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Dom Polski w Zytomierzrr
29 lipca w hytomie*rouroczy6cie otwar-

o Dom Polski. To vydarzenie niezrrykle
vaine dla Polak6w z Zytornierszcryzny.
5atdy Polak, mieszkaj4cy w stolicy obwo-
lu i okolicaych miastachinniach ma d"i6
qpdiwo66 dotarcia do wlasnego Domu,
na lepsze nii dot4d moiliwo6ci kultywo-
rania wigzi zMacierz4.

Przed ceremoni4 otwarcia ,w Katedrze
rw. 6w. Zofii odbyla sig Msza 6w. odpra-
mana przez biskupa zytomierskiego Janaturwiriskiego. Po naboiefsrwie przyby-
ze z Polski i Ambasady RP w Kijowie zlo-
yli kwiaty pod niedawno odslonigt4 tab-

lic4 pami4tkow4 na domu przy ul. Lubar-
skiej 5, w kt6rym niegdy6 mieszkalJ6zef
Ignacy Kraszewski. WSr6d honorowych
goSci byli: prezes Stowarzyszenia
"Wsp6lnota Polska" prof. Andrzej Stel-
machowski, Prezes Fundacji "Pomoc
Polakom na Wschodzie" Wieslaw
Tirrzafski, senatorowie Jerzy Pieni4iek
i Stanislaw Gogacz.

Przybyli tei: Ambasador RP w Kijowie
Ietry Bahr i Konsul Generalny RP w Kijo-
wie Kazimierz Chyc oraz Konsul Krzysztof
Swiderek. Na uroczystoSci obecni byli tak-
ie przedstawiciele polskich organi zacji na

Ukrainie, Polonii z innych kraj6w, a tak-
2e reprezentanci wladz miejskich i obwo-
dowych.

Budynek zostal wykupiony u wla6cicie-
la w stanie surowym przez Stowarzys zenie
"Wsp6lnota Polska" za 40 tys. dolar6w.
Wykoriczenie budowy kosztowalo okolo
900 tys. zlotych (niemal 1 milion hry-
wien). Polonia z Wielkiej Brytanii ofiaro.
wala l0 tys. dolar6w na wyposaienie
Domu. W ci4gu czterech i p6l miesi4ca
wszystkie prace wykorlczeniowe zostaly
wykonane przezfirmg "Energopol".

Dokor{czenie na str. 7
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Murz,eum Slowackiego za rok
Ministerstwie Kultury
i Sztuki w Warszawie

podpisany zostal protok6l w
sprawie remontu druorku Slo-
wackich w Krzerniefcu iprry-
szlego muzeum poety. Zda-
niemJacka Kopciriskiego, pel-
nomocnika Ministra Kultury i
Sztuki ds. obchod6w 150
rocznicy urodzin Juliusza Slo-
wackiego, muzeum moie
zostzt. otwarte za rok - wrzei-
nia 2000 r. - Jestem dobrej
my6li. Po trwaj4cym od czer-

wca impasie, spowodowanym,
jak s4dzg, niemo2noSci4 uzgo.
dnienia po stronie ukraifskiej
kto ma sig sprawa z4imowa6, wr6
cili6my do dawnej koncepcji.

Naszymi partnerami s4: mia-
sto Krzemieniec i obw6d tar-
nopolski - m6wil. Zgodniez
protokolem, podpisanym
pr zez Jacka Kopciri skie go o raz
zastgpcg szef,l'obwodu tarno-
polskiego Bohdana Andruszki-
wa, remontu budynku dokona
przedsigbiorstwo wskazane

przez strong polsk4 (kt6ra tei
go sfinansuje).

Jak sig s4dzi, prace powinny
potrwa6 okolo 10 miesiqcy.
R6wnolegle bgdzie przygoto-
wywana ekspozycja. Do rozwi4-
zaniajest tei problem statusu
muzeum. Na razie ma by6 to
oddzial lokalnego Muzeum
Kraj oznaw czego ; strona polska
wolalaby, by byla to samodziel-
na instytucja. Na 4 wrze6nia w
Krzemiefcu planowano wizy-
tg ministr6w kultury obu kra-

j6w. Otwarta miala by6 wysta-
wa wsp6lczesnego malarstwa
"Tam gdzie Ikwy srebrne fale"
oraz I spotkanie pisarzy pol-
skich i ukrairiskich. 8-11 wrze6-
nia w siedzibie dawnego
Liceum Krzemienieckiego
( obecnie Koledi Pedagogiczny
im. Thrasa Szewczenki) przewi-
dywano zorganizowanie miq-
dzynarodowej konfere ncj i nau-
kowej "I-Jkraina i Polska doby
romantyzmu; obraz s4siada".

Jan Wereszczak

\J

mieniu z Rad4 Ochrony Pamig-
ci Walk i Mgczefstwa. - Czy to
bedzie Birczu czy tei inne miej-
sce, to dopiero ustalimy i nie-
potrzebne jest podgrzewanie
atmosfery wok6l tej sprawy -
dodal. Na razie wykopane
szcz4tki trafily do Zakladu
Medycyny S4dowej, gdzie maja
byt. przebadane. Zdaniem
sekretarza generalnego Rady
Ochrony Pamigci Walk i
M gczeri snn'a Andrzej a P r zew oL-
nika: "niewaine jest, jakiej byl
kto6 narodowoSci i po kt6rej
stronie walczyl, gdp kazdemu
naleiry sig godny pogrzeb".

Wgprasypol-kiej
opracowd.-.'rll.

Czy bgdzie zgoda w Birczy
Birczy (wojew6dztruo
podkarpackie w Pol-

sce) przeprcwadzono ekshu-
macjg szcz4tk6w iolnierzy
Ukrainskiej Ponnstafczej Armii,
poleglychw 1946 r. wwalkach
z iolnierzami Wojska Polskie
go. Nie wiadomojednak > gdae
bgde pochormni. O ekshuma-
cjg zabiegal od kilku latZwi4-
zek Ukrai6c6w w Polsce. Sprze-
ciwialy sig temu wladze lokalne.
I teraz samorz4d Birczy podjAl
uchwalg, sprzeciwiaj4c4 sie
pochowaniu szcz4tk6w iolnie-
rzy UPA na dawnym cmentanu
greckokatolickim w tej miejsce
wo6ci. Tymczasem nieofi cj alnie
wiadomo, ie wla6nie sprawa

Birczy jest gl6wn4 przyczyn4
niechqtnej postawy wladz Lwo-
wa wobec odbudowy Cmenta-
rza Orl4t Lwowskich.

W nocy z 6 na 7 sty cznia 1946
r. iolnierze UPA zratakowali sta-
cjonujacy w Birczy oddzial pol-
ski. Ponie6lijednak klgskg, a wg
ustnych przekaz6w w zbiorowej
mogile mialo byd pochowanych
2Siolnierzy UPA. Nie zachowa-
ly sig jednak iadne dokumenty
o wydarzeniach sprzed ponad
50 lat. Na zlecenie Rady Ochre
ny Pamigci Walk i Mgczeristwa
grupa naukowc6w pod przewe'
dnictwem prof. AndrzejaKoli z
Uniwersytenr Miko{ a Koperni-
ka w Toruniu przyst4pila do

poszukiwania mogily irclnierzy
UPA.

Prace prowadzono na prywat-
nej posesji jednego z gospoda-
rzy. Po przeprowadzeniu prac
sondaiowych i dokonaniu oko.
lo 40 odwiert6w natrafiono na
ludzkie szcz4tki. Zwi4zek
Ukrairic6w w Polsce domagal
sig pierwotnie, by szcz4tki
pochowano na dawnym cmen-
tarzu greckokatolickim w Starej
Bir czy. Teraz j edn"k, jrk powie-
dzial'Rzeczpospolitej' przewo-
dnicz4cy ZUP Myron Kertyczak,
czas i miejsce poch6wku zosta-
n4 ustalone pruez rodziny eks-
humowanych iolnierzy UPA i
Zwi4zek Ukrairic6w w porozu-

Swiatowej, kiedy Lw6w wszedl
w sklad ZSRR, cmentarz zde-
wastowano. W latach 60.
zamieniono go w wysypisko
Smieci; pr6bowan o zniszczyt
go czolgami i spychaczami.
Renowacj€ rozpocz€to na
przelomie lat 80. i 90. Prace
te wielokrotnie blokowah wla-
dze Lwowa, twierd,z4c, ze
nekropolig powinno sig spro-
wadzid do rangi "nolmalnego
cmentarza wojskowego", a nie
przywrac d go do rangi "p"tr-
teonu polskiej slawy".

Wg polskiej prasy

opracowal S.W.

Nowe problemy z Cm.en.tarrzem Orl4t Lwowskich
aiegnany zostal kolejny
konflikt wok6l Cmenta-

rza Orl4t Lworrskich. Polska fir-
ma *E ergopol" bg&ie mogla
kont''nuowa6 odbudowg.

Na pocz4tku sierpnia dyrek-
cj a Cm e n t ar za *,y czakowski e go
we Lwowie (kt6rej podlega tei
Cmentarz Orl4t) zaz4dala, by
znany dobrze na Ukrainie
"Energopol" jak najszybciej
opuScil miejsce swych prac, bo
"nie respektuje poleceri dyrek-
cji". Na lwowskim Cmentarzu
Orl4t s4 pochowani polscy
ochotnicyi Zolnierze polegli w
polsko-ukrairiskich walkach o
Lw6w w latach 1918-1919. Szef

Cm e n tarz a *-y czakowski e go
twierdzi, ii 'Energopol" nie
respektuje uchwaly rady miej-
skiej Lwowa w sprawie likwida-
cji polskich napis6w, kt6re
wymieniaj4 miejsca, gdzie
polegli polscy iolnierze.- One
nie zawieraj4 2adnego komen-
t^rza; s4 to napisy historyczne,
kt6re byty przed wojn4. Trak-
trj.-y tojako namawianie do
dalszego niszczenia i to jui
naszymi rgkami - twierdzi
sekretarz generalny polskiej
Rady Ochrony Pamigci Walk i
Mgczef stwa Andrzej P rzew oL-
nik. Drugi zarzutdyrekcji doty-
czy zamontowania na katakum-

bach przez "Energopol" replik
gl6w aniol6w, kt6re zniszczono
Po woJrue.

Andrzej Przewotnik sta-
nowczo odrzucil wszystkie
z4dania dyrekcji, podkre6la-
J4C, Ze 54 One SPrZeCzne Z

wczeSniejszymi umowami pol-
sko-ukrairiskimi. - To jest
cmentarz chroniony prawem
migdzynarodowym i tego typu
zachowania nie powinny w
og6le mie6 miejsca - o6wiad-
czyl. O nieporozumieniach
wok6l Cmentarza Orl4t jui
pisali6my w "Mozaice". Przypo-
mnijmyj edynie, 2e wzniesiono
go przed wojn4. Po II wojnie
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"Szczyt
gospodarczy"
w Rzeszowie

Rzeszowie, pod patronatem pre-
zydent6w Polski i Ukrainy - Alek-

sandra Kwa6niennskiego i l-eonida Kucznry

- obradowal pod koniec czerwca br. II
Szcryt Gospodarczy Polska - Ukraina.
Aleksander Kw#niewski powiedzial pod-
czas tego spotkania, ie powodzenie re-
form na Ukrainie ma bezpo6rednie zna-

czenie dla rozwoju Polski i Europy- gwa-
ra-.'-uje bezpieczeristwo w tej czg6ci 6wia-

t ,-,aznaczyl,ze ostatnie trudno6ci we wza-
jemnej wsp6lpracy miEdzy obu krajami,
w)'r,volane w du2ym stopniu l<ryzysemazja-
tyckim i rosyjskim, jeszcze bardziej zblizy-
ty te kraje do siebie. Prezydent zaapelo'
wal do przedsiqbiorc6w polskich, aby w
kontaktach z Zachodem byli adwokatami
Ukrainy w Europie i 6wiecie. Wyrazll tez

przekonanie, ze za rok, wraz z prezyden-
tem Kuczma, bed4 patronowad lll Szczyte'
wi Gospodarczemu, cho6 na Ukrainie
jeszcze w tym roku, aw Polsce za rok- odbq
d4 sig wybory prezydenckie. Leonid
Kuczrna powiedzial, ie droga, kt6r4 wy-
brala Polskajest drogowskazem dla prze-
mian na Ukrainie i polityki zagranicznej
tego kraju. - W budowie demokratyczne-
go spoleczerisnva na Ukrainie odczuwamy
dobre, szczerei mocne ramig niuzego przy-
ja.ciela - Polski - podkre6lil. Prezydent
-- ' ainy przyznal,Zejego krqi ma znacznie
ilg6.j problem6w niZ Polska, ale "Ukrai-
nz zttaczr:rie dluzej od Polski budowala
6wietlan4 przyszlo66 komunizmu". - Mlo'
da ukrairiska demokracjajestw stanie pora-
dzi6 sobie z tyrni problemami, przetrwad
kryzys, a prry pomocy Polski - wzmocni6
swoja pozycja w Europie- powiedzial.

Rozmo\ ry
w Warszawie

yl to drugr dzie6 \Wy Leonida
Kuczmy w Polsce. Wcze6niej, w

Warszawie, Leonid Kucana spotkal sig z
premierem JerrynBuzkiem oraz marszal-
kami Sejmu i Senatu, I\[aciejem Plaiynskim
i Ali"jA Grzeikowiak. Buzek i Kuczma om6
wili m.in. wsp6lne inicjatywy kulturalne.
Planuje sig m.in. obchody rocznicy Smier-

ci J6zefa Conrada Korzeniowskiego oraz
Brunona Schulza. Marszalek Sejmu Maciej
Pla4rf ski otrzymal zapewnienie, ze sprawa

odbudowy Cmentarza Orl4t we Lwowie
zna1dzie swoj e "spokoj ne rorwt4zanie w n{-
bliiszym czasie". Marszalek Senatu Alicja
Grze6kowiak zwracala uwagg na trudnoSci
mniejszofci polskiej na Ukrainie. Polonia
od lat ma problemy z uzyskaniem zgody
na budowg nowych polskich szk6l, ostat-

nio m.in. w Mo6ciskach. - Proszg uwaiai,
ie ten temat jest zalanviony - cytowala
Kuczmg marszalek Senatu. Grze6kowiak
poinformowala, 2e Kuczma obiecal tei
wydad friporz4dzenie okreSl{4ce harmo-
nogrulm zwrotu obiekt6w sakralnych. Do
zwrotu tych obiekt6w, prezydenta Ukrainy
zobowi4zala m.in. Rada Europy.

Polsko-
ukrai6skie

forum

Kielcach spotkali sig przedstawi
ciele uhainskich i polskich wladz

lokalnych. Zdaniem Aleksandra Kwa6-

niewskiegci, dwudniowe, polsko-ukraif-
skie forum samorz4dowe w Kielcach,
zwieficzone podpisaniem deklaracji o
wsp6lpracy samorz4d6w i ich z-un4zk6w z

obu pafstw, to "jedno z najwainiejszych
wydarzei w Europie Srodkowej w ostat-
nich latach". Leonid Kuczma powiedzial,
zepo powrocie do kr{u zaproponuje zwo'
lennikom kolchoz6w, by -jak on - zoba-
czyli Polskg z okien helikoptera. -Ta zie-
miajest ogrodem, z setkami tysigcy ciep
larni, z kt6rych eksportuje sig warzywa i
owoce - m6wil, dodaj4c, i:e gdy Ukraina
majac urodzajne czarnoziemy- "czeka na
pomoc Pana Boga", bojej rolnik6w'odu-
czono pracy na roli" Samorz4dowcy z Pol-
ski i Ukrainy podpisali w Kielcach dekla-
racje o wsp6lpracy migdzy konwentem
marszalk6w wojew6dznu i gubernatorami
region6w, Zwi4zkiem Miast Polskich i Ase
cjacjaMiast Ukrainy, wojew6dztwem 6wig
tokrzyskim i obwodem winnickim oraz
powiatem jaroslawskim i rejonem jawo-
rowskim. Prezydent Kwa6niewski zaapelo-
wal do uczestnik6w forum, by kaide mia-
sto, powiat i region w Polsce i na Ukrai-
nie nawi4zaly partnersk4 wsp6lpracQ trans-
graniczn4. PodkreSlll, ze nalery si9gn46 po

"ci4gle niewykorzystane i niedoceniane"
moiliwo6ci wsp6lpracy polsko-ukraifskiej.
Poparl go r6wnie z prezydent Kuczma, ktd
ry m6wil, ie ukraifscy samorz4dowcy chc4

wykorzystad doSwiadczenia rozwinigtych
demokracji i "dlatego maj4si€ czegouczy(
od polskich koleg6w". Podkre6lil, ie Pol-
ska uczynila "giganLyczny krok w kierun-
ku europej skiej j ako6 ci zy cia" .

Fonrm
Bertelsmanttra

rzeciego efi^wizry w Pobe l-eonid
Kuczma uczesnriczyl w V Fonrm

Bertelsrranna, zorganizo$ranlm przez nie
miecka Fundacjg Bertelsmanna. Obecni
byli prezydenci Polski, Litwy, Moldowy oraz
byly prezydent Niemiec, a takie inni, wybit-'
ni politycy. konid Kuczma zarzucil Unii
Europejskiej brak strategii wobec Ukrainy.

- NieklarownoSt europejskiej pempektywy
dla naszego kn{u niepokoi Ukrai6c6w -
podkre5lil w swym bardzo emocjonalnym,
wrgcz drarnaLy cznyrrr tvyst4pie niu. M6wil,
ie slyszy na Zachodzie o stabilizuj4cej roli
Ukrainy dla kontynentu, ale slowa te do
t j pory nie zmaterializowaly sig w konkret-
nych czynach. Prezydent Kuczma uwaza,
iejego kr4j niejest uznawany przezUEjako
potencjalny kandydat do jej struktur. Nie
wyklucf , ze przycryn4 tej wstnemigiliwo-
Sci jest trudna sytuacja ekonomiczna na
Ukrainie. Deklarowal jednak, ie jego kr{
bgdzie kontynuowa6 reformy, przyblti:;ja'
ce Ukraine do wymog6w Unii. Wcze6niej
tego dnia prezydenci Aleksander KwaS-

niewski i Leonid Kuczma odslonili na
Cmentarzu Prawoslawnym na Woli w Wan
szawie pomnik iolnierzy ukrairiskich poleg-
lych w obronie Ukraifskiej Republiki
Ludowej w latach 19918 - 1920. - Honor
bohaterom w walce przeciwko wsp6lnemu
wrogowi - niech z tego miejsca p}na naj-
lepsze my6li {la polsko - ukrairiskiei prry'

i^t" - powiedzial Kwa6niewski skladaj4c
tcr'r,iaty pod pomnikiem. Na Cmentarzu Pra-

woslawnym pochowanych jest kilkuset 2ol-

^erty 
atamana Semena Petlury sojuszni-

kaJ6zefa Pilsudskiego w wyprawie na Klj6w.
Oddzialy Petlurywalczyly teit z bolszewika-
mi w 1920 roku pod Warszaw4, a obron4
Zarnoficia wslawil sig pochowany na Woli
gen. Marko Bezruczko. - Sptjte spokijno
chlopcy, spljte -je i bude nezaleinaukrai-
na - m6wil wzruszony prezes Zwi4zku
Ukrairic6w w Polsce Myron Kertyczak.

Wg prasy polskiej opracowal M.T.

samorzTdowe
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ODZ )',S KAT{E
SZCZESCIE

W latach trzydziestych
naszego stuleciaw Stanach Zje-
dnoczonych powstaly wsp6lno-
ty Anonimowych Alkoholik6w
(AA) . Waine jes t to, ie alkoho-
licy, ludzie uzaleinieni, bior4 sig
sami za swoj4 chorobg. Odieg-
nuj4 sig zar6wp"od zwi4zk6w
z polityk4,jaki zwfznaniami reli-
gijnymi, stosuj4c natomiast
przemy6lna i wypr6bowan4 w
wielu do6wiadczeniach psycho-
terapig duchow4. Spotykamy
sigwigc wAAz niezwyklym feno.
menem, kt6ry polega na uzyska-
niu wielole tniej abstynencji dziE
ki przelomowi psychicznemu.
Wedlu g j e dne go z w sp 6lzaloiy-
cieli AA, ich ruch oparty na
braterskiej wigzi przeloiyl sta-
re i wypr6bowane zasady psy-
chiatrii i religii na now4 formu-
lg, bardziej przystgpn4 dla
alkoholika. Dotychczasowe
6rodki dzialania, byly malo sku-
teczne (i nie o to chodzi, ie
one byly zle) dla wsp6lczesne-
go czlowieka iryl4cego w 6wie-
cie gdzie istnieje ogromny nat-
lok informacji, gdzie istnieje
nap6r cyr,r,ilizacj i przemyslowo-
wielkomiejskiej. Niesie to wszy-
stko ze sob4 r6ine patologie
spoleczne, wobec kt6rych czlo-
wiek staje bezradny.

Wsp6lne prze|ywanie
biedy trapi4cej czlowieka wyra-
2a sig w uczestnictwie w spotka-
niach - mitfngach AAu kt6re poz-
walaj4 chociai na kr6tki czas
zapomnied o problemach, poz-
wd"ja tzlrae w stworzeniu takiej
duchowej atmosfery, pelnej
chrze6cfj af skiej pokor y, szczer ej

doglgbnej analizy samego siebie
i swoich czyn6w, braterskich
uczu6 w przei:y'uvanej empatii i
poczucia solidarno6ci, kt5ra
prowadzi do harmonii mySli i
cryn6w orazdo moralnego ladu
i pogody ducha.

Wydawad by sig moglo,
ze zaprzestanie picia oznacza,
ie czlowiek ostatecznie zryra z
nalogiem. Ale tak niejest samo
nie picie nie prowadzijeszcze do
trzeiwoSci w sensie myflenia i dzia-
lania. Uzyskanie pehrej tzefu,ro-
Sci wymaga czasu jest dlugim pro
cesem wychodzenia z zakhmania
i stopniowego przechodzenia od
klgski i upodlenia ku godnemu i
pogodnemu Zyciu, w poczuciu
odzyskanego szczg6cia. Czgsto
l4czy siq to z powrotem do wiary,
bardziej juz poglgbionej, kt6ra
sQe sig niejako konsekruencja
przezytego przelomu. Istoa cho
roby alkoholowej polega na tym,
ie jest to choroba, kt6ra dotyka
nie tylko cialo, umysl, ale przede
wszystkim dusze.

Z socjologicznego pun-
ktu widzenia Anonimowi
Alkoholicy orvz pokrewne im
grupy AL-Anon - zrzeszzj4ce
czlonk6w rodzin alkoholita,
oraz Aateen - zrzeszaj4ce
nastoletnie dzieci rodzin alko-
holik6w, stanowie zasadnicze
ir6dlo'kultury trzeiwo6cio-
wej", kt6ra jest niezbgdnym
warunkiem zdrowego rozwoju
kaidego spoleczefstwo. Pier-
wsza litera alfabetu, dwukrot-
nie powt5rzona, staje siq nie
od dzisiaj znakiem nadziei
zar6wno dla samych alkoholi-

k6w, jak i dla milion6w os6b z
ich rodzin.

Iki42ka wydana przez
wydawnicrwo SWICZADO sta-
nowi wspanial4 pomoc dla wszy-
stkich, kt6rzy uczestnicz4 w
terapii, jak i dla tych, kt6rzy
staraj4 sig pomoc osobom uza-
leinionym. Na jej ksztalt skla-
daja sig rozmowy, odpowiedzi
napytania, kt6re odbyly sig na
przestrzeni wielu lat pracy
autorki. Dlatego tei trzy spo-
6r6d czterech czg3ci s4 po6wiq-
cone rozmowom, 3 ostatnia
trakruje o samym wybaczeniu,
kt6re jest procesem angazuj4-
cym calego czlowieka. Te my6-
li o wybaczeniu krzywd mog4
sta6 sig podstaw4 prawdziwej
blisko6ci, milo3ci i pr.zy- ny,odnowienia tego, co jestEaj-
wainiejsze w relacjach migdzy-
ludzkich.

Jedynym mankamen-
tem prezentowanej pozycji
wedlug mnie jest brak kr6tkiej
historii AA, Dwunastu Krok6w
AA, Dwunastu Tradycji AA,
oraz adres6w wsp6lnot AA,
kt6re przecieLjui od kilku
dobrych lat istniej4 na Ukrai-
nie. Dopiero analiza tej trady-
cji i przyjecie jej jako progra-
mu iycia dla siebie pozwala
odkry6, ie droga przemiany
zycia to droga kt6r4 daruje
nam 869, gdyi sam PanJezus
przekonuje nas o tej prawdzie:
'Wigkszajest rado56 w niebie z
jednego grzesznika czyni4ce go
pokutg, nii. z dziewigddzie''^-
ciu dziewigciu sprawiedliw;-r,
kt6rzy pokuty nie potrzebuja"
(t k 15,7). 

.

Mariusz Woiniak OP

DIa petni obrazu czym jest
ntclt AA, przedstautiamy na-
szlrn Czytelnikotn Dutana-
Scie Krok6ut AA.

\\f/ydawnicnuo greko-kato-
W lickie SWICZADO ze

Lwowa wydalo bardzo interesu-
jaca ksifikq. Jest ona wazna z
kilku powod6w. Po pierwsze
problem choroby alkoholowej
jest ai za bardzo rozpowsze-
chniony w naszym kraju, aby
przej66 obok niego obojgtnie.
Os6b, kt6re cierpi4 z tego po-
wodu s4 tysi4ce,je6li nie milie'
ny. Opr6cz samego alkoholika
czy alkoholiczki cierpi4 ci n{-
bliisi. I to oni czqsto s4 bezra-
dni wobec tragedii, j ak4 przeiry-
wa ojciec, syn, matka. W sumie
cale spoleczefstwo staje siq bar-
dziej chore, niezdolne do nor-
malnego funkcjonowania. Jak z
qm Lrye, co ja mogg zrobit, aby
calkiem nie straci6 swojej godno
3ci? Czy zranienie, nienawi36 w
sercu mogg w jaki6 spos6b ule-
czyQ Czy w og6le jest sens co6
zmienia6? Czynie lepiej zostawid
to wszys&o, zacz4t nowe irycie?
Po prostu nie udalo sig. Zycie
biegnie dalej i lepiej my6le6 o
przyszlo6ci. To co bylo, to lepiej
pu6cid w niepamiei... Sa to kon-
kretne pytania, kt6re na pewno
stawi{4 sobie ludzie, kt6rzy na co
dzieri przeirywaj4 t9 tragedig.

Pewn4 pomocAw choro-
bie alkoholowej moie byi pre-
zentowana przez nas ksi4zka.

Jest to owoc wieloletniej pracy
autorki Ewy Woj dylo, psycholo-
ga i dziennikarza, w Srodowis-
ku ludziuzaleinionych od alko-
holu. IGiazka wykorzystywana
jest w terapii prowadzonej
przez ruch AA (Anonimowych
Alkoholik6w) i Al-Anon.

Dwanascie krokdw AA
r ryznali6my, ie j este6my
bezsilni wobec alkoho-

Iu, ie przestali6my kierowa6
wlasnym zyciem. Uwie rzyli3my,
ie Sila Wigksza od nas samych
moie przywr6cid na zdrowie.
PostanowiliSmy powierzy6
nasz4 wolq i nasze |ycie opie-
ce Boga (iakkolwiek go poj-
mujemy). Zrobili6my grunto-

wny i odwa2ny obrachunek
moralny.

Wyznali6myBogu, sobie i dru-
giemu cdowiekowi istotg naszych
bl9d6w. StatiSmy siq calkowicie
gotowi, aby 869 uwolnil nas od
wszystkich wad charakteru.
Zwr6cili6my siE do Niego w poko'
rze, aby usun4l nasze braki.

Zrobili6my listg os6b, kt6re

skrzpvdzili6my i stali6my sig gote
wi zado66uczynie im wszystkim.
Zado66uczynili6my osobi6cie
wszystkim, wobec kt6rych bylo
to moiliwe, z wyj4tkiem tych
przypadk6w, gdy zraniloby to ich
lub innych. Prowadzili6my nadal
obrachunek moralny, z miejsca
przyznajac sig do popelnionych
blEd6w. Dpyli3my przez modlit-

wg i medytacjg do coraz dosko-

wiek Go pojmujemy), prosz4c
jedynie o poznanie Jego woli
wobec nas oraz o silg dojej spel-
nienia. Przebudzeni duchowo w
rezultacie tych Ikokdw, staralig
my sig nie66 poslanie innym alko-
holikom i stosowa6 te zasadv we
wszystkich naszych poczynaniach.
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Zapomniarra szkola
p o raz pierwsry do klasy
I. pierwszej.Wszyscyczg

sto wspominarry te dni, kiedy
rodzice za rgkg prowadzili nas
do szkoly. Nasi rodzice wspo-
minaj4 trudno6ci czas6w
powojennych, atrament6wki i
lampki , #r, buty - 'osojuzki"
i tornistry z torb od masek
przeciwg azowych, zamiast
prawdziwych.

Ojcowie naszych
c' tw na pewno prrpo-
t-4 takze szkoly para-
fialne. I kazdy, niezalez-
nie od wieku, przypomi-
na sobie pierwsz4 nau-
czycielkg. I wla6nie o
pierwszych, z czas6w
"liknepowskich", czgsto
bez wyksztalcenia spe-
cjalnego, ale pracuj4-
cych zwielk4 milo6ci4 do
dzieci, wiemy n{mniej.
Ale przeciei wielu ich
uczni6w tez opuScilo nas
fta zawsze.

W koricu lat dwudzie-
stych naszego wieku, we
wsiach be rdyczows zczyz-
ny i rejonu andruszow-
skiego zorganizowano
v"ele nowych szk6l i lik-
. .6w ("likbez" - "likwi-
iiq^ bezgramotnosti",
po ukrairisku "liknep" -
"likwidacja nepy6men-
no6ci"). Powstal tei lik-
nep w Browkach-2
(obecnie rejon andru-
szowski). J6zef

Uwaianyjest za pier-
wsz4 Plac6wkg o6wiatow4 we
wsi, Ale szkola istniala tu i
wcze6niej - ze swymi osobliwo-

.6ciami, tradycjami, z bardzo
kr6tk4, niestet/, histori4.

, Historia ta rozpoczqla sig w
drugrej polowie lat dwudzie-
stych, kiedy wedlug decyzji
miejscowej wladzy przestal
istnie6 ko6ci6l w Chalami-
gr6dku (obecnie Gorodiw-
ka). Byla gospodyni ko6cielna
pani Felicja Gurkowska zapro-

szona zostala przez swoich
krewnych do osiedlenia sig w
Browkach (staruszka nie mia-
la bliskiej rodziny). Nazywali
j4 zreszt4 Gurkowsk4 wla6nie
dlatego, i:.e byla krewn4 zony
gospodar za, I(atarzyny Gur-
kowskiej (Korieniewskiej).
Prawdziwego ndZiviska tej
kobiety nikt nie pamigta. Tia-

Puchalski (sie&i)

fiwszy na nowe miejsce, pani
Felicja z wdzigczno6ci zapro-
ponowala, ze bgdzie uczyt
pisania mlodszych Korzeniew-
skich. Gospodarze siE zgodzi-
li. Niedlugo pod opiekg nau-
czycielki oddali swoje dzieci
takie s4siedzi. I tak powstala
klasa, licz4ca kilkudziesigciu
uczni6w w wieku 7-10 lat.

Nauka prowadzona byla w
domach rodzic6w dzieci - po
kolei. Rok szkolny zacrynalsig

niejak rwykle, od l wrze6nia,
a p6in4jesieni4, kiedy kof czy-

ly sie podstawowe prace
gospodarcze (do pracy prry-
rwyczajano od dziecifstwa) .

Pani Felicja uczyla polskiego
( Browki byly w6wc zas nawp6l
polsk4 wiosk4), pisania, licze-
nia, zasadniczych regul moral-
no6ci chrze6cij ariskiej .

Przygotowywala ucz-
ni6w do pierwszej spo-
wiedzi. I dlatego, ze w
Chalaimgr6dku ko6cio-
la juz nie bylo, prowa-
dzilaswoich uczni6wdo
Bilopilla (Bialopola)
lub Berdyczowa.

Thk sig stalo,2e we wsi
tej niktjuz nie poshrguje
sigj gzykiem polskim. Ale
jedn4 z nauk pani Felicji
zapamigtano do dzi6: sza-

cunek wobec rodziny ij ej
tradycji - ponad wszy-
stko, a jedn4 z qrch l.ra-

dycji jest obowi4zkowe
czytanie modlitw w jery-
kupolskimwci4gudnia,
rano i wieczorem,przed
jedzeniem.

Wiele dobrego opo-
wiadaj4 uczniowie o
swojej nauczycielce i
tych kilku latach, kiedy
to mieszkala w Brow-
kach. Apotem... Chcia-
loby sig opowiedzie6,
jak to dla szkoly wybu-
dowano nowe pomie-
szczenie, gdzie pani
Felicja dalej uczyla

swoich uczni6w, mlodych
wie6niak6w, aL do korlca
swych dni... Tak sig jednak
nie stalo. RozpoczEla sig
kolektywi zacja, wielu rodzi-
c6w uczni5w pani Felicji "roz-
kurkutyly" ("rozkulaczono" ) i
wyslano na Syberig. Nieofi-
cjalna szkola nie mogla juit
istnie6, nauczycielka wr6cila
do Chalaimgr6dka, gdzie
nikt na ni4jui nie czekal.

Niedlugo potem zmarla,

stara, chora i przez wszystkich
zapomniana.

A ile takich samodzielnych,
nigdzie nie zarejestrowanych
i nie zapisanych do archiw6w
szk6l istnialo w samej tylko
okolicy Berdyczowa? ILe naz-
wisk poprzednik6w wsp6lczes-
nych nauczycieli na zawsze
zapomnieli6my?

Na to pytanie nie spos6b
odpowiedziei. Jednak trzeba
siq nad tymzarny3li6, bo zapo-
mnienie raz zasiane wyrasta
pustym klosem bezduszno6ci
i niewiary.

Natalia Trynczuk

studentka Uniwersytetu
WolWskiego
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T) erdvcz6w odwiedzili 30
I) rp* br. polscy senato-

r zy I er zy Pieni4zek i S tanislaw
Gogacz. W podroiry towarzy-
szyl im konsul z Konsulatu
Generalnego RP w Kijowie
Krzysztof Swiderek. Berdy-
czowski Oddzial Zwi4zku
Polak6w na Ukrainie na czele
z prezesem Feliksem Paszkow-
skim przygotowal sig do spot-
kania go6ci bardzo starannie.

Ch cieliSm r' z^pozna6 se nato
r6w zpolskimi zabytkami mia-
sta i iyciem Polak6rv Berdyczo-
wa. Go6cie zn'iedzili klasztor
Karmelit6w Bosych, ko6ci6l sw.

Barbary, brorvar, bank

IirvoSci obcowania z polskimi
parlamentarzystami. Nie przy-
szla na spotkanie mlodziez,
ludzie rvwieku 6rednim. Wyja6-
ni6 to mo2na tak, ze po pro-
stu nie rviedzieli o wizycie, bo
c72su na przygotowania bylo
bardzo malo i nie bylo moili-
woSci upowszechnienia infor-
macji o spotkaniu. Ciekawa
rozmo$? miala miejsce w ban-
ku 'Alt'r{L". Szef banku Bro-
nislaw Ginienski ijego zastep-
ca Eugeniusz Galecki obja6ni-
li zasady dzialalno6ci banku,
m6wili o stanie finansowym
przeci gtnych ob,nvateli Ukrai-
ny, o rozmaitych problemach

v
Senatorowie RP
w Berdyazowie

"A'WAL", pocztg. Senatorowie
byli serde cznie przyjmowani
przez naszych rodak6w, pracu-
jacych w r62nych instytucjach i
przedsigbiorstwach miasta,
Senatorzy zapoznali sig z

technologi4 produkcji berdy-
czowskiego piwa, mieli tzkze
moiliwo6d degustacji. Wycie-
czka po browarze, zorganizowa-
na przez jej dyrektora, P olal<a z

pochodzenia Leona Lipieckie-
go, byla bardzo interesuj4c4.

Go6cie zobaczyli jak powsta-
je slynne berdyczowskie piwo,
zapoznali sig z histori4 browa-
ru. W siedzibie berdyczowskie-
go oddzialuZPU, w szkole nr.
3, odbylo sig spotkanie z pol-
sk4 inteligencja: nauczyciela-
mi i dziennikarzami, a takZe
m. in. z przewodnicz4cym Ra-
dy Kombatant6w Wiktorem
Tomaszewskim. Go6cie opo-
wiadali o swojej dzialalno6ci, o
planach naprzyszloSd, o Sena-
cie Rzeczpospolitej Polskiej. W
klasztorze Karmelit6w Bosych
na spotkanie z przedstawicie-
lami Senatu RP przyszly 916
wnie starsze kobiety.

Niestety, niewiele Polak6w
Berdyczowa skorzystalo z moi-

w dziedzinie finans6w. Bardzo
go6cinnie senatorzy zostali
przyjgci przez proboszcza
parafri 5w. Barbary, ksigdza
Alberta Galeckiego. Przy fili-
zance kawy toczylasig mila roz-
mowa z rodakami.

Dla senator6w interesuj4ce
bylo dowiedziet sig o zyciu
wsp6lnoty, 7 zwlaszcza jej
odbudowie, o tym, 2e - -,
wrze6niu br. bgdzie obcho\rZ'
na 240. rocznica zalozenia
parafii. Na poczcie senatoro-
wie chcieli kupi6 widok6wki ze
zdjgciami Berdyczowa, ale ani
tam, aniwkiosku obokich nie
bylo. Dobre i to,2e udalo sig
na kartkach postawii piecz4t-
kE berdyczowskiej poczty. Pol-
scy godcie byli zaskoczeni, ie
nie moina nigdzie kupi6 kar-
tek zwidokami miasta. Warto,
by wladze miejskie zastanowi-
ty siE nad tym, zpozoru drob-
nym problemem. Nie mo2na
przecie| zapominai o tym,2e
Berdyczowem interesuj4 sig
przybysze z r 62ny ch kraj 6w i 2e
dla miasta takie wizyty to szan-
sa dodatkowych wplyw6w do
miejskiej kasY' 

L. werm.
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Dom Polski w ?Vtomietzrr
Podczas uroczystego

otwarcia Domy Polskiego
wystgpuj4cy po kolei
go6cie przekazywali
opr 6 cz n{ I e pszyc h zy czelf.
takie dary dla tej nowej,
polskiej instytucji. Amba-
sador RP w Kijowie Jetry
Bahr przekazal obraz ze
swojej wlasnej kolekcji,
namalowany ponad sto lat
temu i przedstawiaj4cy
dom Ignacego Kraszew-
skiggo w Zytomierzu. Mar-

r ..k Senatu RP Alicja
t#ze 6kowi ak prz e k azala
telewizor z anten4 sateli-
ta;rlr4. Zbr6r ksiEzek zostal
przekazany przez Wiesla-
wa Turza(tskiego w imie-
niu Fundacji "Pomoc
Polakom na Wschodzie".
ApiEkny dywan z polskim
herbem podarowal dla
Domu Polskiego profesor

f rafil do moich r4kjeden
I z numer6w "Mozaiki

Berdyczowskiej". Wiele pisze,
cie o wydarzeniach lat pnedrro
jennych, kt6re d,otycz1 los6w
Polak6w, zamieszkafych o tej
potze na Zytonierszczyfinie.

Wiele Polak6w s4 Swiadkami
glodu, kt6ry byl sztrtcznie zor-
ganizowany na Ukrainie przez
wladzg bolszewick4 w 1933
roku. ChcE powiedzie6 o
malym epizodzie ze swojego
iycia. Urodzilam sig w stra-
sznym 1933 roku. Ojciec pra-
cowal, a mama nosilajemu do
pracy obiad. Zawsze wybierala
chwilg, kiedy dziecko zaspialo,
ileby szybciutko to zrobi6. Ale
w ten dzief zabrala mnie ze
sob4, czego nigdywcze6niej nie
robila. Kiedy wr6cila, zobaczy-
la, 2e dom okradzion o. Zlodzie-

Kierownictwo Organizacji Polskich na Ukrainie
przed otwarciem Domu Polskiego w Zpomier"u

ale i dokumenty oficjalne z archi-
w6w. I wyszla nie tylko ksigga
wspomniefi, ale spowiedZ dla
oczyszczenia i pokuty przed
milionami niewinnych ofiar
naszego narodu. Opowiada sig w
niej i o golodomorze w Berdy-
czowie. W sprawozdaniu sekre-
tarza Miejskiego Komitetu Par-
tii pod gryfem "Sowierszenno
sekrietno" od 25 stycznia 1933
roku (s.182).

"W szeregu przedsigbior-
stwach miasta s4 wypadki w6r6d
oddzielnych robotnik6w opu-
chnigcia wskutek niedoiywie-
nia. Na 10ii fabryce szewc6w
takich wypadk6w ustalono 10,
w5r6d budowniczych do 15". I
dalej "W okresie z I do 15 sty-
czniado szpitala dowieziono I 2
trup6w. Wedhrg danych szpita-
la przycryn4 Smierci stalo wyg-
lodzenie. 54 zafiksowane Smier-
telne wypadki na ulicach , talize.
wypadki, kiedy zwloki lez4 w
mieszkaniach po kilka dni". W

o"oT:",Tt;

Andrzej Stelmachowski.
Dom Polski ma szeroko
zakrojony program.

Przewiduje sig organi-
zacjg biblioteki z ksi4zka-
mi polskimi, prowadze-
nie kurs6wj ezyka polskie-
go, zorganizowanie po-
mocy prawnej dla iryto-
mierskich Polak6w. Tu
beda mie6 swoje siedziby
polskie organizacje. My,
Polacy ityjq.y na Ukrai-
nie, cieszymy siE bardzo,
Le nareszcie w mie6cie,
gdzie zamieszkuje naj-
wigksza grupa naszych
rodak6w, mamy juz jest
sw6j dom, swoje centrufn,
siedzibg spolecznoSci pol-
skiej. Zycie pomalu zmie-
nia sig na lepsze. Powsta-
nie takiego Domu Swiad-
cry o prawdziwym odro.
dzeniu polskoSci.

Larysa Wermiriska

Kijowie tei byl gl6d. Tylko w ofi-
cjalnych dokumentach od
1 4.03.7933 roku czyta my, 2e "W
Kijowie na ulicach pozbierano
trupy: styczefi - 400,luty - 518,
za 70 dni marca - 248. W ostat-
nie dni rodzice podrzucaj4dzie-
ci, Srednio po 100 os6b".

W "Czarnej Ikigdze Ukrainy"
s4 opisane i inne tragedie, kt6
re spotkaly nar6d Ukrainy w tym
stoleciu: i rozkurkulenia, i geno-
cyd przeciwko wlasnego naro-
du, i prze6ladowania kodciola, i
czornobylska traged ia. 2ad,en
nar6d nie przeLyl takiego. Kaz-
dy obywatel Ukrainy nie ma pra-
wa nie przeczytai tej ksiggi,
poby6 z ni4 na samotno6ci.
Moie ta Ksigga doda kazdemu
obywatelowi sil budowa6 nowe
paristwo. PrzecieL mo2e tam
opowiada sig nie o naszej prze-
szlo6ci lecz o naszej przyszlo6ci?

Alina Krzyianowska,

Zytomierz

ja zlapali od razu po gor4cych
Sladach na targu. To byl opu-
chniEty od glodu mgiczyzna.
Sprzedawal skradzione rzeczy i
na oburzenie ludzi i milicji
nawet nie reagowal. Zwaiowal
od glodu. Moja mama zawsze
uwaLala,2e jeiLeliby nie zabrzla
mnie ze sob4, to zlodziej , zoba-
czryszy w domu niemowlg,
poprostu by mnie zjadl.

AIe B69 tego nie dopu6cil. A
ja w ci4gu.swojego przedwojen-
nego dziecifistwa zawsze slysza-
lam od r5wie6nik6w opowie6ci o
wypadkach ludojedztwa, kr6re
opowiadaliSmy qiemnie w godzi.
n9 kiedy trzebabylo kogo6 prze-
straszy6. W f998 roku w 6wiat
wyszla " Czarrra ksi gga Ukrainy".
Pisarz Wlodzimierz Jaworiw6kij
mr6cilsig do rodak6w z pro6b4
napisad wspomnienia o swojej
niedawnej historii, a mianowicie
o glodzie 1933 roku. Autorzy
trmie6cili w "IGiqdze" nie tylko
wspomnienia Swiadk6w zbrodni,
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Po lataroh represji...
- Kiedy6 do abp Kondru-

siewicza zadzwonila kobieta
z Pskowa, miasta spod
Petersburga i powiedziala,
ie jest tu grupi katolik6w,
kt6ra bardzo potrzebuje
ksigdza - opowiada ks. Krzy-
sztof Poiarski - pojechalem
do nich izaczgliflny Frorry6.
parafig.

Polakom moze wyda6 sig to
dziwne, bo s4 przyzaNyczajeni,
i.e na kaidym osiedlu jest
parafia i kilku ksigZy. Tam
bylem samjeden i grupka kil-
kudziesiqciu os6b pelnych
zapalu. Dawali6my o gloszenia
do gazety, ze zapr aszamy wszy-

stkich chgtnych na spotkania
modlitewne i Msze 5w. Teraz
jest tam calkiem spora para-
fia katolicka. Ks. Poiarskijest
teraz jedynym p olskim p robo-
szczem w Petersburgu.

Opr 6cz nie go swoj e parafi e

prowadz4 ksigia z Niemiec,
P-otwy, Bialorusi i Rosji. W
parafii 6w. Stanislawa j est oko-
lo 200 parafian. Na codzien-

n4 Mszg 6w. przychodzi nie
wiqcej nr2l0 os6b, w niedzie-
lg nawet 40.Liczba katolik6w
w europejskiej czgSci Rosji
wynosi obecnie ok. 300 tys.

Przed rewolucj a pazdzierniko'
w4 bylo ich ponad p6l milio-
na. Najb ardziej widoczne
powroty do Boga sEtych, ktG
rzy pamigtaj4 z dzieciri.stwa
rodzic6w odmawiaj4cych
r6ianiec.

Powr6t do wiary bardzo czg-

sto oznacza tal<ze powr6t do
korzeni kulturowych, a w
wigkszo6ci s4 to korzenie pol-
skie, rzadziej litewskie i nie-
mieckie. IGigiy jednak ci4gle
brakuje. W tej chwili w euro-
pejskiej czg6ci Rosjijestich ok.
100, w wigkszoSci cudzoziem-
c6w. Dopiero w tym roku
odbyly sig pierwsze po rewo-
lucji pazdziernikowej 6wi9ce-
nia kaplariskie w jedynym w
Rosji Seminarium Ducho-
wnym w Sankt Petersburgu.
Wy6wiqcono trzech diakon6w.
WRosji brakuje tal<ze 6wiatyfi.

Ci4gle bardzo dtr2a czgiikato-
lik6w nie ma gdzie sprawowad
kultu.

Wiele ko6ciol6w jest nadal
zamknigtych,'a w tych kt6re
zostaly pnez wladzg oddane
wykonywane s4 remonty lub
trwaj4 przygotowania do nich
- zdobycie 6rodk6w na reno-
wacje czesto zabytkowych
ko6ciol6wjest w Rosji bardzo
trudne.

Zdarua sig tak, ze wladze
odd{a tylko cze6( budynku,
np. w parafri Serca Jezusowe-
go w Sankt Petersburgu, w
zasadniczej cz96ci dawnego
ko6ciola ci4gle mie6ci sig fir-
ma remontowo-budowlana, a

na pigtrze kaplica i plebania.
Pomimo trudno6ci Ko6ci6l
katolicki w Rosji pomalu odra-
dza sig. W tej chwili tworzona
jest podstawowa struktura,
kt6ra sklada sig z dw6ch
jednostek terytorialnych w
randze administratur apostol-
skich. Jest to jedna z form
organizacj i iLy cia ko6cielne go

tam, gdzie nie majeszczepod-
staw do tworzenia diecezji np.
ze wzglgdu na zbyt mal4 ilo56
katolik6w. 13 kwietnia 1991

roku utworzono administratu-
rq dla katolik6w obrz4dku
laciriskiego europejskiej czg-

Sci Rosji i druga dlaczgficiazla-
tyckiej (Syberii).

R6wnocze6nie papiez miz-
nowal rz4dc6w obu admini-
stratur: arcybiskupa Thdeusza
Kondrusiewicza dla czgt' '

europejskiej oraz bisku!.-/
Josepha Wertha i bp.Jerzego
Mazura dla Syberii. Ustano-.
wienie nowych struktur kato-
lickich w Rosji wywolalo nie-
mal natychmiast gwaltowne
ataki ze strony miejscowego
ko6ciola prawoslawnego, kt6-

ry zarzucil ko6ciolowi proze-
htyzm na ziemiach "kanoni-
cznie prawoslawnych", cho-
ciai historyczna obecno66
struktur Kofciola katolickie-
go na tym terenie siqga XVII
wieku.

Beata Paklepa (PAI)

C udzoziemcy za kr atkami .-
ich gl6wnie o kradzieze zwla-
maniem, rozboje, oszustwa, a
tzkie przekupstwa celne i dro-
gowe. WSr6d takich czyn6w
odnotowano r6wniei kilka
zab6jstru i umy6lnych uszko-
dzeri ciala..

Rosjanie i Linvini (l4cznie
ok. 350 os6b) zajmowali sig
natomiast falszerstwem doku-
ment6w, paserstwem i kradzie-
z4 mienia prywatnego. Dom-
niemanymi sprawcami popel-
nionych przes.tgpstw byli takze
go6cie zza pohrdniowej i zacho'
dniej granicy, a ponadto spo-
ra czg(e przybysz6w z Rumunii
i Bulgarii. Czesi i Slowacy naj-
czgSciej dokonywali prze-
kupstw drogowych, Niemcy -

kradli samochody iwdawali sig
w b6jki, a Rumuni i Bulgarzy
popelniali rozboje i wymusze-
nia. Niewielk4 liczbg podej rza-
nych stanowili mieszkafcy
Europy Zachodniej. Odnoto.
wano jedynie kilku Woch6w,
Szwed6w i Holendr6w. WSr6d
pokrzpvdzonych byli nie tylko
Polacy, ale takie osoby innych
narodowo6ci, znajduj4ce siq na
terenie naszego kojr. St"tyrty-
ki Komendy Gl6wnej wskazu-
j4, it w wyniku popelnionych
przestgpstw naj bardziej ucier-
pieli Niemcy.

W5r5d og6lnej liczby
pokrzywd zony ch, wynosz4cej
ok. 1600 os6b bylo 884 Nie-
mc6w. Domniemani sprawcy

nie oszczgdzali r6wnieZ Euro-
pejczyk6w: Austriak6w, Fran-
cuz6w, Woch6w, Szwed6w,
Holendr6w. W statystykach
znaleLli siq nawet mieszkaricy
Australii (ok. 15 os6b). Sto-
sunkowo niewielu pokrzyw-
dzonych pochodzilo zza
wschodniej granicy.

Zgodnie z obovi4zujacym w
naszym krdr prawem cudzo.
ziemcy, kt6rzy popelnili prze-
stepstwo umy6lne na terytorium
Polski i zostali skazani przez nasz

wymiar sprawiedliwo6ci na co
n{mniej od 3 do 5 lat ograni-
czenia wolno6ci podlegaja
natychmias towej deportacj i.

Tatiana Serwetnik (PAI)

rad,ziei:,e, rozboje,
wymuszenia, paser-

stwo - to glko niekt6re z uy-
n6w, kt6rych domniemanymi
sprawcami okazali sig cu&o-
ziemcy. Przestgpczoflt, w
nas4rm loaju nzro sla i pr zyuy-
oili sie do tego nie tylko roda-
cy, ale takt€ go6cie uagraniq.

W ci4gu osratnich kilku mie-
: siqcy br. w Polsce dokonano
.' ok. 1900 przestepstw. Komen-
, da Gl6wna oszacowala, 2e' udzial w nich bralo ok. 1800

obcokraj owc6w. N4j liczniej sz4

grupe podejrzanych stanowi-
li s4siedzi zza wschodniej gra-
nicy, w szczeg6lno6ci: Ukrairl-
cy (650 os6b) i Bialorusini
(403 osoby). Podejrzewano
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- Panie ministrze,
jakie s4 gl6wne cele
reformy o6wiaty w Pol-
sce?

- 54 trzy podstawowe
cele reformy. Pierwszy,
to upowszechnienie
edukacji na poziomie
Srednim i znaczne pod-
niesie nie liczby studen-
t6w.Je2eli chcemy upo-
wszechnii edukacjq, to
musimy zmniejszyt. ba-
riery dostgpu do niej.
54 duie r62nice w szan-

' sach edukacf nych dzie-
ciimlodzieiyzduzych
miast oraz wsi i malych
miasteczek. Maturg w
' ''riych miastach zdaje

!/proc., v rra wsiach i
w malych miasteczkach
poniiej 15 proc. Wre-
szcie trzeci cel, to
jako56 tej edukacji, kt6-
14 nalezy rozumied
jako pol4czenie we wla-
Sciwych proporcjach
wiedzy, umiejgtno6ci
wykorzystania zdoby-
tych wiadomoSci i
wychowania. Nie wol-
no tei calemu systemo-
wi szkolnemu w zad,en
spos6b unika6 proble-
m6w wychowawczych.
Szkola musi wspiera6
dom, a czasem nieste-
ty go zastgpowad.

' - Czy m6glby pan
minister powiedzied o

. "podziewanych korzy-
\ _.iach, plyn4cych z

-upronra&enia re fo rmy?

- Reforma jest dla
ludzi mlodych, ale
przez nich dla wszy-
stkich Polak6w. Jeieli
nie upowszechnimy
wyksztalcenia, j eZeli nie
damy szans ludziom ze
wsi to bgdziemy mieli
problemy wynikaj4ce z
vtyrwafrqwrlizaqjnych.
W tej chwili waina jest

. nie tylko dobrze wyk-
; sztalcona elita, ale tak-
. ze rzetelnie i wszech-
, stronnie wyksztalcone

cale spoleczefstwo. W' przyszlodci to bgdzie
takze kategoria ekono-
miczna,bowiem zapare
lat warunkiem rozwoju
ekonomicznego Polski
bEda takie wyksztalceni

ludzi, tzw. kapital
ludzki. Z tego wynikg r
2e ta reforma przyczy-
ni sig r6wniei do o96l-
nego wzrostu gosPo-
darczego Polski w XXI
wieku.

- Jak zostan4 rryn6w-
nane szanse drieci i mlo-
dzieiy w dostgpie do
dobrych szk6l?

- Chcemy zacz4t. od
tworzenia nowego typu
szkoly, kt6ra bylaby
jednoczeSnie pocz4t-
kiem tworzgnia nowej
sieci szk6l. W malych
miasteczkach i na
wsiach mamy ggsq sied
szk6l podstawowych,
natomiast nie mamy
szk6l Srednich. 98 proc.
szk6l Srednich i podsta-
wowych jest w miastach
powyZej l0 tys. miesz-
kafc6w. Terazjest nii
demograficzny, wigc
chcemy go wykorzystad
i cz93( szk6l podstawo-
wych zamienid na gim-
nazja (po reformie,
szkoly podstawowe to
pierwszych 6 lat nauki,
gimnazja-dalsze3-
przyp. MB).Te gimnaz-
ja moglyby sta6 siQ
pocz4tkiem zespolu
szk6l gimnazjalnych i
lice6w (kolejne 3lata
nauki - przyp. MB). W
ten spos6b srworzymy,
tam gdzie nie ma, nowA
sie6 szk6l, ulatwiaj4c
dzieciom dostEp do
edukacji. Chcemy, aby
mlodziei mieszkEj4ca
na wsi nie byla zmuszo-
na do "wyboru"jedynej
w okolicy szkoly zawo-
dowej, lecz miala szan-
sg zdad maturQ tak jak
ich r6wie6nicv z miasta.

Poza tym, bgdziemy
bardzo dbali o to, aby
gimnazjum bylo dobrze
wyposazone l wyrowny-
walo to, czego nie da sig
wyr6wna6 w szkole pod-
stawowej. W kaidym
gimnazjum ma byi pra-
cownia komputerowaz
dostgpem do Internetu
oraz odpowiednie sale
gimnastyczne.

- Panie ministrze,
proszg powiedzied w
skr6cie, jak wyglada
finansowanie reformy?

- Istnieje dodatkowa
kwota w stosunku do
normalnej subwencji
dla szk6l ijestona obec-
nie rozsylana do szk6l
za po6rednictwem
gmin i powiat6w.

- Reforma wymaga
ksztalcenia nauczycieli.
Niestetn wigkszo66 z
nich to pracownicy z
wieloletnim staiem, a
obecni studenci s4 przy-
gotow;'rvani do zawodu
podk4tem starego qrste
mu o6wiaty.

- Bolejg nad tym i
jestem po wielokrot-
nych spotkaniach z rek-
torami wyilszych uczel-
ni. Oni wiedz4,2e vze-
ba przygotowywa6 zu-
pelnie inaczej, le cz kaz-
da uczelnia ma swoja
autonomig i to onajest
odpowiedzialnaza sw6j
tok nauczania. Jest
potrzebny nowy typ
nauczyciela, kt6ry nie
jest nauczycielem od
przedmiotu. Powinien
on mie6 pewn4 wiedzg
og6ln4 i by6 wyposaio-
ny w pewne narzgdzia
metodologiczne, bar-

dziej nii w szczeg6low4
wiedzg. BEdzie on
umial do dziecka
dotrzed zwiedz4 i nau-
czy jej.k ja wykorzysty-
wa6 w praktyce. Wa6nie
pod k4tem reformy
opracowano caly, uru-
chomionyjui, program
ksztalcenia i przystoso-
wywania nauczycieli.

- Obecnie reformuje
sig szkoly podstawowe i
Srednie, a jak wygl4da
qytuacja w szkolnictwie
wyi.szyn?

- Szkolnictwo wyilsze
w przeciwieristwie do
o6wiaty reformowalo sig
samo. Dostalo ogromn4
autonomig na mocy
ustawy z roku 1990. Kat-
da uczelnia dziala w
oparciu o sw6j wlasny
statut. My w szkolnicnvie
wyLszym nie chcemy
robid rewolucji, lecz
uporz4dkowad zacho-
dz4ce tam zmiany.
Uczelnie prowadz4S/4
student6w systemem
zaocznym, a resztg
dziennym. Jednak stu-
dia dzienne s4lepsze od
zaocznych i chcieliby6-
my, aby wigkszo36 stu-
dent6w byla na studiach
dziennych a nie jak
doqd, na bujnie sig roz-
wij aj acych, zaoczny c}n.
Uczelniamoie pobiera6
pieni4dze za nauczanie
wtrybie zaoczn1rrrr,anie
dziennym, wigc rozwija
studia zaoczne kosztem
dziennvch i robi to z
krzywd4 dla studenta.
Poza tym konstytucja
gwarantuje r6wno56
szans dostgpu do pomo'
cy socjalnej, kt6ra prry-
sluguje obecnie tylko
studentom dziennym.
Student zaoczny i wie-
czorowy nie ma do niej
prawa. Tak wigc naleiy
zreformowa6 caly sys-
tem stypendialny. Tym
wla6nie, kieruje sig pro-
jekt ustawy, kt6ry MEN
przedstawil uczelniom i
zos tal on przez 6rodowis-
ko rektor6w og6lnie
zaakceptowa4l.

Rozmawiala:

Sylwia Synowiecka

Rozrrowa z pr of . Miroslawem I{andke, ministrem
edukacji narcdowej Rzeczpospolitej Polskiej

Staraniem Krajo-
wego Banku Zwi4z-
k6w Sp6ldzielcrych
we Lwowie odrestau-
rowany zostal pom-
nik i gr6b Franciszka
Stefczyka - tw6rcy
slynnych "kas Stef-
cryka" - znajduj4cy
sig na tamtejszym
Cmentarzu *,ycza-
kowskim.

30czerwcabr.ming
[a75. rocanica 6mieg-
cistefczyka, przez,wie
Ie lat mieszkaj4cego
we Lworpie.

W 1907 r. organizo-
wal tu I Krajorvq Cen-
traln4 Kasg dla Sp&
lekRolniczfch,ap6i:-
niej kieronal Central-
n4Ibs4Sp6lekRolni-
czych, bgd4c4 ban-
kiem kas oszczgdno-
Sciowo-p oityczko-
Irych.

Do niedaYma gr6b
Stefczyka znajdowal
sie w fatalrym stanie,
tak, jak wiele innych
grob6wnaC.mentarzu
tyczakowskim.Iftaje,
wy Zwi+zek Bank6w
Sp6ldzielc4ych o glosil
zbi6rkg pienigdzy na
jego qdrestaurowanie.
Pami4tkowe cegielki
kupowaly przede
tusrystkim banki sp6l-
&ielcze.

Na pocz4tku lipca
do Lwowa prryjecha-
la liczba delegacja
bankowc6w z Polski.
Odnowiony gr6b od-
slonil Eugeniusz
Laszkiewicz, ptzewo-
dnicz4cf I{ZBS. Obe-
cnibyliprzedstawicie
le Towar4atT{xa I{ultu-
ry Polskiej Ziemi
Lwowskiej z jego sze-
fsrn F.rnilem Icgowi-
czerm oraz wladze
obwodu lwowskiego.

P. IT
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iernal w przeddzieri tzrv.

"Dnia kobiet" Sejm
odrzucil, bez odsylania do
komisjj, projekt "fJstawy o
R6wnym Statusie Kobiet i
MgLczyzn'. Poslowie (a zwla-
szcza poslanki) z Sojuszu I-ewi-
cy Demokratycznej byli roz-
sierdzeni - reszta Sejmu raczej
rozbawiona. Bo istotnie: wpro-
wadzat. takie ustawy, to, wed-
lug rosf skiego powiedzonka:
kak tigra jx**1'' i smieszno, i
straszno... To, ze ustawa taka
jest Smieszna, jest oczywiste.
Postgpuj4c konsekwentnie
naleZaloby r6wniei postano-
wit, ze w Sejmie musi byd pro-
porcj onalna repre zentacja
pielggniarek, ma6kut5w, eme-
ryt6q brunet6w, kolejarzy,
homosi6w, liliput6w (wla6nie:
w Sejmie Srednia wzrostu jest
zde cydowan ie wyzszz, nii w spo-
leczef snruie - cojest dyskrymina-
cj4 niskich!!) - i tak dalej. Tl*
wlaSnie byl przez Ministerstwo
Spraw Wewngtrmych ukladany
sklad Sejmu za czas6w komuny! !

Rozmawialem na ten temat przy-
padkiem na jakim6 prdgciu z
dwiema wybitnymi przedstawi-
cielkami Unii Wolno6ci - uwzuia-

nymi raczej zaI-ewicg tej pa.tii.
Ot6it obydwie Panie zgodnie
orzekly, iebylaby to ustawaobu-
rzaj4ca - i ponii{4ca kobiety.
Kobieta bowiem do Sejmu dzi6
dosta6 sig moie (na co n{lep
szym dowodemj est istnienie Par-
lamentarnego Kola Ibbiet...) -
a domaganie sig sztucznych
pomocy, to po prosnrwstyd. Cie-
kawe:jak glosowaty?

Ustawg tg zglosila i popiera-
la paleo-Lewica. Istotnie: wszys-

cy ci demokraci i w og6le bru-
dasy i holota nieodmiennie
popieraj4 "pelne prawa dla
kobiet". Gdyj* kobiety uzpka-
ly idealnie r6wne prawa - teraz
domagaj4 sig dla nich praw
szczeg6lnych! Dlaczego???

Przeciez gdyby "LJstawa o
r6wnych prawach mgLcryzn i
kobiet" weszla w zycie, i gdyby
do Sejmu w przyszlych wybo-
rach weszlo np. 100 kobiet
(czyli wiscej, nii dzisiaj!) - to
84 nieszczgsnych, wybranych
jui, ale niedoszlych (kt6-
rych??) - posl6w nie weszloby
do Sejmu, zasqpionych przez
84 niewybrane (kt6re?) kobie-
ty!! I w drug4 strone tei: gdy-
by Polacy wybrali 300 kobiet,
to tez czg(t. musialaby poZeg-
na6 sig z fotelami poselskimi!!
A wigc: dlaczego???

Ot6L dlatego, 2e te "dodat-
kowe" 84 kobiety bytyby na (w
co trudno uwierzy6..) jeszcze
niiszym poziomie, niit prze-
cigtna obecnych posl6w! Nie

dlatego, ie s4 kobietami, oczy-
wi6cie! Gdyby w zawodach w
np. skoku w dal sporz4dzi6
listg 100 najlepszych wynik6w
- a potem sporz4dzi6 druga
listg, na kt6rej obowi4zkowo
mialoby byi 50 wynik6w kobie-
cych - to Srednia w tej drugiej
li6cie bylaby niilsza. Bylabyjed-
nak niZsza r6wniei wtedy, gdy-
by nakazat, ze na liScie 50
proc. musz4 byi wyniki 2yd6w;
albo Polak6w; albo nawet
Amerykan6w! Iotochodzi
Lewicy i w og6le demo (tfu!)
kratom wszelkiej ma6ci!
Dawniej, by glosowad, obywa-
tel musial mie6j akie6 wyksztal-
cenie, umie6 zarabiat (co poz-
nawalo sig po tym, ze placil
jakie5 podatki), zdae egzamin
ze znajomo6ci Konstytucji...
...i takiego wyborcy nie dawa-
lo sig tak latwo oszukai!

Demo (du, fu!) kraci i inni
zlodaeje dlatego wla6nie chc4,
by w6r6d wyborc6w i posl6w
bylo jak najwigcej ludzi bie-

- Poniewaz jest to proces
polityczny, musimy, jui w Pol-
sce, wyci4gn4t z niego wnios-
ki i podja6 stosowne polityczne
kroki.

- Tojest akt wrogo6ci pafistwa
litewskiego wobec mniejszo6ci
polskiej na Linvie - skomento
wah orzeczenie liteunkiego s4du
polska senator Anna Bogucka-
Skowrof ska. Senato r powi edzia-
la, ie proces, a zwlaszcapodwyz-
szenie wyroku, uwiza za r ealiza-

Ktopo ty litewskich Polak6w
a trzyip6l nokuwigzie
nia o zaostrzonyrm

rgorze skazal we wtorek litew-

' ski S4d Apelacyjny bylego
! deputowanego rejonowego

. Jana Jankielewicza za pr6bg
I utworzenia na pocz4tku lat 90.

tzur. autonomii polskiej na
Wilefrczcryinie. Wcze6niej, w
kwietniu br., wilefski S4d

. Okrggowy skazal go na dwa
lata pozbawienia wolno6ci.
Jankielewicz i czterej inni

deputowani dawnej polskiej
rady rejonu solecznickiego,
kt6rzy stangli wtedy przed
s4dem za dzialanie na szkodg
paf stwa litewskiego, odwolali
sig od orzeczenia S4du Okrg-
gowego, uwazaj4cje za nie-
sprawiedliwel, Kwietniowe
wyroki - od szeSciu miesigcy
do dw6ch lat - zaskariyl do
S4du Apelacf nego takie pro-
kurator generalny, z4daj4c dla
calej grupy wyitszych kar - od

5 do 7 lat wigzienia. We wto-
rek S4d Apelacyjny, przychyla-
j4c sig do sugestii prokuratury
generalnej podwyi:szyl kary
wsrystkim oskarZonym, pozba-
d"ja. ich wolno6ci od dw6ch
lat do 3,5 roku. - Solidaryzu-
jemy sig z oskarZonymi i
bgdziemy ich bronie - zapo-
wiedzial tuZ po ogloszeniu
wyroku obecny na rozprawie
prof. Andrzej Stelmachowski,
prezes "Wsp6lnoty Polskiej ".

dnych, prostych, kobiet, mlo'
dzieiy, bybyli to durnie. Adur-
niom moina pomachai przed
nosem rozmaitymi obietnicami
- i jui moina kra56 i rz:4dziill
Lud o wiele latwiej oszukai nii
np., kr6la lub dyktatora... A n{-
lepiej, j ak w Rosj i bolszewickiej,
wykluczy6 z glosowania wszy-
stkich byuszich ljudiej (buriu-
j6w, arystokrat6w) - i wtedyjuz
moina rz4dzi( swobodnie...
No, niecalkiem: rozumial to dr
Polpog kt6ry po co6 skoriczyl
parysk4 Sorbong, wigc w Kam-
bodiy prawa glosu nie mieli
r6wniez ci, kt6rzyukoriczyli stu-
dia, znalijakikolwiek obcyj Ezyk
lub mieli okulary. I wtedy juZ
moLna bylo swobodnie zap ,
wadzat, szczgsliwo66 powsh/
chn4... "Swigto kobiet" od
pocz4tku bylo traktowane
przez Czerwonych instrumen-
talnie: chodzilo o wzbu&enie
sympatii dla "sufraiystek" i
zwigkszenie ich wptyw6w poli-
tycznych.Ja go nie obchodzg
cho6by dlatego, iejako konser-
watysa nie obchodzg indnych
5wi4t wprowadzonych juz za
mojego Lycia (a urodzilem siq
przez 1948-mym rokiem!);
ponadto jednak jako nonkon-
formista nie robig (je6li nie
muszg...) niczego, co mi naka-
zuje Czerwona biurokracja... A
Paniom radzg zauwazyt, ie im
bardziej obchodzi sig "6wigta
kobiet", tym wigkszy jest ich
wffk. W USA nie bylo 6rsiat-.
odlewnik6w, tokarzy, st
czniowc6w itd. - ajakhylatah/
tejsi stoczniowcy, tokarze i odle-
wnicy...? No, wl#nie!

Janusz Korwin-Mikke
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Karane klamstwo,
nie wspfilpraca

Polsce ogronme kontrowersje wywohrje sPrawzr

lustracji - co6, o eW na Ulcrainie i w og6le w by'ych
repubtikach ZSRR jest zupelnie cicho. BezpoSrednio po upadku
komrmiznu, dauma antykomunistyma opozy$a- zar6rmo w Po!'
sce, jak i np. w Czechach ."y * Wgszech - domagala sig przepro-
nnadzenia tusuacji i dekomunizacji. Irrstacja - to zbadanie' kto nnsp6l-

pracoval z komrmistycar4 policje politycar4 (wprzypadku Polski -
przede nnszystkim Sluiba Bezpieczcnstwa' wczefniej zai; Un4d Bez.
pieczeristwa).

Dekomunizacja miala by6 pozbawieniem wladzy (i dostaPu
do wladzy) funkcjonariuszom partii komunistycznej. Dekomu-
nizacja nie zostala przeprowadzona wla6ciwie ni gdzie, cho6 pra-
wicowi politycy czqsto wracaj4 do tej idei.

Teraz, po 10 latach od upadku komunizmu, przeprowadze-
nie jej byloby chyba niemoiliwe. A przeciwnicy dekomunizacji
twierdz4, ie i tak weryfikacji polityk6w dokonuje spoleczeristwo,
w wolnych wyborach.Je6li chce mie6 posla czy senatora - bylego
komunistg, to niech go ma. Lustracje przeprowadzono m.in. w
Czechach . Teraz trwa w Polsce.

Politycy i kilka gmp zawodowych (sgdziowie, adwokaci) musz4
w specjalnym oSwiadczeniu napisa6:'TAK wsp6lpracowalem
(bylem pracownikiem) tajnych sluib, albo NIE, nie wsp6lpraco-
walem (nie bylem pracownikiem). Odpowiedz TAK nie jest i
nie powinna byd karana. Zdarzaly sig przypadki dymisjolowa-
nia sgdzi6w ze stanowisk w s4dach, po tymjak napisali TAI! ale
to wyj4tki. Dw6ch w Kancelarii Prezydenta RP (nie bgd4cych
czlonkami rz4du) napisalo w swych o6wiadczeniach TAK i s4

nadal wiceministrami. Karane jest tylko klamstwo. Je6li ktoS napi-
sal NIE, a rzecznlk interesu publicznego (rodzaj prokuratora)
uzna,2e bylo inaczej, moie skierowad sprawQ do S4du Lustracyj-
nego. I to ostatecznie s4d rozstr4ga, czy "klamstwo lustracyjne"
mialo miejsce, czy tei nie.

Rz4dz4ca Akcja Wyborcza Solidarno66 uznala, ie jeSli wobec
kogokolwiek z czlonk6w rz4du z AWS rzecznik rozpocznie Pro-
cedurg ($. skieruje spraw€ do s4du), w6wczas osoba ta winna
zrezygnowad z funkcji rz4dowej. To skazywanie przed wyrokiem
- nvierdz4 oponenci. - Nie, polityk musi byi calkowicie "czysty"

- twierdz4 politycy AWS.
Co lustracja przyniesie Polsce - to sig dopiero okaie. Z pewno-

6ci4 bgdzie wainym do6wiadczeniem dla jej s4siad6w - w tym
dla Ukrainy.

Edward I(rzczonoruski

maj-czerwiec 1999 r.

. Wg O6rodka Badania Opinii Publicznej wigkszo66 Polak6w
pozytywnie ocenia prezydenta, a negatywnie -rz4d, przy czym opi-
nie o premierze s4lepsze niZ o calym jego gabinecie. W maju 75
proc. Polak6w dobrze oceniblo Aleksandra Kwa6niewskiego, 17
proc. - ile.Jedynie 29 proc. badanych pozytywnie ocenialo dzia-
lalno66 rz4duJerzego Buzka, a 62 proc. - negatywnie. Nadal lep-
sze sA oceny samego premiera. Pozytywnie ocenia go 41 proc. Pola-
k6w, a negatywnie - 45 proc.

o Sad Lustracyjny uznal,ie premier Jrrry Buzek nie wsp6lpraco-
wal ze Sluba Bezpieczeristwa PRL. Wcze6niej Rzeczniklnteresu Pub
licznego, zdmujacysig lustracj4 ($. badaniem o3wiadczeri os6b pub
licznych, czy wsp6lpracowaly, czy tei rrie, z komunistycznymi shri-
bami specjalnymi) oSwiadczyl, ie nie ma podstaw do tego, by o6wiad-

nie lustract'ne Buzka (w kt6rym twierdzil, ie nie wsp6lpracowal
\-JB) kierowa6 do S4du Lustracyjnego. Posel Tomasz Karwowski,
kt6ry byl in i cj atore m c alej sp rawy, zloiyl d o S4du Lus tracf n e go zaza-

lenie na decyzjg Rzecznika.
o !{ Tarnobrzegu (wojew6dztwo podkarpackie) zamieszkala

rodzina Tironow6w zl(azachstanu, malionkowie Raisa i Nikolaj z
trojgiem dzieci w wieku od 9 do 16lat. Repatrianci zamieszkali w
dwupokojowym mieszkaniu. Miasto przekazalo im na urz4dzenie
sig 2 tys. zlotych. Mieszkanie dla kazachskich repatriant6w jest
umeblowane i wyposaione w sprzet gospodarstwa domowego.
Nikolaj bgdzie pracowal w tarnobrzeskim Przedsigbiorstwie Gospo-

. darki Komunalnej.
. W Warszawie odslonigto Pomnik Bitouy o Monte Cassino. Dowo-

dzony przez generala Andersa II Korpus Polski, podp orz4dkowany
8. Armii Brytyjskiej, uczestniczl w decyduj4cej fazie bitt'r'y o Monte
Cassino we Woszech. Ostateczne natarcie na broniony przez Nie-
mc6w klasztor rozpoczglo siq 12 maja1944 r. Po 6 dniach cigikich
walk wzg6rze i klasztor zostaly zdobyte. W bimrie o Monte Cassino
poleglo ponad 800 polskich iolnierzy.

. Prokuratura Rejonowa w Opolu skierowala do s4du akt oskar-
zenia prze ciwko wyklad owcy Uniwersyte tu O polski e go D ariuszo-
wi R., kt6remu zarzucasig rozpowszechnianie tzw. "klamstrua o6wig
cimskiego". Dariusza R. w swej ksi4ice "Niebezpieczne tematy"
ierdzil, ie komory gazowe w obozie Auschwitz-Birkenau sluiy-

\-l.do dezynfekcji odzieLy, a nie do zabijania ludzi. Zarozpowsze-
chnianie tzw. "klamstr,rra o6wigcimskiego" grozi kara do trzech lat
wigzienia.

o \r{ kofcu czervtca w kantorach dolary kupowano po 3,95 zl,
sprzedawano po 4,02 zl. 

S.K

{e "zam6wienia politycznego"
najvryiszych wladz Litwy. Jej
zdaniem, chodzi o to, by znie-
chqcii mniejszo6d polsk4 na
Litwie do wszelkiej aktywno6ci
politycznej. Nawolywala wladze
polskie do zwerFfikowania "en-
tuzjazmu w ocenie dwustron-
nych stosunk6w".

Fars4 nazwal proces Jan
Sienkiewicz, posel z ramienia
Akcji Wyborczej Polak6w na
Litwie. Zar6wno przedstawi-

ciel AWPL, jak i senatorowie
RP zapowiedzieli, ie poinfor-
muja odpowiedni4 komisjg
R"dy Europy o swoich zvstrze-
Zeniach do procesu.

Natomiast byly ambasador Pol-
ski na LitwieJan Widacki o6wiad-
czyl, ie wyrok bl shrsmy:jego zda-
niem litewski s4d ma pelne pra-
wo do ferowania takich wyrok6w.
Podobnie twierdz4 niekt6rzy inni
polscy polity cy, a taUze polscy dzia-
lacze nahtwie, argumen tuj 4c, ie

skazani - byli komuni6ci - nie kie
rowali sig interesem litewskich
Polak6w. Tymczasem sze56 pol-
skich osobisto6ci zycia publiczne-
go poprosilo prezydenta Litruy o
ulaskawienie skazanych. Rzeczni-
czka prezydenta Litouy Violeta
Gaizauskaite o6wiadczyl a, Le pr e-

zydent otrzymal list, ale rozpa-
trzenie pro6by o laskg niejest na
razie moiliwe, poniewai postg
powanie jeszcze nie dobieglo
ko6ca. Wlistopadzie 1990 roku

rada rej onu solecznickiego oglo
sila utworzenie "autonomii pol-
skiej w obrgbie Litruy' z trzema
jgzykami urzgdowymi polskim,
litewskim i rosyjskim. Przysqpi-
la do rejestracji poborowych do
radzieckiego wojska. Oglosila
tei,ze Akt Niepodleglo6ci Unvy
przyJaty 1l marca 1990 roku nie
ma mocy prawnej. Szefowie rady
opu6cili UtwE.

Wg praqy polskiej

oprac. S.M.



M O ZAII(A BERDY CZOWS I(AL2

Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku

Co miesi4c, w kazd4 pierwsz4 sobotg miesi4ca o
godzinie 20.00, mo2na slucha6 p6lgodzinnej audycji w
jgzyku polskim w Radiu Zytomierz (uwaga! od kwietnia
ma by6 dwa razy w miesi4cu!) Co miesi4c lub co dwa
tygodnie (nieregularnie) nadawana jest audycja w
jgzyku polskim w Radiu Berdycz6w. Jest zapowiadana
wcze6niej.

Telewizja hyto i"o dla Polak6w ,,
Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w. Ponadto,

czgsto nadawane b9d4 filmy wjezyku polskim.

Polskie stowarzyszeria* hyto ierz.a

. Zjednoczenie Polak6w lybmierszczyzny "Polo-
nia" - przewodnicz4cy Tadeusz Rgkas, tel. domowy
(4r2) 22-16-36,

o Zwi4zek Polak6w na Ukrainie, Oddzi alw iytomierzu
- prezes Walentyn Grabowski, zastgpca Jeruy Bagiriski,

tel. domowy (412) 37-89-97

o Zrzeszenie Mlo dzieLy Polskiej w lytomierzu
- przewodnicz4cy Wadim Syczewski

Polskie stowarzys zerie w Berdyczowie
o Zwi4zek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie

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

Msze wjgzyku polskim w Zytomiernt
o Katedra 3w. Zofti - codziennie 19.00
o KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. 6w. Jana z Dukli -

codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwujgzyczne - czg6ciowo w jgzyku polskim,
czg6ciowo po ukrairisku w Berdyczowie . Ko6ci6l w
Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele 8.00, 10.30,
17.30, codziennie 8.00 i 17.30.. Ko6ci6l 5w. Barbary -
codziennie 8.30, 17.30, niedziele tal<ze 13.00 . Kaplica
ul. Czudnowska - niedziele 18.00

Nauka je"yb polskiego w ko6ciele 6w. Barbary - dla
dzieci w soboty 11.00, dla dorostych w niedziele 15.00

(Przepras zamyza wszelkie braki i nie6cisloSci w naszym
informat or ze. Wszystkich zainteresowanych prosimy o
nadsylanie informacji na temat sr roich organizacji, imprez
polskich itp. Rcda.hcj a)
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<EEPAht{lBCbKA MO3ATKA)
(nonucuttoto t'rtoaoro )

EnarogiiHa rpoMagcbKa
KynbTypHo-ocBrrHs ra3eTa.
Bxxogxru KoxHhx 2 r,^iceld.

Bxgaaeqb - paAa Eepgxriecuroro
eirqAinennn CninxN noneKiB Yxpalhr.

3apeecrpoBaHa 25 xairFrn 1995 poKy
X(rromnpcbKhM o6nacnx,r,r ynpaaninnnr,,r

no npeci, ceigor4rao npo peecrpar-1iro
cepif )KT Ng 70.

Haura a.q,peca: m. Eepgxvia,
syn. flyrucixa,46.
TeneSon 2-23-76.

HagpyxoBaHo na Kl-l
<<l-lonirpa$ivna $a6prr<a>

,rn. Eepgxvie, eyn. Kornnpeacuioro, 2.
TNpax I 000 npr,rr,,ripnr,rrie.


