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Jan Skrzetuski i Helena - zdjgcie z fitnu ftOgniem i rnieczemrl

T\T alogcony pzn,lerzryo Hoffinma
. I \ fih *Ogniem i mieczerr'do koil

ca knietnia obejrzalo jut w Pobe ponad 5
nilion6w oc6b. Na Ukrainie film pojawi sre

w kinach zapewne nie wcze6niej rniw pi-
dzierniku, ale budzil emocje zarrdrm jercze
zostal ukoriczony. I nic dziwnego: Polak
przedstawiany jest w ukraifiskiej historio-
grafii gl6wnie jako pan i wyzpkiwacz, a

Chmielnicki i Kozacy to bohaterowie.
Tymczasem film pokazuje wla6nie okres

powstania Chmielnickiego, a Polacy to
gl6wni bohaterowie. Paradoksemjest fukg
ie polska premiera filmu "Ogniem i mie-
czem" odbyla sig trzy tygodnie po 345
rocznicy Rrdy Perejaslawskiej i podpisa-
nia umowy z Rosj4. Podpisalja, ostatecznie
pokl6cony z Polsk4 hetman Bohdan

Chmielnicki i -wimieniu rosyjskiego cara

- boj* Fiodor Bunrrlin. Rada Perejaslaw-
ska postanowila pruylaczyt, kozackie zie-
mie do Ro$i na zasadach autonomii. W
praktyce porozumienie to stalo sig pocz4t-
kiem Imperium Rosyjskiego i zarazem -
wbrew nadziejom Chmielnickiego - kori-
cem niezaleino6ci Kozak6w.

Dokofczenie na str. G?



MOZAIKA BERDYCZOWSKA

Kahda pro$ba iest rozpafiT/uranra
- Panie deputow^ny, czy

Pana zdaniem Berdycz6w ma
jakie6 szanse na przyszloSd?

- fhk, trna2;rnr, ic Berdy-
cz6rv lna spore szanse i liczg
na jego rozrv6j rv prryszlo6ci.
Miasto rna swoje oblicze, srvo.
j4 specyfikg, historiq i wielo-
raki koloryt. Najrvigksz4 tvar-
to6ci4 rniasta s4jego mieszkari-
cy. Je6li cloloZ4 rvysilk6rv by
poprarvi6jego syttracjg, to nie
rna sig co obawiai przyszlo6ci
Berdyczorva.

-A co Pan, jako deputornany
do Rady Najwyiszej, robi dla
poprawienia sytuacji w nas4/m
mfuxicie?

- W Berdyczorvic istniej4 te
sarne problemy co i rv innych
rniastach i regionach naszego
krajtr: rvyplacanie z duivrn
op6Znieniern pensji i inrrych
Srviaclczeri socjalnych. Przecle
rvszystkim rvigc cierpi4 elrcrl.
ci, kombatanci, inrvalidzi. Jako
deputorvany ludowy Ukrainy
staraul sig uczynid wszystko co
rno2liwe, by poprarvi6 ich
sytuacje. Staramy sig zmniej-
szyd zadluZenie rv wyplatach
emerytur i pensji. W miarg
rno2lirvo6ci pornagarn y r6Lnym
organizacjom i instytdcjom:
przyttrlkorn dla starszych, szpi-
talorn, szkolorn, dostarczaj4c
im 2y'rvno56, lekarstrva, sprzet
czy nawet palirvo i opal. Dosta-
jqrviele pr65b o pomoc ocl oby-
rvateli i instytucji. Problemy te
zglaszam odporviednim wla-
dzorn i rviele z nich zostalo
pozytywnie rozpatrzonych.
Ti'udno mi przedstarvid wszy-

stkie szczeg5ty srvojej pracy rv
okrggtr rvyborczyrn. Zrobione
zostalo rviele, aja stararn sig nie
zarvieS6 zaufania u'yborc6rv.
Poclczas srvej pracy tv okrqgtr
otriryrnalem okolo 700 list6rv,
w tynl z samego Berdyczowa
okolo 400 - z rozrnaityrni pro-
Sbanri i propozycjami ocl oby-

rvateli, organizacji, przedsig-
biorsnv. Niestety, nie zawsze
problern, przedstarviony rv

li6cie do deputowanego, mo2-
rra pozyt) vnie rozstrzygtt4i.
Czasami nic ma odporvieclnich
3rodk6w, albo tei'nie pozrvala
na to oborvi4zuj4ce prawo.
Zawsze je&rak staram sig zrea-
lizorvad pro6by ob1'rvateli. K:ri-
da pro6bajest rozp:rtD vana. W
tym celu kierujg rvnioski do
odporviednich organ6rv rvla-
dzy pafsnvowej, do r6znych
przedsigbiorstw i organizacji.
Na dzief dzisiejszy, w6r6d
list6w otrzyrnanych przez
deputorvanego ltrdorvego
Mychajlo Korvalko, opracowa-
nych zostalo ok. 70 proc. Blis-
ko 40 proc. spraw udalo siE

pomy6lnie zalanvid. 15 proc.
okazalo sig niernoZlirve do
zrealizowania. Nad innyrni
practrjerny. W Berdyczorvie
odbvly sig ju2 trzy spotkania z

u'\'lrr-rrciuni i na kazde z nich
przvszlo ponad 60 os6b. Byly
tcZ og6lne spotkania, na kt&
re przychodzili te2 przedstarvi-
ciele rvladz miejskich.

- Co Pan s4dzi o niewnrla-
caniu pensji nauczycielom?

-JeSIi chodzi o niervyplaca-
nie rvynagrodzef pracowni-
korn sfery budietorvej, rv tyrn
narrczycielorn, to jest to pro-
blem wynikajacy z kryzysu eko-
nornicznego rv naszym kraju.
Ihidy porvinien otrzympvai
zarobione przez. siebie pieni4-
dze, tojest zgodne z Konst-vtu-
cj4. Rada Najrvyzsza i rz4d su-
raj4 sig rozwi4zat tA spratve.

- Co wigc robi Rada N"j*yt-
sza dla poprawy sytuacji na
Ukrainie, poprawy sytuacji
wszystkich obyruateli?

- Racla Najny2sza Ukrainy
jest organern stanorvi4cym
prarvo. Porvinna przyjmorvai
prawa, nakierowanc na stabi-
lizacjg gospodarki, poprarvq

sytuacji socjalr-rej oblnvatcli.
I\{trsz4 to byd.iednak dzialania
realne. Gloszenie pigknych
obietnic, nie rnaj4cvch rvspar-
cia ekonomicznego, nie pop-
rarvi niczego. Obecnie, na zlc-
ccnic Rady Najny2szcj najlep-
si specjaliSci pract{4 nad pla-
ncm oclroclzenia Ukrainy, kt&
ry bqdzie strategiq dla naszej
gospodarki na lGl5 lat. Pro-
gram taki nrusi przewid,r'rvad
sbvorzenie na Ukrainie spole-
czefstrla, w kt6rym istnieje rvla-
Scirva ochrona i opieka socjalna.
Parlament pracuje te2 nad trsta-

w4, kt6ra ma przfpieszyd wyp
lacauie oszczqdnoSci ob;nvate-
lom, a takie r$taw€ o ochronie
socjalnej obyrvateli. Niedawno
prqjeta zostala usta\!a, $?ro$/a-
clzal4ca tFnczasolw zakaz pod-
rqriszania cen i taryf na uslugi
komunalne i komunikacyjne,
do czastr pelnego wyplacenia
zaleg\'ch penqii i innych Swiad-
czefi; ustarva o tstaleniu mini-
rnalnej penqji i rninimum, nie-
zbgdnego dla Zycia; zmiany w
ustawie o podatku od nr:artoSci

dodanej, przedhri{4cy ishrienie
zerou'cj stawki PDW przy sprze-
da2y no$rik6w energii, co ma
zapobiec podrvpszeniu cen na
energrg dla ltrdno6ci i przedsiE
biorsnv. Racla Najrvyzsza przyje
la tez postanowienie, zoborvi4-
zqj4ce rz4d do skuteczniejszego
rvspierania inrvalid6rv.

- \{racajqc do spraw naucry-
cieli. Czy unaia Pan, ie powin-
ni pracowa6 dalej, mimo, ie
nie otrzymujq qmagrodzefi?
Jakie jest Pana zdanie o straj-
kach nauczycielskich?

- Z namczycielarni r62nych
szk6l spotykarn sig bezpo6re-
dnio rv okrggu rvyborczym.
Wiem, i.e ich sytuacja 2yciorva
jest bardzo trudna. Urvaiam
jednak, 2e -jak try nie bylo ile
- strajk niejest dobrq rnetod4
na rozrvi4zanie tego problc-
mu. \{laScirve byloby znalezie-

nie odporviednich, calo6cio-
rryclr rozwi4za6 prarvnego i
wcielenie ich lv L1'cie. Chodzi
o tak4 reformg, kt6ra obejrno-
rvalaby stworzqnie norvego
systemu oplacani:r pracy oraz
oclrrony socjalnej, a tak2e
opodatkorvania i rnechaniz-
rnu tworzenia cen.

- Juk ocenia Pan obecn4
sytuacjg mniejszo6ci nanc
rvych na Ukrainie? Jak w\o/
to Rada Najvyisza?

- W naszym kraju gpvarair-
towany jest srvobodny rozrv6j
krrlturalny, jezlkowy i religij-
ny rvszystkich rnniejszo6ci
narodowych. Parlarnen t przv-
j4l niemalo akt6w prawnych,
regult{4cych te krvestie. Po
pienvsze - Deklaracja Praw
Narod6rv Ukrainy, poza tym
ustawa "O mniejszo6ciach
narodowy,ch na Ukr'ainie' i
inne. Thkze Rada Najrvy2sza
XIV kadencji podejmujc te
sprawy. Niedarvno zostala raty-
fi korvana Europejska llrrta
Jqzyk6rv Mniejszo6ci, przervi-
dujqca s$vorzenie tworzenie
sprzyjajacych warunk6w dl.
nauczania i rozrvoju jeryl._-,
mniejszo6ci narodowych.

- Cry sqdzi Pan, ie mniej-
szo6ci narodowe na Ukrainie
powinny mied moiliwo6 6. roz-
woju? I jak w tyrn kontek3cie
naleiy ocenia6 sytuacj g jgzyka
parisn vowego - ulcrairiskiego ?

- Ibida gnlpa narodowo-
Sciorvo, niezaleZnie od kraitr,
nie powinna zapominai o
swoich korzeniach. Konstytu-
cja Ukrainy przewidtje rvolny
rozw6j, wykorzystywanie i
ochrong j gzyk6rv m niejszo6ci.

Jqzykiem parisnuorvym jest na
Ukrainie oczpvi6cie ukrairlski,
ale w niekt6rych jednostkach
administracyjnych status ofi-
cjalnych moZc byd nadany
innyrnjezykom, o ile posltrgu-
jA sie nimi obpvatele. )
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8 milion6w dla PAUCI

Q tworzona w pafdzierniku zeszlego
r.J roku Polsko-Amerykarisko-Ukraifi-

ska Inicjatywa Wsp6lpracy (PAUCI)
bgdzie mogla zacz4t, dzialat,. Wczoraj w
Kijowie przedstawiciele rz4d6w trzech
kraj6w podpisali memorandum w tej
sprawie. Przez kolejne czLery lata prze-
u'idujc sig dofinatrsotvauie rozmaitych
projckt6rv na l4czu4 krvotg 2 rnh-r clola-
r6w rocznie.

- lnicjatpva opartajcst na prostej idei,
2c Ukraina i Polska dziel4 doSwiadczcnia

pnsforrnacji z systernu totalitarnego do
Vcmokracji i rvolnego rynktr. Polska sku-

tecznie realizt{e reformy i Ukraina lnoze
z nich korzy,sta6, a dobre stosunki tych
krajSrv slu2yi beda stabilizacji rv Ettropie.

- porviedzial dziennikarzotn Ross Wilsou,
zastqpca specjalnego doradcy prezydcrt-

lisko dwie6cie os6b - w rym przed-
stawiciele wladz Polski i Ukrainy,

wojska i naukowcy - uczestniczylo w mar-
cu br. w otwarciu wystawy "Trudne bra-
terstwo", zorganizowanej staraniem
Instytutu Polskiego w Kijowie. Byla ona
po6rvigcona sojtrszorvi, zalvar-telnu przez

I6zefa Pilsuclskiego z ttkraifskirn przy-
'6dc4 Sernenern Petlur4 podczas rvojny

Y bolszervikarni rv 1920 r.

Wystarva, kt6rej otrvarciu towarzyszyl
pokaz fihnu pocl t1'rn sam\ln tvtulcm, rniala
dtuy oddZrvigk rv trkrairiskich krggach opi-
nionv6rcrych. Historia polsko'ulcaifskiego
sojtrszujest na Ukrainic prawie rv og6le nie
zllana. Ale te2, gdy Pilstrdski ma rv \Atarsza-

"' \nre srv6j plac i swoje pomniki, rv trkrairiskiej
stolicy nie rna doqd zadrrego Slaclu po Pet-
Iurze - chodby tablicy pami4tkolej. Dla lervi-

cy.iest rv dals4'rn ci4gu rvrogiern.

ta USA ds. norvych niepodlegtych parlstrv.

lrricjatpva clziala(. bgdzie w trzeclr obsza-
rach : reforrnl' tnakroekonotniczttej,
rnalego biznestt oraz samorz4du lokalne-
go. Calo56 funduszy przekazttje strotr:t
arnerykariska. Ze strony polskiej szczeg6l-
n4 rolE odgryrva6 bqdzie piedawno powo-
lana rz4dorva Fuudacja "Wieclzicd Jak".

Przerviduje siq udzial rozmaitych rz4-
dow'ph i pozarz4donych instytucji pol-
skich, w tym polskich fundacji, kt6re od
lat dzialaj4 juz na Ukrainie. Inicjatpva
przekazrywa6 bgdzic granty na projekty w
trzech rvspomnianyclr nvicj sferach. Pro-
jekty beda rozpatrylvarr(' przcz tr6jstron-
n4 kornisjg, i - jak poclkrc(lil to Marek
Zi6lkorvski, dyrektor Departamenttl
Europy Wschodniej rv polskirn IUSZ -
wymagana bgdzie ich jednorny6h'ra akcep-

Jak porviedzial po pokazie fihnujeden
z obecnych tam historyk6w, tak, jak rv

1920 r. Petlura rn6gl porvr6ci6 do Kijorva
clziqki Polakorn, tak i teraz rvr6cil do Kijo-
rva rvla6nie dzigki Polakom, pokazanv na
rvystarvie i w filmie. Przypomnljrny,2e 916
rvny ataman ukraifskiego rvojska i prry-
rv6dca Ukraifiskiej Republiki Ludowej
Semen Petlura, wypart)' z centralnej
Ukrainy przez bolszervik6rv, zarvarl z Pol-
sk4 sojusz, rv rq'niku kt6rego rvojsko
trkrairiskie razcrn z polskirn przyst4pilo
do rvalki, zajmt{ac Kij6rv. Wkr6tce jed-
nak polscy i ukrairiscy Zolnicrze tnttsieli
sig rvycofai. Choi Polska ostatecznie
rvygrala tg rvojng, to Ukraina faktycznie
j4 przegrala, a Zolnierze Petlury, chod byli
naszyrni sojtrsznikami, po traktacie ryskirn
zostali internorvani rv Polsce. Petlura
musial lSechad z naszego kraju i zostal

tacia. Zasady zglaszauia projekt6rv iprzy-
znarvania grant6w porvinny byi znane rv
czerwcu br.

Edn'ard Stankiewicz

rv 1926 r. zarnordowany rv Pary2u, jak
rvskazl'r,vali uczestnicy spotkania - przez
agenta NKWD, m.iu. dlatego, 2e ZSRR
obawial sigjego dalszych kontakt6rv z Pil-
sudskirn, kt6ry rvla6nie powr6cil do rvla-

dzy. Film "Thudne braters$vo" porvstal z

inicjatpvy redaktora uaczel nego paryskiej
"Kultury" Jerzego Giedroycia, nakrgcony
zostal przez Grupg Filmow4 "Kontakt"
kierorvan4 przez Mi roslarva Choj eckiego
(rcZyseria - Jerzy Lubach), a patrortat
nad jego realizacj4 objal prezydent RP
Aleksander Kwiatkowski.

Kijowska wystalva, umieszczona w
Domu Nauczyciela, rv kt6rym od kofca I
rvojny Swiatorvej urzgdowala Ceutralna
Rada - parlarnent niepodleglej Ukrainy,
prezentorvala matcrialy zgromadzoue
podczas realizacji fi lmu.

Jan Wereszczak

"Tfrrdne btaterstwo" sprzed 79 lat

-Jak ocenia Pan pracg rady miejskiej
Berdyczowa?

- Dzialalno6d zar6rvno racly rniejskiej
Berdyczorvajak i jakiejkohviek in nej inst1.
tucji pafstrvowej zaleLy od og6lnego sta-

nu ilospoclarki. W obecnych rvarunkzrch
rntrsi byd ona nakierorvalla na przez-rvycig-

2enie dzisiejszych problem6rv, ocanviScic

w zakresie srvych kornpetencji. Uporvazl-
nienia rady rniejskicj s4 do56 szerokie ijej
dzialalnoii porvinna rvsp6lgra(. z przed-
siEwzi gciarni, podej morvanl,rni przez inne
instytucje. Rada pract{e dla r-ozrvi4zantia
truclnych, 2ycionl'ch pro blenr6rv rni:tsta.

- C,o chcialby Pan Lyeyt czytelnikom *Me
zaiki Berdyczowskiej'o?

- Przede wszystkim mgZno6ci dla prze-
zrvycig2enia trudno5ci naszego zycia, cier-
plirvo6ci w oczekirvaniu na lepsze czasy, kt6
re - maln nadzieje - nicdlugo nastana, a
ukie sity i madrofci, aby czasy te przybli
irye.Takirc ciepla i pokojurvich domach!

- Dzigkujemy za nozmowq.

Roamawiah: I^arpa Werminska
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fi jcze, ten Swiatjest dzi-
V wny. Ja juZ dluiej nie

moge. Wszystko sig popl4talo.
Z wielodzietnej rodziny ja
sama zostalam. Dlaczego ja,
nie wiem? Przeciei Zosia byla
zdrolsza, sihriejsza. Ale tatn,
rv Kazachstanie zimy byly bar-
dzo surorve. Babcia, l't1jek,
rodzice umarli, z zimna. Bylo
strasznie. T"go nie da sig opo-
wiedzied, ani opisa6. M6rvi4
nie ludzka ziernia, ale przeciei
Boia. To smutne rvidziei jak
czlowiek gaSnic, jak platki
Sniegu padaj4 na zitnne cialo.
Chce siE ucieka6, gdzie5 dale-
ko, ale nie ma dok4cl. Trzcba
).yt, tnvai, czeka6. Nie rviem
l)?r co, ale czckalam. Tego cze-
kania, rvyczekirvania uczvlo
iycie .l{aidy dzieri, ranek ni6sl
ze sob4 nadziejQ, ie co6 siE
rvydarzy. To trtrdne. Ci4gle na
rrorvo,jak ztymiyt..Ja tak clalej
nie mogq.

Zostalam sarna, 869 zabral
mi najbliLszych. Zostaj4 14,,

b6l..fest rve mnie takZe zgoda,
ie takjest najlepij... Ale jak z

tym zyi. Noce s4 bezsenne ,

SniE siE koszrnary, rvielkie pia-
szczyste przestrzenie, gdzie nic
nie ma. Tylko pustka. We mnie
to sarno. Pustka rvokolo i rve
mnie samej. To jest r:ura, kt6-
ra nie rnoie siq zagoii, ciqgle
jest Srvieza. Nie mo2na zapo-
mnie6. To jest silniejsze ode
mnie. Te lata samotnoSci to
przyjalfi z Naj6rvigtszE Panien-
k4. Ojciec to rozurnie, tutaj

nie bylo ko6ciola, kaplana, tyl-
ko r6ianiec i Modlitrva. Obraz
Matki Boskiej Czqstochow-
skiej, przyrvieziorty przed laty
z sarnej Czqstochorvy, przcd
kt6rym czlorviek siq uspokajal.

To byla rviclka pomoc, sila.
To cucl, ie przeiylam. -f est
no\ve cierpienie, b6l, ci naj-
bliisi nie modlq siq. Mo2e nie
potlafi lam przekazai n adziei,
wiary rv Boga. 'fo byl 869 dla
nrnie, dzieci z pocz4Lku sig
rnodlily, ale Ojciec rvie, szko-

la, komsomol zrobili srvoje.
Dzieci zawsze mnie szano\va-
ly, ale jui potern nie pot-rafilv
przekroczyi tego progtr; rvia-
ra zobojqtniala, stala siq niepo-
trzebnym balastem. To boli;
dlaczego l3(rg na to pozwolil.
Nie roznmiem tego, ale moZe
tak trzeba. Pan.fezus rn6rvil,2e
ziarno musi obttmrzei, ale czy
j;t jestem godna byi tym ziar-
llem. Du2o rve mnie pytari,
malo odporvieclzi..festem blis-
ka srvojej Smierci, rviern, 2e
tam, po tamtej stronie bEclq
miala odporviedl. .[eztrs rta
mnie czeka..[estjedna rado6i,
ie jest tutaj z trarui ksiqdz, w
niedzielg N{sza. Coraz rvie :

ludzi przychodzi ua uabozl-z'
snva. Chcialoby siq, ieby \vszys-

cy... Nad tym straconyrn poko-
Ieniem rvschodzi slorice. .|ed-
nak 869 o nas uie zapotnnial,
prarvda?

Mariusz Woiniak OR
Kijow,lipiec 1998

W trudnej
sytuacji materialnej

Panie, zrobilem wlaS-
nie rachunki. Teraz,
przed Tob4, spr6buje
odnaleid troctrg pokoju i
ciszy. I takie trochg
godno6ci. Tej godnoSci,
kt6r4 zi.era mi dnadzie
6cia lat imudnych obli-
czefr, "Leby zwi4zat,
koniec z koricem". T.go
spokoju, kt6rego za l<ait-

dym razem pozbawia
mnie strach, ie w tym
miesi4ctr "nie dam rad/'.
Tego spokoju, kt6ry tak
trudno zachowad, Bd/
widzi sig, jak glodowa
penqia topnieje pomimo
najskrcmniej zaplanona
nydr rvy'datk6w.

Panie, to wla5ciwie nie
nedzy tak sig bojg. W
gruncie tzeczy zawsze
jako6 tam b ede $t,l"pt"j
uy gorzej. Bojgsig upad-
ku.Prawdziwego.

2e b9d9 my6le6 tylko
o pieni4dzach, wlaSnie
dlatego, ie ichnie mam.
Ze bgdq bez przerwy
przeprowadzat, latwe
por6wnania z irurymi, z
tymi, kt6rzy te pieni4dze

zarabiaj4. I b9d9 to
robi6 setki razy dzien-
nie, przed wszystkimi
wystawami i stoiskami.
Panie, bojg sig teL zaz-
dro6ci. ftgo, iepowiem
juk tyh innych zniedob
rym u6miechem: "Oni
to maj4 szczg6cie..." Ze
bede nienawi&i6.

lprry tym wszystkim,
Panie, odkrylem, ie
jestem skepy. Tego
wstrgtnego malego od-
krycia, dokonanego
dzi6 rano, nie mogg
zapomnie6. Dlatego
m6wi9 .Ci o tym wszy-
stkim. Zeby Cig prosid
o laskg prawdziwej go-
dnoSci.

Modlitrua
na dni zrr4tpienia

Ta wgdr6wka w ciem-
noSciach, o m6j Boie,
jest taka nuiqca. L6d nic
nie widz4c - tak moina
przezjakiS czas. Ale gdy
to trwa dlugo...

CryL i wy chcecie
odej66? 0 6,67)

Rozumiem, Panie,
gch, do kt6rych to
m6wile3. I tych, kt6rym
slowa Twojego przesla-
nia wydawaly sig za trud-
ne. Niekt6rzy woleli
odej66. Czasem mam
ochotg zrobi6 to samo.

Chcialbym, Lebywsry-
stko bylo jasne, 'vrylraz*
Te, uporz4dkowane.
Zeby nie bylo jui tej kra-
wgdzi ciemno3ci, kt6ra
pozbawia mnie ochoty
do wgdrowania ku Tlvo
jemu Swiatlu.

W gruncie rzeczy to,
czego bym chcial, to
porzucenie kondycji
czlowieka. Bo tak nap
rawdg, uwzglgdniajqc
r,razystko, umyka mi nie
tylko sensTwojego prze
slania. Bo co wiem o
sprawach zunanych lu&-
kimi, cowiem o tajemni-
czych prawach rz4dz4-
cych Swiatem, o zagad-

l<acll Lycra? C6i wiem o
tlumach, kt6re mnie ota-
czaj1, o sersu moich przy-
jaci6l? C6i wiem o sobie
samym, o mojej wlasnej
tr-var zy, o ulapych pobud-
kach tylu degzji pode-
jmowanych, jak mi sig
wydaje, 'fu dobrej wie-
rze"? A oburzam sig, ie
juit teraz nie dale3 mi
oczu zdolnych ogl4dad
Cig twarza w twarz...

Czy skoro nie widzg
Cig, Panie, uznam, ie
winien jest temu nad-
miar Twojego 6wiatla?
Cqf sdybyt" znal Cig tak,
jak znam rzeczy, bylbyi
moim Bogiem?

Panie, obymnigdynie
s4&il, ie ciemno66 wia-
ryjest kar4, jak4 na mnie
z,rylasz. Szykan4, kt6rej
kaiesz mi do6wiadczad.

Czy to Twoja wina, ie
jesteS ponad wszystkim?

O Panie, o m6j Boie,
czy b9d9 Ci czynil rryrzu-
ty, ie wyprowadzile6

mnie z nogt z tej nocyt
w kt6rej nie wiedzialem
jeszcze, crym jest prag'
nienie Ciebie?

Z ksiAzki: Paul Gdres
"Modlitwy na trudne

dni" , Cerf-Kairos-
Wydawnictwo M-Znak,

Kijow 1997
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T udzie prrym,rycz-ajeni do
I , kontrast6w europejskich

p6r roku, wAustralii maj4 wra-
ienie, Le czas sig zatrzymal lub
plynie bardzo powoli. W rze-
czywisto6ci Sydney Lyje po
Spiesznie.

Mctlopolia rozci4ga siE
wzdltrT. i rvszcrz na ponad 100
kilonretr6rv, a z lniastarni
s4siedrrirni natvet rviEcej, bez
samocho<lu nie da sig Zyi.
\{'prarvclzic .Jarr-res Clook rv

roktr 7770 zarin4l clo Bota-
ny Bal,ale rniasto zalozorro rv

roktr 1788 nzrd s4sicclni4
zatok4 nazwan4 Port -|ackson
rv odleglo6ci okolo 14 kilo-

porvie6ci zrnniejszyla siE, jak-
kolrvick rv rviqkszo6ci ksiEgar-
rri sydrrejskich zarvsze tnoLna
ntalei( niekt6re zjego tytul6nr

\\r ostatnio rwdanym lnaga-
zynie CV ("Ctrrrictrltttn \/i-
tae") po6lviEconelnu spra-
rvoln bczrobotnl,ch zarnie-
szczono rvlnviad pod tyttrlern
"Norvy ministcr na pokla-
dzie", oczyrviScie na pokla-
clzie rz4dorvl'ch instytr.rcji, rv

kt5ryn-r -ftrny, Abbott, no\vy
minister ocl sprarv zalnrclnie-
rria przl'zni1je, Le rvSr<icl
innych ksi:1zek, j{o trlubio-
n4 pon'ie6ci4 jest "Lord.|im"
Conrada.

mcnt": 'Jest co6 z Conracla rv

Rogcrzc N{cf)onzrlclzie" .

Dyskrctny rvplyrv porvie6ci
Cou rada na czytelnik6rv
angloj gz1'cznych j est zagadk4,
kt6r4 rrsiluja rozli4za( j"go
biograforvic. Jak to siq stalo,
ze czlotviek urodzony i rrycho-
wany rv okolicach Berdyczo-
wa, rv okolicach nie rnaj4cych
nic rvsp6lncgo z rnorzem,
zdolal po raz pienvszy rv dzie-
jach Anglii pisa6 rnistrzon'sko
o lrrtlz-iach rnorza? N{y6lg, zc
micszkaricy, Be rclyczorva i
Zytomicrza mogliby clu2o
porviedzie6 o kolorycie tarn-
tych lat na Ukrainie. Chcial-

rnctr6rv ocl occernu. Najslar-
sza czq56 Sydncy nazy'rva siE
Tlte Rocks i zanricnila siE z

biegiem lat rv dziclrricE pcl-
n4 restalrracji, karvi;tr ru, sklc-
p6rv z pami4tkanri i lro[eli.
Micjsce to jest oclclz.ielone
rnal4 zatok4 od znanrj rv

Srviecie Opery S1'dnejskiej.
W roku 1932 zakoriczono

budorvE nlostu kt6ry l4czy oba
brzegi zatoki Port Jirckson
jednym przgslern o rozpiEto-
Sci 600 rnetr6l'. Poltrdniorvy

. t-,zrtcz6lek most u clornintr je

._-t€go czastr nad The l{ocks,
a najrvy2szy punkt [lalbotrr
Bridge osi4ga rvysoko6i stu
trzydzicstu drvu rnetr6w nad
pozionr rvody. \\r porvie6ci
"l,orcl Jim" Conrad oltisuje
sn'oje spotkania rvjechr;rn z

pub6rv rv The Rocks. Przecl-
sta\viaj4c siq rozm6u'cv rn6rvi,
Le jego statck cumrje rv Rus-
hcutters Bay, zatoce poloZonej
okolo 3 kilornetr6rv na
rvsch6d ocl centmrn rniastzt, rv
strong oceanu. Dzielnica o tej

.sarncj nirzn'ic je st obecnie
dzielnic4 milioner6\v a salna
zatoka rnieSci przy,stari dla
jacht6rv.

Od czastr kicdy Joseph
Conrad spacero\val po uli-
cach Sydnev"rninglo 110 lat.
Dz.isiaj poptrlarno6i j.go

W ltrt,vrn 1999 r., rv dodatku
tygocln ionl,rn do najpoptrlirr-
niejszcj gazety rv Sydnc1,, "S1.

clney' Morning [{eralcl", rv
n1'rviaclz.ie z arrstraliiskim poe-
t4 crnigralltcnl Ranclolphern
Stou' z-najcltrj crny rvyznarr ie
poeq/, zc Podstarv4 zrozunrie-
nia pisarza i jcgo tu'6rczo6ci
jcst zrraj<rrno56 jego przeLyt.
Choclzi ttr o jego rvlasn4 dep-
resjq i pr6bq sarnob6jstn'a. Na
przyklad - nvierdzi - fakt, ze
Conrad pr6borval popelnii
sarnob6jstuo jako rnlocly czlo-
rvick, jest rzecz4 kt6r4 ka2cly
porvinien u'iedziei.

W tejze gazecie z 10 kn'ie-
tnia br. Angcla Bennie cloko-
nzrla przegl4clu lrr'6rczo5ci
nieznancgo dotychczas auto-
ra Rogera Mcl)onalda, mie-
szkaj4ccgo rv doSi iz.olorvanym
rniejsctr - rv Danvin, stolicy
atrstralij skiego "fcrytori trnr
P6lnocnego. Jego norvela
pod tytulem "Mr Darrvin
Shooter", dotycz4ca Covin-
gtonil, ponlocnika Karola
f)anvina rv lzrtach kicdy ten
pracorval nad srvoj4 teori4
ervoltrcji, zyskala doskonale
recenzjc lv pisrnach arnery-
kafskich i angielskich.
Angcla Bennie zacytorvirla
jecln4 z recenzji rv "The
Tirnes Litcrary Supplc-

bym zatru'azy(., ze ojciec Con-
rada, Apollo l(orzeniorvski
wychowuj4c syna rv poczucirr
hotront i <lborvi4zktr rvobec
rvlasnej spoleczno6ci, sam
znajdorval siq w odleglodci lat
sze6ddziesigciu ocl ostatniego,
niepodleglego polskicgo rz4-
du i o sze6iclziesi4t lat przcd
llowyln polskirn niepodleg-
l,vrn rz4dern. Conrad, p\nvaj4c
na dalekirn rvschoclzie znajdo-
wal sig rv odleglo6ci r-rie tyle
czasorvej, ile fizy,cznej 12
tysigcy rnil rnorskich od
srvoich 6rvczesnych rvladz.
"Zvjerny tak, jak marzym)' -
sarnotnie" napisal Conrad.
Dtrtarcie clo celtr i ;tomy5-
Ino6i orvych sarnotnych
mikroskopijnych spoleczno-
5ci bvla trzaleZniona od
honortr i poczucia oborvi4z-
ktr rvszystkich practrj4cych
na statku.

Te cechl', cenione nie tyl-
ko przez Anslosas6rv, s4
Zr6dlern rvartodci jak i popu-
larrro6ci ksi4zek Conrada.
Tymczaseln era 2aglorvc6rt'
przemingla, a za zaglorvcami
znikly r6n'trie2 parorvce. W
Syclney odnarvia si9 je pie-
czolorvicie aby trmieScii rv
otwart)'ln przecl kilku laty
llltrzcurn rnorskim.

o56 buzliwa {lsk*ju
wok6l ksi4Zki'Jak

urrdno by6 Polakiem" polaz*
la,s4dz4c cho dby po opubli-
kowanym w zesztFm nume-
rze "Mozaiki" li6cie j ej auto'
rarize nie wsryscy zdaj4 sobie
sprawe, kiedy i komu na
Ukrainie naprawdg trudno
bylo by6Polakiem.

Autorol'i rvsponr ni anego
dziela wypada poleci6 prze-
czyt.anie Srvictr-rej ksi4zki
Henryka Strofiskiego "Rep-
resje stalinizrnn rvobec
Iuclno6ci polskicj na Ukrai-
nie rv latach 1929-1939."
Moze n'tedy zastanorvi siE
nzrcl tym, co napisal rv swoinr
li6cie. Przypomnijm1' histo-
riq: najpienv pr6borvarro
stworzyi zal4iek "radziec-
kiej Polski" , przycz6lek przy-
szlej Polskiej Republiki Rad.
Gdy pomysl okazal sig chy-
biony, a "radziecka Polsk:r"
niepotrzebna, na I'olak6rv
spadly reprcsje - byli nraso-
rvo aresztowzrni i nierzadko
skazlnvani na 6rnier6, tysi4ce
Iudzi zsylano do I(azachsta-
nu czy na Syberig.

Taka j est naj kr6tsza histo-
ria Polak6rv rv ZSRR rv okre-
sie rniqdzyrvojennym. I wla6-
nie j4 przedstalvia rvspo-
mniana ksi4zka Henryka
Stroriskiego..Mieszkaj 4cy na
stale rv Thrnopolu docent
Stroriski zajmuje sig t4 terna-
tyk4 jui od darvna. Na mar-
girresie wl,pada zaznaczy t., i2
pelni on funkcjq prezesa
istniej4cego od ponad roku
S lorvarzyszenia Naukorvc6rv
Polskich na Ukrainie.

IGiEika "Represje staliniz-
mu rvobec ludno6ci polskiej
na Ukrainie w latach 1929-
1939" jest pr6b4 calo6cio-
wego Przedstarvienia tema-
tu w odniesicniu do tej
republiki radzieckiej, rv kt&
rej przed lvojn4 zamieszki-
rvala najrviqksze, zrvarte gru-
py Polak6rv.

Dokofczenie na str. 9Teofil Janczewski



MO ZAI I(A B E RDY CZOWS I(A

Dokoriczenie ze str. I

Polak - v,'5zlnkiwacz

- Wci4iL dominuje u nas
radziecka historiografia,
Polak przedstawianyj estj ako
paniwyzyskiwacz-m6wi
docent Henryk Strofski zTar
nopola, wykladajacy historig
na tamtej szym Uniwersytecie
Technicznym oraz Wvilszej
Szkole Pedagogi cznej, prezes
Stowarzyszenia Naukowc6w
Polskich na Ukrainie.
Istnieje mit zlego polskiego
pana, polskiej szlachty. Ja,
rzecz jasna, staram siq te ste-
reo typy przelamyw at, trzeba
natomiast przyznai, ie stu-
denci albo dysponuj4 wiedz4
"poradzieck4", albo wtecz
indn1. Czego j ednak chciei,
jeSli nawet niewiele jest
nowych ksi4Zek o historii
Ukrainy...

- Zupelnie niedawno
Ukraina przestala przestala
patrze( na sw4 przeszlo3d ocry-
ma historyk6w rost'skich -
m6wi HalynaJarowa, dyrektor
kijowskiego Muzeum Het-
maristwa. - Za czas6w komu-

Bohun i Helena

nistycznych wykladano nam,
ie Polacy przynosili nam
jedynie zlo, aRosjanie - dob.
rot ie z Rosj4 zl4czeni jeste6-

my na wieki. Orry onvorzyly

L

boko ialowal swej decyzji.
P6iniej nast4pil tak zwana
"Ruina" i podzial Ukrainy
migdzy RosjE i Polskq. Ale
gdyby Polacy nie odst4pili

Zwycigstwo "Ogniem
sig nam dopiero po 1991
roku. My mamy swoj4 histo-
rig, Rosja - swoj4. Oczywi-
Scie, najwieksza kontrowersj g

w kwestii poczynan Boh-
dana Chmielnickiego
budzi Rada Perejaslaw-
ska i wjej efekcie prrylq-
czenie Ukrainy do Rosji.

- Na seminariach pr6-
bujg wskazywa€itrd"n-
tom na negatywne kon-
sekwencje Rady Perejas-
lawskiej - przyznaje doc.
Stroriski.

AdyrektorJarowa (nota
bene jej ojciec to Ukrai-
niec, ale matka - Polka)
wskazuje, 2e za czas6w
ZSRR zawsze m6wiono,
ii Rada Perejaslawska
przyniosla Ukrainie
same korzy6ci i 2e wszys-
cy Kozacy zgadzali sig z

Chmielnickim. - To nie tak,
Chmielnicki wymusil na
Kozakach zgodg, a do Pere-
jaslawia nie przyjechalo wie-
lu kozackich pulkownik6w -
m6wi. - Przed 6mierci4, w
1657 roku, Chmielnicki gl9-

Bohdan Stupka jako Chmielnicki

od Ugody Andruszowskiej,
gdyby zgodzili sig z24dania-
mi Chmielnickiego, m.in.
zwiqksze n ia liczby tzw. Koza-

k6w rejestrowych do 60
tysigcy, w6wczas nie doszlo-
by do Perejaslawia...

Oczekiwanie na film

- Na Ukrainie czekajE na
ten film.Jedni ze zdenerwo-
waniem i niepokojem, inni
z zaciekawieniem - m6wi
Wiera Awksientiewa, doktor
historii sztuki, pracownik
naukowy na Wydziale Filmu
Instytutu Sztuki Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy.
Pani Awksientiewa opowia-
da o spotkaniu, kt6re mialo
miejsce w maju 1997 roku w
Kij owie. Przyj echal w6wczas

Jerzy Hoffman i opowiadal o
swym zamy6le. - Przyszli kry-
tycy filmowi, historycy.
Doszlo do dyskusji, chwila-
mi nawet bardzo ostrej. Poja-
wiaty sig nawet glosy, 2e film
"Ogniem i mieczem" zao-
strzy stosunki polsko-uk-
rairlskie.Ju * to nie wierzg,
ufam Hoffmanowi, ale s4
ludzie, kt6rzy uwaiaj4 ina-
czej. Za czas6w ZSRR "Og-
niem i mieczem" nie bylo

mile widziane. Pojawila sig
nawet pr6ba napisania "an-
ty-Ogniem i mie czem" -
"Rada Perejaslawska" Nata-

na Rybaka. Nigdy nato-
miast nie doszlo do
nakrgcenia "Tarasa Bul-
by" Gogola, dziela.uwa-
zanego zaanpolskie. -
To juZ legenda naszej
kinematografii - Smieje
sig Wiera Awksientiewa.
- Zabieral siq za "Ta' -a
Bulbg" Dowien-/
Chcial przenie66 "Bul-
bq" na ekran Bondar-
czuk, jeidzil do Warsza.
wy, staral sig o zgodg pol-
skiej strony, jednak nie
zyskal zrozumienia.
Ostatnio chcial zekrani-
zowa(. dzielo Gogola
Wiktor Gre6, ale do tego

nie doszlo. Zdaniem pani
Wiery "Taras Bulba" wcale
nie jest antypolski. - Gogol
staral sig przedstawiad racje
i jednej, i drugiej strony -
twierdzi. Ale zdaje sig ze
czgfit Ukrairic6w uwaia "Ta-
rasa Bulbe" za swego rodza-
ju "odtrutkg" na "Ogniem i
mieczem", bo juz poj awity. "''-
glosy, ie za dzielo Gogt_;
trzeba sig pilnie w Kijowie
zabrat,, niejako "w odwecie".

Na razie ukraidski re2yser
Mykola Zasiejew krgci w
kij owskiej wytw6rni "Kinostu-
dio Dow2enko" film "Czarna
Rada" wg. ksiEiki Pantelejmo'
na Kulisza. przFpomnijmy, 2e
" Czartta Rada", kt6ra zebrala
sig w 1663 roku, wybrala swe-
go rodzaju "antyhetmana",
kt6ry walc zyl z hetnanem "le-
galnym".

- To ciekawe, ie pod
koniec XX wieku powstaj4
dwa filmy, ukazuj4ce podob-
ny okres historyczny i miej-
sce. Zobaczymy, jak do spra-
wy podejd4 Polacy, a jak
Ukrairicy in6wi pani
Awksientiewa.



MOZAIKA BERDYCZOWSI{A

i rnieczetn"?
Gotowi, nie gotowi

- Wiem, ze jui Boleslaw
Prus krytykowal "Ogniem i
mieczem", 2e wytl'kal Sien-
kiewiczowi, i2 niewla6ciwie
prze dstawil zar 6w no Chmiel-
nickiego, jak i Wi6niowiec-
kiego - wskazuje Wiera
Awksien tiewa. - Sienkiewicz
pokazal same zle cechy
Chmielnickiego, a przeciez
1 'r to chociaiby znakomity
-,zv6dca wojskowy. ZaS WiS-
niowieckiego uwa lal Prus za
nieszczgdcie Rzeczpospoli-
tej... Ja osobidciejestem prze-
konana, ze Hoffman poka2e
prawdg historyczn4. pani

Halyna J arowa m a w4tpliwo-
Sci. - Przeciez Sienkiewicz
tak fatalnie przedstawil
Chmielnickiego, Kozak6w!
Czy moi.na, ekranizuj4c
powie56, tak gruntownie
zmieni6jej tre56? Nie wiem,
czy my, na Ukrainie,jestesmy
przygotowani flo obej rzenia
"Ogniem i mieczem". Bojg
sig, ze wybuchn4 spory.
Ukrairiska premiera "Og-
niem i mieczem" zapowia-
dana jest dopiero na pat-
dziernik.

Piotr Ko6cffiski
(korespond ent " Rzeczpospo -

litej" w Kijowie)

, W.P"-lTe *Ogniem i mieczem', odnioslo zwycigstwo. Wed-
tug badll opinii publicznej 88 proc. polak6w;urt ,.r-, fiI_
T:* """!T.onych ; ryrzeciwnego zdaniajest zale-drryie 4 proc.
Dlaczego? T.astanawiaj4 sig nad tym filmowcy, k ytyry, d'zien_nit1*,":1*T"&ryty""a.,wagqnawielkqi"pij*'"oSefrf _

mri wsr6d mlodziery. By6 moie ;'ogmem i rfrieczem, ol< za-
losig,czyrn6::pT*--dqwlasnym,pofki*,po6r6d"uf 

"*;;rykariskich filry6w lub ich krajowych imiLdil Mnie film sig
podobal, chod mam uwagi krytycine. Naj$pa;hiejsza to t,', ii
:* "9g1gm i mieczgm" brak jest bohaier6w 

";g"q*rrtd*Bo *'lasci*{e (inaczej nii u sienkiewicza) dobrry Jqiri pola-
cy, i l{ozacy*; jedni i dr"d"y majq tei swoje *uay. 

-Ai 
ial, Lerqz4-bezseo**4-:qydqie si; - wojng.*Z fihnlwego pun-

trrwidzenia to niedobrze -popatzrnf naprryklad ou"rn 
"t".-nytgdzie dobry szeryf zawszewalczy ie zlymi'bandytami. Ale

z historycznggo pyllnr widzenialerzy ftbffman mial chlta
1l"jt..Tyoijl. b1'la bezsetr"ou-a, a3e1 st<utt<i tragiczne i dla
Polski, i dla Ukrainy'. Wil

Atak husarii

Reiyseria - Jerzy Hotfman
Zdjgcia - Grzegorz Kgdzierski

W rolach gl6rmych:
Izabella.Scorupco - Helena Kurcewic z6wna
Mlchal Zebrowski - Jan Skrzetuski
Aleksander Domogarow - Jurko Bohun
\7y"rtof Kowalewski - Jan Onufry Zagloba
Bohdan Stupka - Bohdan Chmielnicki -
ll-ar^: Seweryn - ksi4ig Jeremi Wi6niowiecki
_Zligniew Zamachowski - Michat Wolodyjowski
Wiktor Zborowski - Longinus podbipigii
Wojciech Malajkat - Rzgdzian
Ruslana Pysanka - Horpyna

o film nakrgcono w l 18
dni;

. zdjgcia realizowano w
ponad 80 obiektach;

o w filmie zagralo 3b0
aktor6w i ponad 20 ty".
statyst6w;

o w scenach batalisty-
cznych jednoczeSnie bralo
udzialponad 250 koni;

. lista relavi4yt6w (m.in.
brori, kostiumy i zbroje)
obejmuje ok.6 tys. porycji;

. specjalnie dla filmu
uszyto tysiec kostium6w;
iedna z sukien gl6wnej
bohaterki kosztowala l0
tys. zlotych;

. wnrrodukowanie fil-
mu i czteroodcinkowego
serialu dla telewizji
kosztowalo 30 milion6w
zloty ch - Telewizj a polska
dala 6 mln, Komitet Kine-
matografii (rz4doryy) 3
mln, Browar Okocim 2
mln, zad Kredyt Bank
udzielil kredytu w wysoko-
6ci 17 mln zl.

(opr. za miesigcznikiem
"Film")

Do kodca kwietnia
ponad 6 mfn widz6w obe-
jrzalo "Ogniem i mie-
czem" Jerzego Hoffma-
na. Reryser ciesry sig, ie
po 5 tygodni obecno6ci
filmu w kinach, splacil
kt"dyt zaci4gnigty na pro-
dukcjg w Kredyt Banku. -
Mielidmy na jego splatg
termin do... czerwca 2000
r., a splaciliSmyw drugim
rniesi4cu rrydwietlania f il-
mu. W najd:rnielszych
m.a:1 eyac! l.Sg nie prze-
widzialem. Udalo nam sig
tei. jui, splacid wszystkie
odsetki od kredytu i teraz
kolej na dalszych prod*
c_ent6w-awigc Zaklady

9\":ry* i Agencje Pro-
dukcji Filmowej, - m6wil
reiyser. Gotowe sq jui
lopie filmu w angielskiej,
francuskiej, hiszpar{skiej
wersji j ead<owej, ponadto
w ukrairiskiej i roqjskiej.
3 maja rnial trafid do kin
Zachodniego Wybrzeia
Standw Zjednoczonych.

(wg. polskie.i prasy)
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- Dlaczego nie zostaleS w Pol-
sce? Przeciei tam studiowaleS?

- I{aidv czlowiek chce zaz-
wyczajmieszka6 w miejscu, do
kt6rego sig prryzwyc zail. P oza
tym mialem propozycjg od
prezesa Zwi4zku Polak6w na
Bialorusi, by wr6ci6 i dzialat
dla odrodzenia polsko6ci, by
da6 przyklad naszej mlodzieiy,
studiuj4cej w Polsce. Opr6cz
tego uznalem, ie na Bialorusi
mam o wiele wigksze perspek-
tywy ityciowe - tu gospodarka
dopiero sig przeksztalca, to
samo Swiadomodd spoleczna.

-Jak oceniasz tych mlodych
lud zi, ka6rzy wneidilaj4 na stu-
dia do Polski i nie rmacaje do
swego oj czyntego kraju?

- Czasami tak siq zdarza, ze
czlowiekjest po prostu zmuszo-
ny zosta6 w Polsce. W 2yciu
mog4 byd r6i.ne sytuacje.
Wolalbym jednak, aby ta mlo-
dziei., kt6ra wt' e itdza na studia,
wracala, i budowala lobby poli-
tyczne, lobby spoleczne, kt6re
sprzyjaloby naszemu odrodze-
niu. Mlodzi ludzie musz4 pra-
cowai nad tym, iebyw krtdy*
kt4i,r, zar6wno na Bialorusi, jak
i na Ukrainie, organizacje pol-
skie byty wplyruowe, Leby n4dy
musialy sig z nimi liczyt?

- Jak widzisz przyszlofif,
waszej g zety'Glos znad Nie-

mna' w warunkach paristwa
bialoruskiego?

- Prezes Zwi4zku Polak6w
na Bialorusi Tadeusz Gawin
ma ulubione powiedzenie:
"po nocy przychodzi dziefi".
Na Bialorusi tei nast4pi4 zmia-
nyw DOBRY-IVI znaczeniu tego
slowa, zmiany rynkowe i
demokratyczne. Sa po prostu
nieuniknione. I wla6nie wtedy
bgdziemy mieli wolno66 wyz-
nania, wolno6i nauki jgzyka
ojczystego, r6wniei w jakim6
stopniu wolno66 wydawania
niezaleinej prasy.

Mam nadziejg, ze w przy-
szlo6ci gazeta, kt6rej jestem
szefem, znajdzie wla6ciwe
sobie miejsce na rynku praso-
wym. Nasze plany w najblii-
szym czasie s4 nastgpuj4ce: po
pierwsze zamierzamy w dru-
gim kwartale 1999 r. rozpocz4t.
sprzedai pisma w kioskach w
Polsce p6lnocnej.

Opr6cz tego planujg utwo-
rzyt dzial reklamowy, kt6rego
dot4d nie bylo. Uwailam, i:,e

gazeta.jest w dzisiejszych cza-
sach atrakcyjna tylko wtedy,
gdy moie publikowad to, co
chce. Taka gazeta bgdzie
kupowana nie tylko przez
Polak6w mieszk{4cych na Bia-
lorusi, ale i przez Bialorusin6w
i Rosjan, kt6rzy niestety maje
ograniczony dostgp do infor-

macji tak ze 6wiata, jak i z Pol-
ski. Rozpoczgli6myjuz sprzedaz
naszej gazety w kioskach;
wkr6tce bgdzie moLna jakupi6
na calej Bialorusi. My6lq, ie po
wykorzystaniu tych wszystkich
moiliwo6ci naklad "Glosu"
avigkszy sig do 12 tys. egz.

- Ile os6b pracuje w Waszej
redakcji? Czy otrzymujecie
pomoc od wla& bialoruskich?

- *.4cznie mamy 14 praco-
wnik6w. Wsparcie rz4du bialo-
ruskiego dla organizacji
mniejszo6ci narodowych jest
zagwarantowane w Konstytu-
cji. R6wnieit my mamy podpi-
san4 umowg z Komitetem ds.
Narodowo6ciowych w sprawie
wsparcia finansowego dla
naszej redakcji. Ostatnia taka
pomoc nadeszlajednak w czer-
wcu 1998 r., pokrywala w6w-
czas 50 proc. potrzeb. Wadze
wymagajA od nas wypelniania
rozmaitych formalno6ci, np.
podawania, ile wykorzystuje-
my papieru. Cuty czas prrycho-
dz4 kolejne i4dania rozliczeil,
chociai wszystko wysylamy w
terminie.

- Ihiqlqig bard:zo za rcznrowg.
Ijczyrrry na ury6Srao9, prc&ny
gznl<az,at, serdecme pozdnorde
nira dla zeryoh redalayjnego i cz5r
telnik6w'Glosu mad Nieurna'
od "\flozaiki Berd5rczonxftiej'.

*, iffi,
' g$t ;:

'.u' '
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Swigto wiosny w Zyomierzu
rawdziwym Swigtem
wiosny byl tegoro-

cznf t tradycyjny j ui festiwal
kultury polskiej "Tgcza
Polesia", kt6r7 odbyl sig 25
kruietnia w Zytomierzu. Na
festiwal przyjechali przed-
stawiciele stowarzysz eri pol-
skich z calego obwodu.

Takiego spotkania roda-
k6rv nie bylo przezcal4 zimg.
Pr?.yczyr'ry s4 r6ine, a przede
r_7 stkim fi nansorve. Nieste-
ty, tak wiele zaleiy od pienig-
dzy. Nie rryplacaj4 pensji -
nie ma mo2lirvo6ci wyjazdu,
nie ma moiliwo6ci organizo-
wania spotkafi ani tei ucze-
stniczenia w nich....

\,trIreszcie j ednak nadeszla
tak dlugo oczekiwana rvios-
na.Z Berdyczon'a na festiwal
pojeclraty trzy zespoly: "216
delko", 'Jarzqbinka" i "Ek-
sprom t". Ihidy z tych zespo-
l6w ma srvoje oblicze, sw6j
"inage". 2r6delko" zostalo

zorganizo\ryane przy szkole
nr 3 i jtri po raz pi4ty ucze-
stniczylo w "Tgczy Polesia".
I tym razem j.go wystep
zostal oceniony wysoko -
otrzymalo trzecie rniejsce,
razem z krvintetem "Ek-
spromt". Kierowniczka "Ek-
spromtu", Swietlana Gawry-
Iuk, pracrlje rv k6dztorze kar-
melit6w bosych jako organi-
stka. Sama piqknie Spiewa i
trdalo sig jej zebrat. wok6l
siebie mlodych ludzi, zako-
chanych w muzyce polskiej.

Wi dz6w zaczat owala staro-
dawna kolgda "A wczora z
wieczora" w rvykonaniu
zespolu "Eksprontt". Zesp6l
zostal zaproszolty do Kijorva
na konkurs polskiej muzyki
estradowej. Pigknie debiuto-
wal na festirvalu solista "ZrG
delek" Sergiusz Gorbari.
Wszystkim spodobala sig
popularna, liryczna pie56
"Dzi6 do ciebie przyjS6 nie

mogQ", kt6r4 Sergiusz wl4-
czyl do swojego repertuaru
- bgdzie j4 ruykonpval i w
Kijowie, podczas konkursu,
kt6ry odbqdzie sig rv Domu
Aktora. Pigknie reprezento-
rvai Berdycz6w starali sig tei
uczestnicy zespolu'Jarzgbin-
ka", dzialaj4cego przy szko-
le nr 4. W sklad tego zespo-
ly wchodz4 uczniowie klasy
5, kt6rzy uczgszczaj4 na zajg-
cia z jgzyka polskiego pro-
wadzone przez Wale ntyng
KoleSnik.

Festirval "Tgcza Polesia"
pokazal, ie kultura polska na
Ukrainie odradza sig, wzra-
sta zainteresorvanie polsk4
piosenk4 nie tylko w6r6d
Polak6w, ale i w6r6d Ukrairi-
c6w. Pierwsze miejsce zajgla
przeciei kapela instrunren-
t6rv ludowych ze szkoly
mtr zyc znej z Zy tomier za, ktil
ra profesj onalnie wykonywa-
la utwory kompozytor6w

polskich. Pierwsze miejsce
otrzymal teL ch6r chlopigcy
z katedrySw. Zofii zZytomie-
rza. Drugie miejsce zaj4l
ch6r folklorystyczny ze wsi
Susly z rejonu dzierzyriskie-
go oraz zesp6l 'Jaroslawka"
z Lubara. Niestety, w og6le
nie uhonorowano wystqp6w
znakomitego ch6ru dzieciq-
cego "DzlvoDe czkl", kt6ry
zdaniem publicznoSci poka-
zal bar dzo c i e kawy pro gram.
Wiosenne Swigto w Zytomie-
rzu na zawsze pozostanie w
pamigci uczestnik6w i
widz5w. Wypada w tym miej-
scu oddai hold jednemu z

pierlvszych organizator6w
festiwalu "T gcza Polesia",
nieiyj qcemu j ui Stanislawo-
wi Szalackiemu.Jego sprawa
istnieje nadal, a my pamig-
tajmy o tym, kt6ry odszedl z

tego Srviata - i starajmy sig
pracowai dalej.

Larysa Wermifska

Cty -jak np. twierdzi dr.
Adolf Kondracki, Polak pracu-
jacy w Akademii Nauk Ukrai-
ny, na likwidacjg polskiej auro-
nomii rvptyngla Smieri Feliksa
Dzierzyitskiego, kt6ry byl jej
nnp5lnv6rca? Cry byl to elemenr
szalonego "programtr narodo-
wo6ciowego" Stalina, kt6ry zag-
lodzil na 6mierd rniliony
Ukrairic6rv, przesiedlil dziesi4t-
ki tpiqcyPolak6w, a potem Nie-
mc6w Thtar5w i inne narodo
woSci? A rno2e rv6rvczas wla{nie
Stalin postanbwil doprowadzid
do likwiclacji Polski w og6le, co
wefekcie, parg lat p6fniej, przy-
nioslo pakt RibbentropMolo-
torv? To z pervno6ci4 rvymaga
jeszcze badari.

Piotr Ko6ci6ski
(korespondent

"Rzeczpospolitej" w Kjowie)

Kiedy tnrdno bylo byi polakiem
\J Dokoriczenie ze str. 5

Inicjatorami unvorzenia
autonomicznych rejon6rv pol-
skich rv ZSRR byli czolorvi pol-
scy komuni3ci - tv qvm Feliks
Kon, Julian Marchlervski,
Feliks Dzierzynski i Franciszek
D4bal. Na rvszystkich szczeb.
lach KPZR - od KC po komi-
tcty centralne rv republikach i
kornitety obrvodorve - powsta-
ly korn6rki polskie. W Kijowie
utworzono Polski Instytut

' Wychorvania Spolecznego
(p6lniej Polski Instyrtrr Pecla-
gogiczriy), rv r62nych miastach
Ukrainy porvstaly polskojezy
czne gazety. 22 rnarca 1925 r.
postanorviono powolai polski
rejon rv Dolbyszu (przemiano-
rvanego na Marchlervsk). Na
pocz4tku lat trzydziestych na

Ukrainie dzialalo ponad 450
polskich szk6l z 50 tys. trczni6rv.
Funkcjonorvaly setki polskich
bibliotek i wiejskich czytelni -
"chat". Rozchodzily siq polskie
gazety - moskiervska "Thybtura
Radziecka", charkorvski
(potem kijorvski) "Sierp" i
"Glos Mlodzie2y", pisma lokal-
ne, w tym "Radziecka Mar-
clrlervszczyzn ".

W Kijorvie dzialal polski
teatr. Polskie instytucje fun-
kcjonowaly i ronvijaly sig przez
okolo dziesigi lat.Jednak -jak
rvspomniano wlzej - kierowni-
ctrvo ZSRR uznalo, ze nalezv
je zlikrviclorvai, a polski
Iudno6i na zachodr"rich kra6-
cach Zrvi4zku Radzieckiego
zdziesi4tkorvad, rnasowo
wysiedlaj4c - gl6rvnie do lhza-
chstanu. W polorvie lat trzy-

dziestych rozpoczgly sig rnaso-
rve represje i ksi4zka Stroriskie-
go bardzo dokladnie je opi-
suje. Nig bvlo do tej pory opra-
corvania tak szczeg6lorvego i
popartcgo doktrmentami z
ukrairiskich archirv6w. Oclpo,
rviedzi rvpnaga je szcze pytanie
dlaczego wla6ciwie Stalin i
jego otoczenie zdecydorvali sig
n a likrvi d acj g M arch lew szczy z-
ny i rv og6le instytucji polskich
w ZSRR? Wiadomo, 2e ekspe-

ryment stworzenia "radziec-
kiej Polski" sig nie porvi6dl.
Polscy chlopi nie rnicli chgci
wstgpowzlnia clo kolchoz6w a
liczba Polak6rv - czlonk6rv
partii komunistycznej byla
2ent{4co niska. Dlaczego jed-
nak Stalin ostatecznie zrezyg-
non'al z pomysltr s$vorzenia
Polskiej SRR?
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Nowy drugi filar
olak6w czekawtynroku
prawdziwa rewolucja

emerytalna. N a r azie naj lepiej
widadj4wprasie i telewizji, pel-
nej rekJam nowych funduszy
emerytalnych.

Dotychcz.as sklaclki ua fun-
clusz emerytalny, rvplacane co
mi esiqc przez pracuj qcych, byly
na bieZ4co przeznaczane na
cmerltury tych, kt6rz1'jui pra-
corvad przestali. Teraz skladki
nie b9d4.itri szly do jcdnego
n'orka rv Zakladzie Ubezpie-
czeri Spolecznych (ZUS), z ktG
rego emerytom rvydzielano
Srviadcze nia. liaZrla pensja byla
i bqclzic traclal obci4zona sklacl-
kE na ZUS, rvplacan4 przez pra-
coclarvca.JeSli kto6 zarabia np.
1200 zl (czyli tyle samo hryvien;
taka-jcst 6rednia krajorva rv Pol-
sce), zatmdniajqce go przecl-
si gl-riors trvo rnnsi odprorvatlzid
clo ZUS dodatkorvo okolo 45
proc. ocl tej krvot1,, przeznacza-
rre na przyszle emerytury oraz
aktualne ubezpieczenie zclro-
\,1'otnc.

Dot4d rvysoko66 ernerytury
rrie do korica zaleLala o4lvyso-
ko6ci zarobk6rv rv czasie caleso
iycia. Narvet kto5, kto zirral-rial
fivictnie, nie m6gl liczyt.lla eme-
rytnrg wyLsz4, niL 2,5 Sredniej
placy rv gospodarce uspole-
cznionej. Reforma to zmienia:

kaicll,pracqj4cy bgdzie mial n'
ZUS-ie rvlasne kouto.

Co roku obylvatel bgdzie
informorvany, ile pienigclzy
zebralo sig najego koncie. Od
stanu tego konta zostanie ttza-
leiniona rvysoko6i przyszlej
emerytury. Skladki, zbierane
przed reform4, nie przepada-
ja. flra2cly otrzyfha tzrv. kapital
pocz4tko\vy - na jego koncie
crnerytalnym znajcl4 siq picni4-
dze, kt6rc uzbieral na przyszl4
emerytrlre od pocz4tku pracy
zarvoclorvej do kor'rca 1998 r. W
Polsce na emerytur rnog4 (ale
nic musz4) przechodzi6 kobie-
ty rv rvie ku 60 lat i mgiczyini rv

wieku 65lat. Emeryci oraz pra-
cownicy, kt6rzy 1 stycznia 1999
roku rnieli skofczone 50 lat,
bqda otrzymyrvali emeryttrrv
rvyl4cznie z ZUS. Nie trac4
Zaclnych dot1'chczasorvych
upran'nic6, a ich emerytul'a
bgclzie wy|sza, nii liczona
dotychczasowy metod.

Norvy system wprorvadza dla
os6b mloclszych tzrv. drugi filar
ubezpicczefi. Pierrvszy filar to
ZUS, gromadz4cy skladki na
ubezpieczenie spoleczue,
odprorvadzane od pensji przez
pracoclarvcg.

Drugi filar to specjalne fun-
dusze emerytalne, kt6re maja
oborvi4zck inrvcstorvad sklad ki

(np. rv papiery warto6ciorve,
akcje na gieldzie itp.) i rv Lett

spos6b je pomnaiai. Osobl',
kt6re I stvcznia nic skoriczl'I1'
30lat, automatycznie znaid siq
rv II filarze, a ich skladka ernc-
r)'talna zostanie podzielona
miqclzy ZUS a tak zrvauy ohvar-
ty frrndusz ernerytalny. Przed
rvainy,m rvyborern s taj 4 I udzie,
kt6rzy dzi6 s4 migclzy trzydzie-
stk4 a pi96dziesi4tk4. Oni mog4
rvybra6, cz7' cal4skladkq prze-
kazai do ZUS, czy tei skladka
ma by,6 dzielona i rvtcdy okolo
2/3 skladki trafia do ZUS, a
okolo L/3 do rvybranego fun-
dusztt etnerytaluego. Takie
fundusze, u$vorzone przez
znane instytucje finatrsorve (m.
in. banki, torvarzystrvit ubezpie-
czeniow e ), na Zachodzie istrtie-
jQ o,l lat. Na polskim rynku
bgdzie <lzialalo przynajmniej
kilkana6cie funduszy.

Pieni4dze, gromadzone w
fundnszach, maj4 grvarancje
skarbtr pafistwa, co znaczT', ze
fundtrsz nie moie zbankruto-
rva6, a pieni4dze trbezpieczo-
nych nie mog4 przepa56.

Ikidy, kto zdecydqje sig na
uczestnictrvo rv II filarze , tnusi
wyznaczyi fundusz, kt6remu
chce przekazat czgii srvojej
sklaclki. hn czlorviek mlodszy i
rvigcej zarabia, im dluiej zatnie-

syntetycznej miary rezttltat6rv
polskich; PI(B tego kraju bqdzie
rv 1999 r.. tylko o 7 proc. t*1zszy
od szacorvanego rv roku 1989.
Znaczrie gorsze rvskalniki bqd4
rniaty pod tym rvzglgdem kt4"
baltyckie; PKB Estonii rvyniesie
w t)'m roku, rvg. najnorvszych
prognoz, 79 proc. poziotntt z

roku 1989, Litrvy- 65 proc., L,ot-
ny - 60 proc. ZbliLone do nich
rvyniki l0-letnich zmagati z

oporn4 mitteriq reform spole-
czno-gospodarczl,sh (66-79
pr<lc.) osi4gr-rie Bulgaria,
Rnmunia i Chorrvacja.

Zupclnic natomiast lle rvyg-
lqda tu sytuacja na rozleglych
obszarach bylego ZSRR poza

rza praco\4ad (rvielc os6b, nvla-
szcza rvyksztalconyc h, pracuj 4-
cych rv trv6rczych zarvodach,
rvoli lrclniej przechodzid na eme-

ryturg), rym bardziej oplacarntr
sig zdecydotvad na II filar. Pod-
kre6la siq tei, ie rv razie Smierci
osoby ubezpieczonej, sklaclki,
zgromadzone w ZU$ie, przepa-
daja takjak dotychczas - rodzi-
na otrzymt{e jedynie licz4cy
okolo 2000 zl zasilek pogrzebo-
rvy. Natomiast skladki, inrvesto-
wane rv II filarze, s4 w polr'- 'ie
przekazpvallc na fundusz \,-/-
iytalny ivsp6lmalZonka otE6y
zrnarlcj, za6 resztg dziedz\cz4 ci,
kt6ryan zmarly to zapisal.

Fundtrsze zaczgly dzialal n o56

od krvietr-ria. Do korica n'rze6-
nia musi rvybrai fttnclttsz i pod-
pisa6 z nim ttmorvq osoba przed
trzydziestk4 (inaczej futrttsz
zostanie mu wskazany losotvo),
a do korica 1999 roku tnttsi to
zrobit czlowiek, kt6ry nie skori-
czyl 50. lat..fe6li nic poclpisze
umorvy z iadnym fundttszetn
kto6 po trzydziestce, uznaje sig,
ie chce pozostad tryl4czuie rv

ZUS-ie. Od przvszlego roku
system emerytalnv rv Polsce
bgdzie rvigc dzialal na calkiern
norvych zasadach.

Stella Sawajner

(Warszayra)

\-

regionem baltyckim, gclzie
skala i gl9boko56 reform pozo-
staje daleko w tyle za osi4gnig-
ciami Polski, Wggier i Czech
rv tej materii, a co rvigcej - z

biegiem czasu op6inienie to
jeszcze,narasta.

, Totqi-np. analitycy Banku
Swiatorvego (kt6ry w zna-
cznym stopniu wspomaga
finansorvo procesy reform)
nie przervidqfa tu rv roku 1999
lepszych rezultat6rv, jak 53
proc. poziomu PKB sprzed l0
lat clla Rosji, 59 procent - dla
Kazachstanu, a zaledrvie 35
procent - dla Ukrainy.

I{arol Rzemieniecki
(PAI)

Polska liderem
l\ ff i*" spodziewanie slab-
IYI szych w biei4cym

roku (w por6wnaniu z 1998)
wynik6w w gospodarce, mie-
rzonych dynamika vzrostu pro-
duktu krajowego brutto, PI{B)
- Polska daleko wyprzedza
wszystkie bez wylqtku kraje
Europy Srodkowej i Wscho-
{niej,je6li chodzi o bilans cale
go I 0-lecia przeksztalcei ustro-
jowych w tym rozlegtym regio-
nie Swiata. Zdaniem z:tclto-
dnich ekspeit6rv od gospodar-
ki Swiatorvej, ['IiB Polski bgdzie
rv 1999 r., licz4c rv cenach sta-
lych, o 2l proc. rvl,iszy nii rv

1989, u progu zasadniczych
przcrnian ustrojorvych i struk-

turalnych lv kraju..[est to rezLll-
tat godny urvagi,je6li zraLyt,Le
rv pienvszej polowie tej clekady
mieli6my przejSciorvy, ale glq-
boki spadek produkcji wyrvola-
ny przebudorvE struktur orga-
nizacyjnych i wytw6rczych rv

calej gospodarce.
DIa por<'lrvnania - bilans

gospoclarki czeskiej rv ciqgu
calcj dekady- to 95 proc. pozie'
mu PI{B z'roku 1989, rvggier-
skicj - 99 proc., a slorvackiej - I
procent nadrvyiki ponad
poziorn sprzecl 10lat. Stosnuko-
rvo lepiej rrypada tu Slon'enia -
uajbardziej rozrvinigta gospo-
darczo republika darvnej .l,rgo-
slarvii, ale i jej do6d daleko clo
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marzec-kwiecief 1999 r.

. PremierlercyBwek dokonal zmian w skladzie rz4du, po\il<>
luj4c nowydr ministr6w zdrowia, rolnictwa, l4czno6ci i kulnrry.
Ministrem kolnrty i szttrki zostal Andrzej Zakrzer,rski, historyk i
pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, za prezydentury
I-echa Walgsy minister stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ostat-
nio przewodnicz4cy sejmowej Komisji L4czno6ci z Polakami za
Granic4. Nominacje te byly czg6ci4 zakrojonyctr na wigkszq skalg
zmian w polskim rz4dne.

e Polska zadeklarowala w Bnrkseli, ie wpronadzi wizy dla
obyrvateli Ukrainy, Bialorusi i Rosji oraz 12 innych parlstw -
najp6fniej w dniu wej6cia do Unii Europejskiej (6i!cnie m6wi
sig o pocz4tku 2003 roku). Poinformowala o tym delegacja pol-
sLa na prueglqdzie prawa przed negocjacjami czlonkowskimi

\ .ldzy Polska a UE w zakresie sprawiedliwo6ci i spraw wewng
tr-znych. W tej chwili UE wymaga wiz od obyr,rateli 15 paristw, od
kt6rych nie zauaze wymaga ich Polska.

. W "Monitorze Polskim" publikowanajestlista os6b publi-
cznych, kt6re realizuj4c tzru. ustawg lustracyjn4 przyznaly sig do
zwiazk6w ze shribami bezpieczenstwa PRL. WSr6d nidr jest kil-
ku wiceministr6w. Podsekretarz stanu (wiceminister) w Biurze
Bezpieczeristrva Narodowego Marek Dukaczewski powiedzial,
ie nie widzi potrzeby podania sig do dymisji. J.go zdaniem,
do6wiadczenie, jakie uzyskal podczas pracy w wojskowych shri-
bach spe.jattrych, pomaga mu w obecnej pracy. Prezydent Alek-
sander Kurainieurski powiedzial, ie nie odwola Dukaczewskie
go. Do tajnej i Swiadomej wsp6lpraq z organami bezpieczed-
str.ra PRL prcyznal sig takZe podsekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki Janusz Kaczurba. OSwiadczyl on, ie jego kontakty
ze shribami specjalnymi PRL "dotyczyly wylqcznie sfery zewng
trznych interes6w parisnva, zuilaszs.agospodarczych" .W o6wiad-
czeniu napisal, ie wsp6lpraca z shribami specjalnymi zakoircryl

, przed ponad f5 hty. Wkr6tce potem ilozyl dymisjg.

Jeden z posl6w na Sejm ofwiadczyl, ie podejrzewa pre-

. ,:raJerzego Buzka o wsp6lprace ze shribami specjalnymi PRL.
Vemier stanowczo zapmeczyL Rzecznik Interezu Publicznego

' (w procesie lustracyjnym spehriajqcy rolg prolcuatora), sgdzia
Boguslaw Nizieriski zapowiedzial podjgcie w maju deqzji, czy
pmesla6 do Sqdu Ltrstracyjnego wniosek o wszczgae postgpo-

' wania lustracyjnego wobec premiera (ucryni tak, jedli potn'ier-
dzi podejrzenia posla).

. Od I lipca br. shriba wojskowa w Polsce trwad bg&ie 12
miesigcy. T.nacznie jednak ograniczono moiliwo6ci odraczania
bqdt zwalniania z wojska.

r Po raz pienrazy w historii w budiecie na ten rok przewi-
dziano ok. 10 mln zlotych (lub tyle samo hrywien) na pomoc dla
repatriant6w, gl6rvnie z llazachstanu. Dzigki tym pieni4dzom

- bgdzie moirra pom6c od 2 do 2,5 t'4s. os6b. Pieni4dze zostanq

' przeznaczone gl6wnie na tzw. zasilki osiedlericze, cryh zakup
: niezbgdnychsprzgt6$ pokrycie czgsci koszt6wtransportu repa-
i triant6w oraz.na zaopatrzenie dzieci w artykuly szkolne. W
, zes,ztym roku na terenie Polski osiedlilo sie plc 390 repatrian-

t6w (l12 rodzin). W wigkszo6ci pochodzili zl{az.achstanu.
o W koicu k\iliefiria w kantorach dolary kupowano po 3193 zl,

sprzedawano po 4100 zl.

s. K.

12 marca 1999 r. Polska oficjalnie zostalapr"yiet^do NATO.
Uroczysto66 przyjgcia nowych czlonk6w sojuszu (obok Polski
takie Czech i Wggier) odbyla sig w Independence (po angiel-
sku - "Niepodleglo66"), dzielnicy Kansas City w Stanach Zje-
dnoczonych. Rano na lotnisku w Kansas City wylqdowal samo-
lot specjalny zWsryn{tonu, z pani1Madeleine Albright, sekre-
tarzem stanu USA, oraz ministrami spraw zagranicznych Pol-
ski, Czech i Wggier. Wkr6tce potern w auli Prezydenckiej Bib-
lioteki Trurnana rv Indepenclence rniala miejsce podniosla ttro-
czysto56. Po kr6tkiclr uyst4pieniach - polskiego mitristra Bro-
nislarva Gerernka oraz jego koleg6lv z Czech i Wggier, a takZe
arnerykafrskiej sekretarz st2lnu, ministrowie rvrgczyli pani
Albright doktunenty, po6wiadczaj4ce ratyfikacjq Traktatu P6l-
nocnoatlantyckiego przez trzy kraje. Sekretarz stanu o6rviad-
czyla nastgpnie, ie dokumenty zostaty przyjgte, a Polska , Cze-
chy i Wggry stall,siq czlonkami sojuszu. Biblioteka prezyclerrta
Trurnana zostala rvybrana cllatego, 2e s4 rv niej przechorvy-wane
osobiste doktunenty i ksia2ki nale24ce do prezydenta USA Har-

ry'ego 'frurnana i sekretarza stanu Deani Aciresona, inicjato-
r6w powstania NATO. l6 marca rano,lv ob'icno6ci prernier6rv
Polski, Czech i Wggier, flagi trzech norvych sojtrsznik6rv zostaly
rvci4gniEte na maszty obok flag clotychczasorvych czlonk6rv
NATO przed Kwater4 Gl6rvn4 Pakty P6lnocnoatlantyckiego w
Bruseli. Chrvilg p6iniej polski prcrnierJerzy Buzek zajal odt4d
ju2 stale miejsce przedstarviciela Rzeczpospolitej Polskiej w naj-
rvy2szyrn organie NATO - Radzie P6lnocnoatlantyckiej. - Sa

historyczne dni, kt6re rv biegu codziennych rvydarzef przecho-
dz4 niezaurvaZone. By6 moZe dla rvielu yak bgdzie z dzisiejszyrn
drriern - porviedzial Jerzy Buzek. - Je6li jednak spojrzymy na
dzisiejsze nydarzcnie z perspektyrvy historii, to tr6rviadomimy
sobiejego wagq. Pocz4tek XX rvieku zastal Polskg podzielon4.
Caly XX rviek oznaczal dla naszego narodu miliony ofiar w rval-
ce o niepodleglo6i i podstarvowe prawo do Zycia rv godno5ci.
Wie k XX zakori c zymy j e d n ak rv n aj sil n i ej s z,pn i n aj bard zi ej zde-
cydowanym sojtrszu rv historii Srviata. Pretnier powieclzial, ie
czlonkostrvo rv NATO niejest zakoriczeniern procesu integracji
z Zachodern. Kolejnym, rvielkirn rvyzrvaniem bEdzie przyst4pie-
nie do Unii Etrropejskiej. Polska bgclzie zabiegala o poprawe
stosunk6rv z Rosj4 i dobr4 rvsp6lpraca z innymi krajami bylego
ZSRR. Wkr6tce okazalo sig, 2e obecnoSd w NATO, do czego dazy\
wszystkie, powa2ne sily polityczne w Polsce (w Sejmie za ratyFrka-
cj4 glosowali niernal wszyscy poslorvie, opr6cz niewielkiej gnlpy
przedstawicieli prarvicy) oznacza nie tylko prarva i zapewnicnie
skutecznej obrony, ale i trudne obowi4zki. Niedlugo potem
rvybtrchl tragiczny konfliktrv Kosorvie, a samoloty NATO zaczgly
born bard owa n ie obiekt6rv woj skorvych rv J u go slarvi i.

Edward Grzegorczyk
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Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku

Co miesi4c,lv kazda pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie
20.00, mozna slucha6 p6lgodzinnej audycji w jgzyku
polskinr rv Radiu lytomierz (uwaga! od krvietnia ma by6
dwa razy w miesi4cu!) Co miesi4c lub co drva tygodnie
(nieregularnie) nadawanajest audycja wjgzyku polskim rv

Radiu Berdycz6w. Jest zapowiadana wcze6niej.

Telewizja Zytomier z dlaPolak6w

Dwarazy w miesi4cu audycja dla Polak6w. Pop4dto, jak
piszemy na str-. 12, czgsto nadawane bEdE filmy wjqzyktr
polskirn.

Polskie stowarz;rszenia w hytomier zu

. Zjednoczenic Polak6rv |yrcmierszczyzny "Polonia"
- przervodnicz4cy Tadeusz Rgkas, tel. domolry (412) 22-
16-36,

c Zwi4zek Polak6w na Ukrainie, OddzialwZytomierzu
- prezes Walentyn Grabowski, zastgpca Jrrry Bagiriski, tel.

domorvy (412) 37-89-97

Zrzeszenie Mlodziezy Polskiej w Zytomierzu
przewodn icz4ca Swietlana Grei.

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
c Ztvi4zekPolak6rv na Ukrainie , oclclzial rv Berdyczolvie -

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

Msze wjgryku polskim whytonierzu
o Katedra Srv. Zofii - codziennie 19.00
o KoSci6l oo. Bernardyn6rv prv. 5w. Jana z Dukli -

codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwujgryczne- czgSciowo *jerykr'l polskim, czgSciowo

po ukraifisku rv Berdyczolvie o Ko6ci6l w KlaszLorze
Karnrelit6rv Bosych - w niedziele 8.00, 10.30, 17.30,
codziennie 8.00 i 17.30. . Ko6ci6l 5w. Barbary - codziennie
8.30, L7.30, niedziele takie 13.00 . Kaplica ul. Czudnowska

- niedziele 18.00

Nauka jeryku polskiego w ko6ciele 6w. Barbary - dla
dzieci w soboty 11.00, dla doroslych w niedziele l5 00

(Przepras zarnyza wszelkie braki i nieScislo6ci w naszym
informat orze. Wsrystkich zainteresowanych prosimy o
nadsylanie informacji,na temat swoich organizacji, imprez
polskich itp. Redahcj a)
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