na Ukrainic i rv Polsce.

b{17.

List
Pan Piotr Ko3cifski
Redakcja gazety
"Mozaika Berdyczowska"

Szanowny Panie Redahtorze !
Przekazalem Panu tekst moje'

go artykuhr - reportzr2u z prezen-
tacji ksiqzki 'Jak trudno by6 Pola-
kiem", kt6ra odbyla sig w Zyto-
mierzu. Z najwyisrym zdziwie-
niem, w "Mozaice Berdyczow-
skiej" nr 23 z 24 grudnia 1998 r.,
zlralazlerrl. moje nazwisko podpi-
sane pod tekstem, kt6rego nie
napisalem. Zmienil Pan nie tylko
tekst, poslugujac sig wybiegiem,
ie dokonuje Pan skr6t6w. T;lrld.e.

nil Pan r6wniei treSd wlpowie.
dzi uczestreik6w tej prezentacji.

Pierwszy raz spotkalem sig z
takjarvnym znieksztalceniem rze-
c4nvistodci. A przecieL zna Pan
m6j numer telefonu, wie Pan, ie
dysponujg faksem. Moina bylo
wszystkie sprawy w4tpliwe uzgo-
dnii, przeciei:,, a rnoiteraczej, nie'
stetyrznamy sig od wielu lat Czy
tak postgpuje szanuj4cy sig, rze.
telny dziennikar z z cywilizowane'
go kraju? Czy moite Pan s4dzi, ie
na terenie Ukrainy i w stosunku
do tutejszych Polak6w nie obo-
wiazuje og6lnie puyjgte zasady?
Czy moi,e vvtuia Pan ten l<r:aj za
zbyt malo dla Pana cywilizowany,
gdzie Pan, jako "biaty czlowiek"
moie sobie pozwoli6 na srvobo.
dne traktowanie tak powainych
dla ukraifskiej Polonii temat6w.

Przeciei m6glPan odda6 dok-
ladnie przekazane przeze mnie
tre6ci, je6li i tak zdecydowal sig
Pan zabra6 glos w dyskusji o ksiaz-

ce, w krytycznej notatce pod qtu-
lem "Spojrzenie z boku". Nota
bene, o ksi4ice pisze Pan pochleb-
nie. AIe recenzuje Pan nie ksi4Zkg
a czlowieka. Nie podoba sig Panu
tylko iyciorys mojego Ojca, a
raczej niekt6re jego fragmenty.
Przede vnzystkim nie podobaj 4 sig
Paru tyrtuty gazet w kt6rych On
pracowal. Tylko z jakimi gazeta-
mi m6gl wsp6lpracowa6 dzienni-
karz, je6li wjego kraju innych nie
bylo. I sk4d ta wybi6rczo66. Wlmie'
nia Pan tylko te ryuly, fakty i naz-
wiska, kt6re moglybynastroi6 nie-
kt6rych, nie bardzo zorientowa-
nych whistorii Czytelnik6w nega-
tywnie do bohatera ksi4iki.

Z setek ludzi, z kt6rymi stykal
sig m6j Oj ciec wymienia Pan j ed,v-
nie nazwisko Dymitra Manuilskie-
go, z kt6rym Ojca praktycznie nie.
wiele wiqzalo.

A przeciei zt;'acznie blizsze, o
cq.rn wspomina ksiEzka, byly mu
takie postacie jak W. Broniewski,
B. Bierut, P. Picasso w dalekiej
przeszlo6ci, czyW. Janrzelski. T.
Mazowiecki, J. Glemp, L. Walgsa i
w kofcu jeden z najwigkszych pol-
skich autorytet6w - papiei Jan
Pawel lI. CzyilbyPan nie wiedzial,
ie dziennikarze spotykaj4c sig z
wieloma ludimi wcale nie musz4
by6 z nimijednakowych pogl4d6w.

Historie z.Fcia mojego Ojca moi-
na rozpatrywa6 wyl4cznie na tle
historii Polski i Llkrainv A historv-
cnly ch wy dar zeit, p ostaci, q'tul6w
gazet, nie da sig zmieni6, tylko dla
tego, ie dzi6 sig komu6 one nie
podobaj4. Nie podoba sig Panu, ie
Ojciec dzialal w "ideologicznym
francie". A przepraszam. Na j akim
frrncie dziala Pan, panie redakto-
rze. Mo2e ideologia nieco inna. Ale
cry Pan przypadkiem nie czuje w
sobie tego, co czuli kiedyS za^r.ga-
Zowani komuniSci, uwa2aj4c tych

ttco nie z r;Larrti" za tych co t'prze
ciwko nam". Czy przlpadkiem nie
przemawia pr zez panapseudosda-
checka megalomania, kt6ra wprc
wadza "Pana z polskim paszpor-
temtt wstan t'wyZszo6citt nad Pola-
kami, kt6rzy z trudem potrafi4
pisa6 w je"ykr polskim, a kt6rzy
jednak potrafi4 drukowad swoje
gaz,eq a nawet wydawa6lsi4zki.

Po czlowieku zos{e bardzo nic*
wiele. Ot, urna z prochami umie'
sczorul w mdzinnym grobowcu AIe
zost4ie &ielo, kt6re stwor zyL Qrrer.
m6j wniosl niemdyHndad dla odro
dzoila polsko&i na Lllminie.Kdqrh
ka o kt6rej m6wimy, udornadnia to i
utrw'ala dla przyvlydr pokole6. Pan
zaS psuciem atonosfery wok6lJego
postaci, niezrozumieniem historii
ukrairiskich Polak6q bezryrslnymi
atakami, utrwala sig w historii jako
marionetka, sterowana pnez dzif
nieokre6lone, alejak s4dzg, hi*oriaje
kieq,i odkryje, sily polityczne . P oz+
stanie Pan w historii, je6li kto6 to
zechce zapamigtad, jako dziennikarz
vf<onqiacy polityczne zam6wienie,
kontynuuj4cy ? lzrzuwaile czlowie
ka- To rruedry irmymi dzieki takim
ludziom jak Pan tytul ksiqzki nie-
spodzie*anie uzJrskat nowy wymiar.
tudno bydPolakiem na uhairskiej
ziemi w czasa.cln stalinowskich cry
nawet w okresie silnie akcentovzanej
pruez propagandg pruylaim pol*o
mdzieckiej. Tludno bylo by6 Pola
kiem w okresie wojny. Rarry Ojca to
potwierdzaja- Ai dzr6,wc'asach Fpiznr-
nej demoliracji, trudnojest by6 naruet
rne'LylEqrn Polakiem. I to jest ten
nowy wymiar, kt6ry Pan vqp6ltworzy.

Otrzvmalem wiele wypowiedzi
na temat tej ksiaiki z Anglii, Rosji,
USA, Polski. Potwierdzaj 4 prawid-
lowo56 degrzji ojej napisaniu. Pot-
wierdza to i Pan piszqc, ie jest
kopalni4 informacji o Polakach na
tlkrainie. J eszcze gdyby Pan umial

lub chcial odcryta6jej poglgbio-
ny sens...

Wojna trvor4vla postacie takie, jak
m6j ojciec. Pulkownik polskiego
wojska i armii radzieckiej. Dzieruri
karz polski, r,tykladowca polskich
v,k6l ofi cerskicta zohrierz pierwej
linii rannywwalce o Polskgi oficer
mdzieckiego "frontu ideologiczne
go". Pulkownik armii radzieckiej i
nosiciel polsko6ci. Cierpial od
radzieckich polityczrydr nadgorliw
c6w i w kof c6wce Zyaa jui jako n*
ry dnalacz polonijny, od nadgortiw
c6w z dr,rg"j, tym razcm polskiej
strony barykady. I nie On byl korr
trowersyjny. Kontrowersyjnymi b)ilt
i s4 ci, kt6rrynie potrafia zrozurniec
czas6wwkt6rych iyl i du.szyNaru
du kt6remu tyl tat< oddarry. Mam
na&iej g, ie tyrn razembezskr6t5w
wydrukuje Pan ten listw "Mozai^e
Berdyczowski"j'. Berdycz6r
jedno z naszych rodzinnlct{
miejsc, gdzie.ludzie wie&4 dob-
rze, jak bylo naprawdg. I, mam
nadziejg,zgo&q sig z fte3ci4 moje
go listu, arlje z tre6ci4 Pafskiego
zezowatego "spojrzenia z boku".

J"try Szalacki
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.Przyt\aczaj4c4wigkszoSci4 glos6w Sejm i Senat upowainily prery'
denta Rzeczposp olitej Polskiej do ratyfikowania Traktatu P6lnocno at-
lantyckiego, co oznaiza przyit4pienie Polski do NATO. Na zdjgciu:
\awy rz4dowe w Sejmie po glosowaniu.

o Senat debatowal nad tak zvran4l<^rt4Polaka. Wg. propozycji gru-
py senator6w, osoby, kt6re przed wojn4 miafy polskie'obywatelgtwo
Iub s4 narodowo6ci polskiej, moglyby sig ubiega6 o prryzrl,anrie Karty
Polaka, kt6ra dawalaby im w Polsce rozmaite przywileje. Xrytycy wska-
zuj4, Le o uznaniu, czy kto6 jest narodowoSci polskiej, decy,dowalby
urzgdnik - konsul; ie nie wiadomo, kto pokrylby koszty tych pt4nui-
le.i6w, kt6rych w Polsce nie maj4 inni cudzoziemcy - nP. leczenia,
pafstwo polskie (kt6remu brak pieniedzy) czy teit osoba zl{art4P_9la- 

,

ka. Krytykuj4 tei pomysl zloLeniaprzez osobg, ubiegaj4c4 sig o l(ar-'
tg, przysiggi na wierno6d Narodowi Polskiemu - kl6cilaby sig ona-z
Iojalno6ci4 wobec wlasnego pafstwa. Zwolennicy l{arty wskazuj4, ie
powinny istnie6jakie6 uler czy przywileje dla Polak6w zzagranicy.

. Od'poczatkri roku reiliz"w?-<i awi6 wiett<ie reformy: adminiitra-
cji (16 iamiast 49 wojew6dztw, ponad 300 powiat6w i gminy) oraz
ochrony zdrowia (powstaty Kasy Chorych, kt6re otrzymuje czg56 pla-
conych przez ludno66 podatk6w i zawieraj4 kontrakty na Swiadczenie
uslug medycznychze szpitalami, lekarzami itp.). O ilepierwszaztych
refopm pr2eprowadzana byla w miarg sprawnie, to druga wywolala
o nne problemy. Rozpoc4ma sig takie realizacja dw6ch kolejnych
rUm - emerytalnej i szkolnictwa ( o cr4w kolejnym punkcie).

. Prezydent Aleksander Kwajniewski podpisal ustawg wprowadzaj4-,
q od I wrze6nia reforFg ustnoju szkolnego. Od nowego roku szkolne-
go dziala6 b9d4 Gletnie szkoly podstawowe i 3-letnie grmnazja (dotad
szkoty podstawowe byli &letnie). Szkoly ponadpodstawolve na razie
pozoltan4 bezzrnian. Dopiero w 2002 r. Ministerstwo Edukacji planu-
je utworzenie szk6l ponadgimnazjalnych m.in. 3-letnie liceum profilo-
wane i 2Jetni4 szkolg zawodow4 (teraz istnieja m.in. 4letnie licea).

. Przeciwko zbyt niskiemu poziomowi L^ycia - nifzszemu o ponad polo'
wg, nii w miastach - protestowali rolnicy, organizujqc dziesi4tki blokad
na polskich drogach. Domagaj4 sig zrnniejszenia irnportu iywno6ci z
zagranicy i podwyiszenia cen skupu migsa i innych towar6w. W wielu
przypadkach interweniowala policja, ntszcz4c blokady. Rz4d zapropo-
nowal podwyiszenie cen skupu migsa. trw-aty rozmowy z mlnikami.

r Protestowali tei lekarze, a nvlaszcza anestezjolodzy, domagaj4c
sig w nowych warunkach (ich place nie s4 ustalane przez rz4d, a nego-
cjowane z Kasami Chorych) o wiele wyiszycn- plac. Dochodzilo do
<Iramatycznych sytuacji, gdy nie moina bylo przeprowadzad konie'.
cznycln operacji, bo nie bylo komu znieczula6 pacjent6w.

. Oczekiwany z wielkim zainteresowaniem filmJerzego lloffmana
"Ogniem i mieczem" wedlugpowie6ci Henryka Sienkiewiczapod tym
samym lrtulem wszedl na ekrany i polskich kin. Od 12 lutego pokazy-.
wany byl w 75 kinach calej Polski. Dystrybutorzy przewiduj4, ie film
zobaczy co najmniej 10 mln widz6w. Warszawskie kina planuja wy6-
wietlanie "Ogniem i mieczem" przez caly rok.

' .25lutego w kantorach dolary kupowano po 3,86 zl, sprzedawano

Zakoiczenie ze str. I

Po pierwsze, papieZ maju2 zaplanowane na 1999 r. *iryty *
r62rrych krajach i umieszczerlie w tym planie Ukrairry nie bylo-

by lanve. Po drugie, trttdno m6wi6 o wizycie tzkiew w'tr4zkuz
wyboranri prezydenckimi, a przeciezewentualny przylazd i tzk
bylbyskomplikowany, cho6by ze wzglgdll na zloZono66 stosun-
k6rv wyznaltiowy6ft na U krainie. Pre zyde nckie zaproszenie dla
papieza zaskoc44o tutejsze Ko3cioty Prawoslawne. Moina siE

spodziewai, ze dwa z Lrzech odlam6w Prawoslawia - 
Ukrairi-

ski Ko6ci6l Prawoslawny podporz4dkowany Patriarchatowi
Kij orvskienr u i Ukrairiski Autokefaliczny KoSci6l Prawoslawny

"ie 
UEaa przeciwne .lnaczejw przypadku Ukrairiskiego Ko6ciola

Prarvoslawnego podporz4dkowanego Patriarchatowi Moskiew-

ski e rnu. I nnym powodem komplikuj 4cfm ewen tualn q vizyte

Jana Pawla Iljest, obok stosunk6w z prawoslawiem, sprawa nie-

oddawani a pr zez wladze d6br Ko6ciola rzymskokatolickie go.

Piotr Ko6ciriski

(korespondent " Rzeczpospolitei" na tlkrain ie)

J) iernni s-atinonscy ptoluratorzy vilc6tce *aca Prawo do
f wyisrych emerytur 

- 
zaPowiedziala polska minister

sprawiedliwosci Hanna Suchocka. Obowi4zuj4ca od sierpnia
ubieglego roku nowelizacja prawa o ustroju s4d6w powsze-

chnych pozwala na cofanie przywilej6w bylf- czlonkom stali-
' nowskiego wymiaru sprawiedliwoSci. Dostawaliby oni tlkie
Swiadczenia,jak zwykli emeryci, a nie wf2sze,jak dotychczas. Spe-

cjalny zesp6l, powolany dla z-badania,kt6rzy sgdziowie i proku-
' ratorzy zatrudnieni w latach 193956 w organach bezpieczeri-

snva ZSRR i PRL powinni stracid specjalne przywileje emerytal-
ne (sgdziorvie i prokuratorzyw Polsce nie przechodzili na eme-

rytnrg, jak inni, ale w tak zwany "stan spoc4/nku", co oznacza

dr,rzo r,vyzsze emerytury) zakoficzyliv analizg akt dotycz4cych

2600 sgdzi6w i prokurator6w. Zdaniem minister Suchockiej wy2-

sze emerytury straci okolo 150 stalinowskich sgdzi6w i prokura-
tor6w. 

-Wobec 
drv6ch prokurator6w moggjuz po{ae d..yrjE

o cofirigciu im przyrvilej6rv emerytalnych wynik{acych ze stanu
spoczynku - 

m6wila Hanna Suchockawwywiadzie dla polskich
dziennika rzy. Chodno prokurator6w prowadz4cych sprawy Poli-
Vczne,m.in. przeciwko oficerom i 2olnierzom Armii Kr{owej w
czasie wojny czy istniej4cej po wojnie Qnej organizacji '"WiN", a
takie opozydnego Polskiego Stronnicnnra Ludowego. Sedzio
wie, kt6rzy strac4 przpvileje, pracowali w sekcjach wydzial5w {-
nych i wyd zralach' doraZnych s4d6w i orzekali wpokie kary w spra-

wach politycz.nych. Emerynrra sgdziego lub prokuratora w sta-

nie spoczprkuwynosi od 2400 do 5200 dotych (.ryliryle samo

hrywien). ZwykJe emerytury sa kilkakrotnie niisze.

Jan Wereszczakpo.3,94 zl. S.IL
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Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku

Co micsi4c, rv kazdq pienvsz4 sobotq miesi4ca o godzinie
20.00, mozna sltrchai pdrlgodzinnej audycji w jgzyku
polskirn rv Racliu Zytomierz (uwaga! od kwietnia ma by6

dwa razy w miesi4cu!) Co rniesi4c lub co drva tygodnie
(nieregularnie) nadawana jest audycja w jezyku polskim
rv Rad i n B er dy cz6rv. Jest zap owiadan a wcze6n iej .

Telewizj a Zytomierz dla Polak6w

Dwarazy w miesi4cu audycja dla Polak6w. Ponadto,jak
piszemy na str. 12, czqsto nadarvane bqd4 filmy wjgzyku
polskim.

Polskie stowarzys zenia w hytornierzu
. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny "Polo-

nia" - przcwodnicz4cy Tadeusz Rgkas, tel. domowy
(4r2) 22-16-36,

o Zw4zek Polak6rv na Ukrainie, Oddzi alw }ytomierzu
- prezes Walentyn Grabowski, zastgpcaJerzy Bagifski,

tel. domowy (L2) 37-89-97

o Zrzeszenie Mlodzieiy Polskiej wZytomierzu
- przewodnicz4cy Wadim Syczewski

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
o Zwi4zekPolak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczorvie

- prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul.
Puszkina 46, tel. (414) 32-50-30.

Msze wjgzyku polskim * hyto ierzu

o Katedra 5w. Zofii - codziennie 19.00
o Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli -

codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwujgzyczne - czg6ciowo w jgzyku polskim,
czg6ciowo po ukraifsku rv Berdyczowie o Ko6ci6l w
Klasztorze Karmelit6rv Bosych - w niedziele 8.00, 10.30,

17.30, codziennie 8.00 i 17.30. o Ko6ci6l 5w. Barbary -
codziennie 8.30, 17.30, niedziele takie 13.00. Kaplica
ul. Czudnowska - niedziele 18.00

Nauka jeryku polskiego w ko6ciele 6w. Barbary - dla
dzieci w soboty 11.00, dla doroshch w niedziele 15.00

(Przepraszamy za wszelkie braki i nie6cislo6ci w naszym
informatorze. Wszystkich zainteresowanych prosimy o
nadsylanie informacji na temat swoich organizacji, imprez
polskich itp. Ibdakcja)
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7-apraszamy wszystkich chgtrrych do nadsylania do nas list6w
lub artykul6q ale informujemy, ite za zannieszcz ne art$uly
nie j est nryplacane honorarium (redakcj a pracuj e spolecznie ),
a tekst6w nie zam6wionych nie zwracamy.

" EEPAHT{I BCbKA MO3AIKA'
(nonucuroo MoBoto)

EnaroAiftHa rpoMa4cbKa
KynbrypHo-ocBiTHf, rasera.
BuxoAmrb KoxHr,rx 2 uicst-ti.

Bu.qaeeqb - paga SepgnuiecbKoro
ei.qginexHs Cninru nonsKiB Yxpaixr.
3apeecrpoBaHa 25 rairHn 1995 poKy

XnrouupcbKr4M o6nacnuM ynpaBnixHqu
no npeci, cBhoLFBo npo peecrpaqiHo

cepii XT Ns 70.
Haura aApeca: u. Eep4rrie,

Byn. nyulrina, 46.
Tenegon 2-23-78.

HagpyxoBaHo Ha Kn

"flonirpaQivna Oa6puxa"
u. Sepgu,riB, ByJr. KornnpeecbKoro, 2.

Tnpax 1000 nprMipHr4KiB.


