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- Panie premierze, Pol-
ska intensyfikuje negocjacje
w sprawie przyst4pienia do
Unii Europejskiej. Czy nie
obawia sig Pan, ie integrac-
ja Polski zAE przyczyni sig
do oslabienia wsp6lpr^cy z
Ukrain4?

- Rz4d polski z duiqde-
terminacj4 intensyfikuje pro-
ces negocjacji o czlonkostwo
naszego kraju w Unii Europej-
skiej. Tak postrzegamy jeden
z najbardziej podstawowych
interes6w narodowych Polski.
W 2adnym wypadku nie
oznacza to jednak, 2e Polska
odwraca siq od Wschodu, 2e
wycofuje siq z wspierania
Ukrainy w r6znych inicjaty-
wach miqdzynarodowych. In-
tegracja z UE nie oznacza te2
jakiegokolwiek zagro2enia dla
wsp6lpracy polsko-ukrairi-
skiej na niwie stosunk6w po-
litycznych, gospodarc zy ch czy
kulturalnych. Jakiekolwiek
w4tpliwoSci w tym zakresie s4
nietrafne. Polska nie zamyka
siE na krirje Europy Wschod-
niej. Wrqcz przeciwnie. Jed-
nym z priorytet6w polskiej
polityki zagr anicznej j est uak-
tualnienie i wzmocnienie po-
lityki wschodniej w kierunku

rozwoju dobrego, przyjaznego
s4siedztwa i partnerstwa. Nasz4
ide4jest, aby to dobre partnerst-
wo, tak2e w odniesieniu do
Ukrainy, nie ograniczalo siq do
kontakt6w na najwyzs zym szcze-
blu. S4dzQ., 2e powinno ono
pelniej i konkretniej realizowai
siE na niLszych poziomach -we wsp6lpracy miast, region6w,
r6znych towarzystw
spolecznych i kulturalnych, in-
stytucji naukowych i uczelni; w
podejmowaniu w wiqkszym niz
dot4d zakresie wsp6lnych
przedsiqwziq6 gospodarczych i
inwestycyjnych. W tych
sprawach istnieje wiele
niewykorzystanych j eszcze
mo2liwo6ci. Ukraina jest i po-
zostaje dla Polski wa2nym, stra-
tegicznym partnerem.

- Na skutek problem6w
gospodarczych Polski, zmniej-
szone .zostaly Srodki przezn^-
czone dla Polonii zagiani-
cznej. Co zrobi polski rzqd, by
nie odbilo sig to negatywnie na
sytuacji Polak6w i polskich or-
ganizacji zN granicq,
zwlzszcza na Wscho ilzie?

- Rz4d nie zapomina o Po-
lakach na calym Swiecie, takhe
o Polakach na Wschodzie.
Doskonale wiemy, jak trudne

czasy przeLyli, jak boleSnie
zostali doSwiadczeni w
przeszNofici. Doceniamy te2, 2e

w nowych okoliczno6ciach
staraj4 siq utrzymad tradycje
kraju swoich przodk6w. Jed-
nymze Swiadectw uznania roli
Polonii zagranicznej, gdzie-
kolwiek ona siE znajduje, jest
fakt, 2e wla6nie Senat
proklamowal dzieh 2 maja
jako Dziefi Polonii i Polak6w
za granicq. Polskie instytucje
pafistwoiwe nadal beda
wspieraly dzialalnoS6 Polonii,
bqd4 sluzyty jej wszelk4 po-
moce. Pragnq podkre5lid, ze
zmniejszenie Srodk6w finan-
sowych na ten cel nie wynika
ze zmiany nastawienia wladz
polskich do rodak6w za gra-
nic4. Ograniczenia te sq z
pewno6ci4 tylko przej Sciowe,
tymczasowe, wymuszone trud-
nym bud2etem paristwa.
OszczqdnoSci bud2etowe
dotknqly wszystkie dziedziny
w kraju. PrzyjEty niedawno
przez rz4d program rozwoju
gospodar- czego,,Przedsiq-
biorczo66 Rozw6j
Praca" stwarza szanse, 2e w
wyniku osi4gniqci a szybsze go
wzrostu dochodu narodowego,
Srodki na pomoc dla Polonii
zn6w bqd4 wiqksze.

- Dzipkujemy.



Po blisko trzyletniej pracy, w stycznru
biez4cego roku, zakohczyl sw4 misjq w
Polsce wielce ceniony ambasador Ukrainy
Dmytro Pawlyczko - szeroko znany jako
poeta i pisarz, atak|etlumacz poezji pol-
skiej na jEzyk ukrairiski. Przed opu-
szczeniem Warszawy ambasador spotkal
siq z polskimi dziennikarzami i
przedstawil, co w okresie dzialalnoSci w
Polsce udalo mu siq zrealizowat i z czego
jest szczeg6lnie dumny - oraz czego nie
zdazyl lub nie byl w stanie wykona6. My6la-
mi tymi podzielil siE tak2e w rozmowie z

Urszul4Piwowar-Lesman z ,,Trybuny" (nr 6).

Udalo siq, moim zdaniem, zrobil bar-
dzo du2o - powiedzialw tej rozmowie do-
tychczasowy ambasador. I jako pierwsze
osi4gniqcie wymienil to,2e gdy przyjechal
do Polski, tylko w zarysach funkcjonowala
idea powolania Kolegium Uniwersytet6w
Polskich i Ukrairiskich w Lublinie.
Przedstawil ten zamysl w toku spotkania
prezydent6w Ukrainy i Polski w Krakowie
w styczniu 2000r. Poparl go Aleksander
Kwa6niewski. Kolegium powstalo i 6

pa2dziernlka 200 | r zainaugurowalo sw4
dzialalnoS6 w Lublinie jako Europejskie
Kolegium Polskich i Ukraifiskich Uniwer-
sytet6w (l.qcznie piqciu(, ksztalcqce jlu2

ponad 100 doktorant6w z obu kraj6w i z

Bialorusi.
W minionym roku uwagQ D. Pawlyczki

przykuwala sprawa budowy gazociqgu
Rosja - zach6d Europy, omijaj4cego
Ukrain4. Zajmow al negatywne stanowisko,
bo obawial siq, ze mogloby to zaszkodzi|
polsko-ukraifrskiemu pojednaniu. Dobrze
siE wiqc stalo, ze Polska uznala, 2e taka
inwestycja nie moze szkodzi| interesom
Ukrainy.

Cieszy go natomiast, czym bardzo siq
interesowal, iz powstal ropoci4g Odessa -Brody i terminal naftowy w Odessie. Te-
raz ju| tylko od Polak6w zaleLy, czy
ropoci4g ten zostanie - i kiedy -przedlu2ony do Gdariska. Liczy, ze Polska
nie zlekcewa2y tego projektu i zbuduje

r*f;i.od.ittek. I w ten spos6b powstanie
wa?na i prqzna magistrala transportowa
p6lnoc-poludnie, Gdarisk-Odessa, istotna
dla gospodarki i wymiany handlowej obu
kraj6w.

D. Pawtyczko uznaje, 2e dla Polski i
Ukrainy bardzo waLne sq wzajemne
powi4zania kulturalne i naukowe, ,,energia
kulturalna", jak siE wyrazil. Bo ,,bez Pol-
ski i polskiego przykladu budowa
niepodleglej Ukrainy nie bylaby mozliwa.
We wszystkich latach naszych stosunk6w

- dobrych i zlych - uczyli6my siq u Po-
lak6w, jak kochad sw6j nar6d, budowa6
swoje paristwo i broni6 niepodleglo6ci. W
ogole wszystkie europejskie wzory
przyszly do nas z Polski" - zaznaczyl.

Dlatego dqzyl do zwiqkszenia wymiany
kulturalnej. CzqSciowo siq to udalo, a czES-

ciowo jeszcze nie. Za wielki sw6j sukces

na tym polu uznaj e to,2e w Warszawie, w
pobli2u Ambasady Ukrainy, a wiqc w cen-
trum miasta, postawiono i odsloniqto pom-
nik ukrairiskiego wieszcza Tarasa Szew-
czenki, a otaczaj4cemu skwerowi nadano
jego imiq. Szewczenko w mlodoSci
nienawidzil polskich magnat6w, ale dobrze
rozumial sprawy polskie, poSwiqcil Pola-
kom wiele utwor6w i pierwszy sformulowal
my5l, kt6r4 potem powt6rzyl J6zef
Pilsudski, Zebezwolnej Ukrainy nie bqdzie
wolnej Polski - i odwrotnie.

Istnieje te2 muzetm wielkiego poety
ukrairiskiego Bohdana Ihora Antonycza,
kt6ry urodzil siq we wsi Nowice, kolo Gor-
lic. W tymLe okresie w Dniepropietrowsku
jedn4 z ulic przemianowano na ulicq Ju-
liusza Slowackiego.

Bliski oddania, po remoncie, jest tez
Cmentatz Orlqt we Lwowie, czemu amba-
sador, wrazzinnymi, po6wiqcal sporo swej

, energii. Ocenia, ze wesp6l z polozonymi
obok mogilami i pomnikiem strzelc6w si-
czowych, bqd4 one 6wiadczy6, 2e nie jes-
teSmy ju2 wrogami, tylko zaprzyja2niony-
mi narodami.

W okresie pielgrzymki Jana Pawla II

na UkrainE, ambasador PawlYczko
komentowal jejprzebieg w polskim radiu i
telewizji. Otrzymal potem od sluchaczy
wiele podziqkow afi . Ot62 uwaLa, 2e wizy -

ta ta byla najwazniejszym historycznym
wydarzeniem w okresie dziesiqciu lat
niepodleglej Ukrainy. Odslonila Ukrainq
dla katolik6w w Swiecie i dla Polak6w.
Papie| wypowiedzial wiele wa2nych
prawd, w tym i tE, 2e w stosunkach Pol-
sko-ukrairiskich nale2y oderwa6 siq od

bol esnej przeszlo Sc i i patrze(, w prryszloi(, .

Jako ambasador nauki te przedstawial i
propagowal.

Zaluje, 2e nie udalo mu siq o2Ywie

wymiany w sferze wydawnictw i ksi4zek,

a takhe, i2 nie zdq2yl otworzyi w Warsza-

wie Ukrairiskiego Centrum Informacyj no-

Kulturalne go oraz opracowa6 materialu
anality cznego o stosunkach polsko-nie-
mieckich. Liczy, 2e uczyni to jego nastep-
ca. Material o tym, co teraz dzieje siq m.in.
na granicy polsko-niemieckiej jest wa2ny,

bo wkr6tce podobnie, po wejSciu Polski tlo
Unii Europejskiej, dzia(, siq bqdzie na gra-

nicy polsko-ukrairiskiej. I do tego Ukraina
musi siq przygotowad. Bo Ukraina chce
mie6 dobre stosunki zwiq, a w przyszlo5ci
w niej by6.

Ambasador P awly czko powiedzial. 2e

kontakty polsko-ukrairiskie na najwyzszych
i na ni2szych szczeblach s4 bardzo inten-
sywne. Na przyklad prezydenci Leonid Ku-
czma i Aleksander KwaSniewski spotykali
siq ju2 okolo 40 razy, a Wiktor Juszczenko,
gdy byl premierem, odwiedzil Polskq piq-

ciokrotnie. W sumie, w okresie jego
kadencji, do Polski przyjechalo z Ukrainy
blisko 500 wybitnych osobistoSci. Naj-
czqSciej spotkania odbywaly siQ w
Malopolsce - w Nowym S4czu, Krynicy.
P rzy j eid2alo tei wielu zwyktych ludzi. Oce-

nia,2e aktualnie w Polsce - legalnie i nie-
legalnie - pracuje 20-30 tys. Ukrainc6w.
Jest wdziqczny Polsce zato,2e ,,przyjmuje
naszych biedak6w" i tym samym umo2liwia
im utrzyma6 dom orazrodziner.

Konferencje naukowe, poSwiqcone
sprawom ukrairiskim i polsko-ukraiirskim,
odbywaly siq m.in. na Uniwersytecie Ja-
gielloriskim i Warszawskim, plonem licz-
nych spotkafr historyk6w jest 7 tom6w
material6w. Historycy nie zawsze znajduj4
wsp6lny jQzyk, a przecie2, jak podkre6lal
poeta-ambasador, ,,ttzeba siq oderwai od

bolesnej przeszloSci, przeprosi6 nawzaj em

i 2yt dalej razem".
Dmytro Pawlyczko zapowiedzial, 2e

bEdzie zaw sze rzecznlkiem polsko-ukrairi-
skiego pojednania, pozostanie w polityce, a

jako pisarz zajmie siq pisaniem wspomniefi
i utwor6w, kt6re ma na razie w glowie.

Eugeniusz Jablotiski (Warszawa)
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ANIELAKRZYWON
(Walcz1cych o wolno56 i ojczyzne -

ocalid od zapomnienia>>

Poczynaj4c od grudnia
1 94 I roku i na poczqtku 1942
roku we wschodnich rejonach
Z S S R r ozp o czqto formowani e

przez generala Wladyslawa
Andersa (podporzqdkowanej
polskiemu rz4dowi emigra-
cyjnemu w Londynie - prryp.
red.) jednostek armii polskiej
z jefic6w polskich 1939 roku,
kt6rzy tu byli zeslani do
r62nych wiEzieri i lagr6w.
Bylo tu duzo i ludno6ci cy-
wilnej polskiej, wywiezionej
ze wschodnich rejon6w Pol-
ski. Dla formowania zostaly
wybrane miej scowoSci:
T atiszczewo, Buzufuk, Tosno
i inne. Rozkazem Stalina cala
ta ludnoSi polska zostala
zwolniona zlagr6w i wiqzieri.
To byli pierwsi ochotnicy,
kt6rzy trafili do armii Andersa.
Lecz nie wszyscy 4ogli trafi6
do oboz6w wojskowych.
Oprocz tego armia Andersa
doSd szybko opuScila ZSRR i
trafilanaBliski Wsch6d, do Pa-
lestyny i dalej, aby walczyt z
hitlerowcami z armii Rommla.
Nadszedl sierpieri 1942 rolot

9 maja 1943 roku rzqd
radziecki swoj4 uchwalq
wyr azll zgo dEna formowani e

nowych jednostek Wojska
Polskiego,
(podporz4dkowanych
Zwi1zkowi Patriot6w Pol-
skich w ZSRR -przp. red.).
Dla formowania wybrano
miejscowo66 Sielce, niedale-
ko Razania, nad rzek4 Okq.
14 maja 1943 roku do Sielc
nad Ok4 przybyli pierwsi

polscy oficerowie z Moskwy.
Dow6dztwg formuj aeej siq I
polskiej Dyw izji Piechoty im.
T. Ko6ciuszki obj 4t pulkownik
Zygmund Berling. Wiado-
mo56 ta rozpowszechnila siq
n a tereny ws cho dni e Zw iqzlan
Radzieckiego, gdzie
znajdowalo siq jeszcze wielu
Polak6w. Przez calq Syberiq
ruszyli siq do sieleckich
oboz6w wojskowych nad Okq
obudzeni z letargu tulacze:
starzy i mlodzi, chlopcy i
dziewczyny, jechali i szli,
czqsto o chlodzie i glodzie,
byle prqdzej dosta6 siq do Wo-
jska Polskiego.

Dotarla ta wiadomo66 i do
Kari ska, gdzie zamieszkiw ala
rodzina Krzywori. Jednq z
ochotniczek byta mloda
dziewczyna z tej rodziny -
Aniela Krzywori, kt6ra w6w-
czas miala dopiero l8 lat.
Przyjechala do sieleckich
oboz6w wojskowych i
zglosila siq do zeriskiego ba-
talionu piechoty imienia
Emilii Plater - bohaterki
Powstania Listopadowego
1830-31 roku. W dniach 12 -
13 paLdziernika 1943 roku, I
Dywizja Piechoty im.
T.KoSciuszki stoczyla sw6j
pierwszy zwyciqski b6j na zie-
mi bialoruskiej pod Lenino i
okryla nieSmierteln4 chwal4
2otnierza ludowego Wojska
Polskiego.

Z rkm - em w rQce brata
udzial. w walce jako prosty
2olnierz piechoty i Aniela
Krzywori. W gazetach fron-

towych Wojska Polskiego
tego czasu znajdujemy
artykuly, gdzie wspomina siE

o dokonaniu czynu bohater-
skiego przez Anielq. ,,Pod
czas bitwy A. Krzywori bylo
powierzono spelnii polecenie
dow6dztwa, szybko dostar-
czy 6 w sztab w a2;ne dokumen-
ty. Na to byl przeznaczony
samoch6d z rannymi dla
odeslania na tyly. Aniela
przyspieszala kierowcy samo-
chodu, 2eby jak najprgdzej
wyprowadzil samoch6d z pod
ognia artylerii niemieckiej.
Nagle silne Swiatlo o6wiecilo
ziemiE, wybuchem dziew-
czyne wyrzucilo z samo-
chodu, dokola byli ranni.
Podniosla siQ z trudem,
zebrata ostatnie sily i zaczela
ratowad rannych z paNajqcego

samochodu. Wyci4gnqla jed-
nego, drugiego, trzeCiego...
Zn6w i zn6w w ogieir. Nie-
spodzianie stal siq drugi
straszny wybuch... Tak oddala
swoje |ycie Aniela Krzywori
w imiq uratowania Zycia in-
nych ludzi, jak zotnierz na
pole bitwy jak bohaterka, jak
uczciwa patriotka swojej
ojczyzny. Aniela Krzywori
byla pierwsz4 cudzoziemkq
odznaczona najwyLszq na-
grodq ZSRR Bohatera
Zwiqzku Radzieckiego. Oraz
byla pierwsze z kobiet pol-
skich odznaczona2 najwy2sz4
wojenn4 nagrod4 Polski
krzyilem,,Virtuti Militari".
B ohatersk i czyn Anieli Krzy -
wof na wieki zostal w pamiq-

ci tych co walczyli razem z

nie za wolno66 i
niepodlegloS6 swoj ej

ojezyzny. Z mrNofci4i sza-
cunkiem wypowiedziane sq

slowa bylego wojskowego
dziennikar za:,,Anielo ! Nigdy
nie widzialem ciebie Lywq,
tylko terazpo dlugich latach,
patrzE na tw6j portret. Masz
niebieskie oczy,j ak wiosenne
polskie niebo. Ty w
granatowym berecie z pia-
stowskim orlem, w
zolnierskiej koszuli.
Spoglqdasz dobrym spoj-
rzeniem i jakby pytasz: ,,Czy
pamiqtacie wy mnie, polscy
2olnierze? Oddalam rodzin-
nej Polsce serce. A bilo siq
ono zaledwie 18 lat. Tak czy
pamiqtacie wy mnie?,,
Mlodziutka Anielo! O tbbie
pamiqta twoja ojczyzna do
kt6rej ty szla z broni4w rEce,

by przynie$i jej wolno56. O
tobie pamiqtaj4 i bqd4
pamiqta6 w Zwrqzku
Radzieckim, na ziemr kt6re-
go walczyla, oddala swoje
Zycie,jak bohaterka i zostaLa
pochowana na ziemi
smoleriskiej. lkoi tow aruy sze
po broni donie6li zwyciqskie
sztandary po drogach wojny
do twego rodzinnego progu".

W dalekim syberyjskim
miasteczku Karisku, gdzie
przed wojn4 mieszkala rodzi-
na Krzywof, na jednej zulic,
kt6rq nazwano imieniem bo-
haterki Anieli Krzywori, us-
tawiono jej pomnik. WdziEcz-
ni rodacy z ziemi tarnopol-
skiej na Podolu, wyraLajqc
glqbok4 serdeczn4 pamiq6 o

swoj ej r o daczce, urodzonej na
tej ziemi w wiosce Koropiec,
tak2e ustawili jej tu pomnik.
To jestjedna z wielu smutnych
historii z II Wojny Swiatowej,
a ile ich bylo? Niech nigdy nie
zarosne trawq drogi do brat-
nich mogilZolnierzy tej woj-
ny, a ludzka pamiq6 2yje o

nich wiecznie.

Boleslaw Puchalski
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O Polakach w Berdyczowie wiemy sporo nie tylko
my sami, ale i nasi rodacy w Polsce. Ale o tych, ktilrzy
Lyjq w podberdyczowskich wsiach, wiadomo sto-
sunkowo niewiele. Dlatego teL rrMozaika" postanowila
pojecha6 na wie5 i zbtd.a(,, jak wygl4da tam sytuacja.

Przedstawiamy kr6tk4 informacjg o kilku
wioskach. Bgdziemy sig starali przedstawia6 szersze
opracowania, rozmawiad z ciekawymi ludZmi, pisa6 o

historii i wsp6lczesnoSci.
Dzigkuj emy fundacj i Rodacy-Rodakom.

Wioska ta znajduje siq za l0 km od
Berdyczowa. Do niej nale24tak|e jeszcze

dwie wsie: Chmielowe i Bialocerk6wka.
Ma 308 dwor6w. Na terytorium, kt6ra
podlega do Rady Wiejskiej (znajduje siq w
Polowecki m) rozpoczqla pracq ptakofabry-
ka, kt6r4 kieruj4 przedsiqbiorcy Leon Oli-
zarowski i Witalij Witusiewicz. Orenduj4
takLe staw i l00h ziemr. Dziala 4 sklepy
prywatne. W Bialocerkiewce pracuje pry-
watne przedsiqbiorstwo do wyrabiania
kielbasy, gdzie kierownikiem jest
O.Polinkiewicz. Bracia Genadij i Leonid
Ewerty orenduj4 ziemiq i hodujq Swinie.
Grupa mieszkaric6w wsi Polowieckie oren-
duj4 wodoj myszcze. (staw, sadzawkE) Ze
st6w prezesa wsi Julii Lisaweckiej w
Poloweckim planuje siq otworzyi kafe dla
dzieci i doroslych. Rozpoczqto gazyfikacjq
dw6ch ulic, kt6re do tej pory byly bez gazu
oraz telefonizacjqwsi. Aktywizuje siq 2ycie
kulturalne. Po raz pierwszy w historii tej
wioski panr prezes organizowala Swiqto
,,Dziefr Wsi". Tutaj mieszkajqpracowici i
dobrzy ludzie. Historia wsi jest bardzo
dawna. W skardze mieszczanina Iwana
Polonskogo z 9 sierpnia 1650 roku, pod-
danego ksiqcia Konstantego Lubomyr-
skiego, na pana Sloweckiego, kt6ry
schwycil go razem z towarzyszem we wsi
Poloweckie, i ,przyjmuj4c ich za szpieg6w
kozackich, wrzucil ich do wiqzienia i chcial
straci6, porazpierwszy wspomina siq wios-
ka Poloweckie. W 2r6dlach literackich
wioska wspomina siq w 1889 roku. Ona
nale2ala wielkiemu posiadaczowi ziem
ziemianinowi Ryszardowi S okolowskiemu
i wchodzila do wolosti Sokolowskicj

powiatu Zytomierskiego. Przed Rewolucj4
PaLdziernikow4 tu ziemianami byli naj-
pierw Cywinski, potem Sokolowski. Obec-
nie we wsi mieszka okolo 50 Polak6w, co
stanowi 5,5 oh ludno6ci. W pomieszczeniu
starej szkoly jt2 4 rok dziala katolicka ka-
plica. Parafian jest malo, l0 - 12 os6b, a
w dni Swi4teczne przychodzi do 20 os6b.
Msze s4 odprawiane kazd4 sobotq o godz.
l0 w jEzyku ukrairiskim. Po polsku m6wi4
jednostki. Dobrze czyta po polsku pani
Wladyslawa Zagorodnia, 1929 roku
urodzenia. Nauczyla siq samodzielnie.
Mianowicie ta pani pomagala mi zbient,
material do ,,Mozaiki". Msze byly naj-
pierw odprawiane przez ojca Alberta
Galeckiego, potem to robil o. Antonij (na

zdjqciu). Teraz msze odprawia o. Bohdan.
Parafianie to przewa|nie kobiety w
podeszlym wieku. Katolicy odwiedzaj4
tak|e i koScioly Berdyczowa. WSr6d para-
fian najstarsz4jest pani Piotra Radkiewicz
(na zdjqciu czwartaz lewej). Wypelnila ju2
91 lat. Urodziny ma w grudniu. Sto lat! W
zeszlym roku katolicy kolqdami przywitali
wszystkie polskie rodziny. We wsi dziala
tak2e Legion Marii, kt6rym przewodniczy
Wanda Tokarska z Gryszkowiec. Wszyscy
Polacy jak i inni mieszkaricy wioski ciq2ko
pracuj q maj 4 wielkie dzialki, hoduj4 bydlo.
Pro6ci, otwarci w obcowaniu, zawsze
gotowi przyjil na pomoc - tacy s4 miesz-
karicy wsi Polowieckie.

Przygotowala Jadwiga Kowalska

Poloweckie



\-,

Nizg6rcy (Nizg6rce)
12 km od Berdyczowa i 1,5 km od szosy

na R62yn le2y wie6 Nizg6rcy (Nizgorce).
Obok dro gi przyjemnie cieszqw zrok brzozy
i jodly, jako Swiadectwo dobrobytu tej wsi. I
rzeczywrScie do 1930 roku wie5
zajmowala trzecie miejsce w rejonie pod
wzglqdem iloSci mieszkaric6w i miala
wiod4ce gospodarstwa. 40 proc. ludno5ci
stanowili Polacy.

Dzieh dzisiejszy wygl4da :rupelnie ina-
czej.W Nizg6rcach -370 dom6w, blisko 930
mieszkaric6w; s4to mieszkaricy wsi, futor6w
Grabarka i Nowoaleksandr6wka. a tak2e
uczniowie szkoly zawodowej rolniczej. S4
oni rozmieszczeni na terytoritm dzialania
Rady Wiejskiej. Polakow zostalo malo,
blisko 20 rodzin.

Historia wniosla negatywne zmiany w
2ycie tej wsi. Wiele polskich rodzin
,,rozkulaczono>> i wyslano poza terytorium
Ukrainy. W czasie represji stalinowskich naj-
wiqcej ucierpieli Polacy. Wielu rolnik6w
zabrala II Wojna Swiatowa. W czasie
istnienia systemu socjalistycznego du2o
mlodzie2y wyjechalo do miasta.

We wsi mieszkaj 4 d zil przew a2nie ludzie
w wieku podeszlym.-Obeinie z tej dawniej
bogatej wsi malo co pozostalo: asfaltowane
drogi, gazyfikowane 50 dom6w, puste
pomieszczenia bylej fabryki.

W czasach Unii Polsko-Litewskiej o
Wielkich Nizg6rcach wspomina siq w
materialach archiwalnych, ksiqgach inwen-
taryzacyjnych. W owe czasy tutaj Lrylo wielu
Polak6w. Zamieszkiwali jedn4 ulicE, kt6ra
dostala nazwe Szlachecka. Wedtug wspom-
nieri starych mieszkaric6w, przed wojn4 we
wsi okolo dwudziestu lat dzialala 4 - kla-
sowa polska szkola, kt6ra zostala rozmiesz-
czona w budynku ziemianina pana Mareka
Mianowskiego. Mianowskiego
,,rozkurkulyly"(,,rozkulaczono"), dw6ch j ego
syn6w represjonowano. Sam Pan Mianowski
byl juZ bardzo stary i jemu na mieszkanie
wydzielono jeden pok6j w szkole.

W czasach caratu we wsi osiedlili siq
tak2e i Zydzi. Te2 zamieszkiwali jedna
ulicq, mieli swoj4 szkolq i synagogq.
Teraz z tych dom6w zostal tylko jeden.
Zydzi rozjechali siq: niekt6ruy do Berdy-
czowa, inni za granicq. Starzy poumierali.
W czasie II Wojny wielu zostalo zamor-
dowanych przez Niemc6w.

Jeden ze starych mieszkaric6w p. Mia-
nowski wspomina taki fakt. We wsi
mieszkal jeszcze jeden ziemianin, pon
Trzeciak. Zmarl w dojrzalym wieku. po
jego Smierci wdowa wyjechala ze wsi i
wkr6tce te2 zmaila. Zostala pogrzebana na
cmentarzu katolickim w Berdyczowie, w
grobowcu rodzinnym .Leczznale2li siq nie-
ludzcy ludzie, kt6rzy wynieSli trumnq z
grobowca i zostawili pod golym niebem,
bo r,vykorzystywali grobowiec jako ukry-
cie. Nieobojqtni katolicy zaplacili cmen-
tarnemu, Zeby zakopal trumnq.

O polskich Sladach we wsi Swiadczy
nazwa polskiego pochodzenia: Nizg6rcy.
Terytorium wsi i pola leiry na falistej r6w-
ninie: obok nizin wystepuj4 pag6rki: nis i
g6ra, Nizg6rcy. Zyjq tu aoUrly, pracowici
ludzie. S4 tak2e domy, gdzie nikt nie miesz-
ka i dlatego stoj4 zamkniqte. Obecnie Po-
lak6w we wsi jest malo. W trzech rodzinach
rozmawiajqpo polsku dziqki nauce w pol-
skiej szkole, kt6rej dawno nie ma. Wiqkszo66
Polak6w to wierz4cy katolicy. Do chwili
obecnej nabo2eristwa byly odprawiane w
chuie ju?nie iryjqcej katoliczki pani Walen-
tyny Zawadzkiej, bo kaplicy we wsi nie ma.
Kto mlodszy, to dojehd2ado koSciolaw Ber-
dyczowie.

WiqkszoS6 mieszkaric6w wsi to s4ludzie
w wieku podeszlym. S4 starsi: Maria Czer-
ska (ur.1904), Stanislaw Mianowski (x.1922),
Wicentyna Czerska (ur. 1928), Mieczyslaw
Czajkowski (ur. 1931), J6zef Kuczyriski
(ur.1920), Jadwiga Berezowska (ur.l93l),
Janina Kwiatkowska (ur. 1929), Stanislawa
Wawrowska (ur. 1922), Jadwiga Nanowska
(ur. I 9 I 5), Olimpia Wozniuk (ur. I 9 l4).

Przez dtugi czas na czele gospodarstwa
wiejskiego stali Polacy. Tragiczny okres
represj i stalinowsk ich r ozp o cz4l si q od ar esz-
towania Polak6w. 1937 r. byl ostatnim ro-
kiem dzialania szkoly polskiej we wsi. Dwo-
je nauczy cieli zostalo aresztowanych, szkola
zostalazamkniqta. W Um okresie represjom
poddano 60 os6b, w wiqkszo6ci s4 to Pola-
cy. S4rodziny z jakich zabrali do NKWD po
kilka os6b. Nikt z nich nie wr6cil do domu.
Jednych rozstrzelali, innych odprawili do
oboz6w na p6lnoc.

Te tragiczne momenty historii s4 upa-
miqtnione postawionym w Nizg6rcach
krzyLem. Horrorem dla wsi staly siq te2lata
II Wojny Swiatowej. Najej terenach toczyly
siq straszne boje, bylo spalonych 120 chat,
zginqli ludzie, blisko 35 odprawiono do Nie-
mrec na prace przymusowe.

Slu2yli mieszkaricy wsi i w Wojsku Pol-
skim. Niekt6rzy zostali w Polsce , niekt6rzy
wyjechali do Polski po wojnie. Teraz
przyjeild2ajqw go6ci do rodziny. W Nizg6r-
cach mieszka ll kombatant6w i inwalid6w
wojny. Bardzo chcialam spotkai siq z pa-
nem J6zefem Kuczyriskim, kombatantem i in-
walid4 wojny, kt6ry przewodniczy wiej skiej
radzie kombatant6w Czlowiek ten ma du2o
material6w o wsi i jej mieszkaricach. Udalo
siq z nim porozmawial. Okazalo siE, 2e pan
Kuczyriski dobrze wlada jqzykiem polskim,
jest przyjemnym rozm6wc4. Duzo pom6gl mi
w zbieraniu informacji o Nizg6rcach.

Odje2d|alam w dobrym humorze, z
przyjemnymi wra2eniami o ludziach. ChcE
podziqkowad w imieniu naszej rcdakcji za
okazan4pomoc panom Kuczyriskiemu i Mia-
nowskiemu . Zyczymy wszystkiego najlepsze-
go w ich nielatwym wiejskim ?yciu, atakhe
dolqczamy pozdrowienia dla wszystkich ro-
dak6w z Wielkich Nizg6rec

Poznajmy rodaku

Mianowski Stanislaw s. Lucjana,
ur. W 1922 roku, kombatant II wdjny,
inwalida II grupy. Ukoriczyl miejs-
cowq szkolq polskq, dobrze zna jqzyk
polski. Jego ojciec studiowal w
Wars z aw s ki m I ns ty tuc i e Wet ery n aryj -
nym, ale ze wzglqdu na represje musial
zrezygnowac ze studi6w. Babcia byla
z Korzeniowskich. Ojciec matki byl
wyslany na Syberiq za udzial w jed-
nym z polskich powstart. Sam pan
Stanislaw od 1941 roku pracowal jako
zootechnik gl6wny, a potem jako kie-
rownik dzielnicowego szpitala wetery-
naryjnego. Po wyjiciu na emereturq
pracowal jeszcze piqi lat, ale dala o
sobie znac kontuzja i musial opuici|
prace. Byl nawojnie, ma odznaczenia.
Nie zwaiajqc na podeszly wiek, ma
dobrq pamiqc, szanowany wir6d ro-
dak6w, j es t s talym wp6lpracownikiem
miej s cowej gazety rej onowej,, Ziemia
B erdyczowska>. Interbsuj e siq historiq
wsi, prowadzi aktywny tryb iycia. W
swym gospodarstwie ma dobrego ko-
nia, kt6rego wykorzystuje w robotach
rolniczych i jako zas6b transportu.
Rodzina pana Stanislawa jest niewiel-
ka: on, jego mal2onka Henefa i dwie
c6rki - Mania i Lodzia. Sq takie 5
wnuk6w. Pan Mianowski napisal pelnq
historiq wsi, ma bogaty material kra-
joznawczy i wlasne artykuly w miejs-
cowej prasie. Tych material6w
starczyloby do napisania ksiqgi.
Stanislaw Mianowski uprzejmie
zgodzil sie pom6c w zebraniu
material6w do tego artykulu.

Jadwiga Kowalska
(tlum. L. Wermir[skiej )
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ajpierw o dobro-
byt, wychowanie,
wvk sztalcenie

dzieci muszedba6 ich rodzice.
To j est obowi4zkowe wymogQ
zyciow4. Ojciec i matka
powinni wiedzie6, ze to od
nich zale2y, jaki wyroSnie ich
synek czy c6reczka. Przecie2
dziecko od urodzenia znajdu-
je siq obok mamy itaty,kt6rzy
sq dla niego przykladem we
wszystkim, zaczynaj1c od za-
chowania i trybu 2ycia. Byt
rodzicami, to znaczy oddawad
wiele czasu, wysilk6w, uwa-
gi, swojemu dziecku. Czqsto
na to id4lata,lecz 2ycieludz-
kie jest bardzo kr6tkie. By6
rodzicami - rzecz wyj4tkowo
trudna. Bywa ofiar4 wiqkszej
czq6ci, aczasami i calego
2ycia. Wychowuj 4c dzieci,
rodzice robi4 rzecz proparist-
wowe. WartoSci moralne
dziecka musze by6 rozwiniqte
w rodzinach. Szkola i inne in-
stytucje wychowawcze sQ

tylko Srodkiem wspoma-
gaj4cym.

Jest wiele rodzin, w
kt6rych dzieci nie s4 trakto-
wane jako przyszli obywatele
paristwa ukraifskiego. Ro-
dzice wtdzq swoje obowi4zki
tylko w tym, 2eby dziecko
bylo nakannione, ubrane i nic
wiqcej. Zazwyczaj w takich
rodzinach wyrasta mlodzie| z

kt6r4 pedagodzy majq naj-
wiqcej klopot6w. Niestety,
stan spoleczefrstwa ukraif-
skiego dzisiaj jest taki, 2e ro-
dzice za stalymi problemami
zyciowymi, czqsto zapomi-
naj4 o swoich obowi4zkach
wychowaw czy ch i przypomi-
naj4 o nich tylko wtedy, kiedy
ich dziecko juz popelnilo
bl4d, ktory mo2e kosztowa6
bardzo drogo.

Pracuj4c w szkole
zauwa?ylam, 2e zwiqksza siq
hczba rodzic6w obojEtnych
wobec spraw swych dzieci,
ich sukces6w w nauce. Nie-
rzadko mozna spotka6 i ta-
kich, kt6rzy nie posylaj4
mlodego pokolenia do szkoly,
wykorzystuj4c ich w biznesie

rodzinnym. Ustawa o og6lnym
wyksztalceniu Srednim nie
jest dla takich rodzic6w regul4
obowi4zuj4c4.

W ostatnich latach
przybylo ludzi mlodych,
kt6rzy nie majq nawet
wyksztalcenia podstawowego.
RoSnie liczba obywateli
niewyksztalconych, z niskim
poziomem intelektualnym.

nik6w, graniczqce z absurdem.

Na przyklad w decyzji kole-
gium edukacyjnego BerdY-
czowskiego Komitetu Wyko-
nawczego z 20.11.2001 r.,,O
stanie pracy w profilaktyce i
uprzedzeniu przestqPstw
wSr6d uczni6w miejskich
szk6l o g 6 lnoks ztalcqcy ch"
napisano, 2e ,,Grona pedago-
giczne nie wykorzystuj4 w

nie tylko uczy6, lecz jeszcze

przewidywat na wiele lat w
przyszloSt czy wyro6nie z

kt6rego6 z dzieci bandyta,
zlodziej amoie i morderca.
Wedlug tego zdania szkola jest

winna tego, ze w telewizji s4

pokazywane filmy pro-
paguj4ce tryb 2ycia przedsta-
wicieli Swiata kryminalnego,
2e rodzice czqsto nie s4 w sta-

Statystyka paristwowa
dokladnej informacji na ten
temat nie ma, a jeleli i ma, to
ukrywa prawdziwy stan rze-
czy. Pat'rstwo ukraifrskie nie
stwarza warunk6w dla walki z
tym niebezpiecznym zjawis-
kiem. Chce zaNatwi| sprawe
silami cierpiqcych nEdzE
nauczycieli. Dzisiaj edukacja
znajduje siq na skraju urwis-
ka, bo pozbawiona jest wspar-
cia finansowego. Mizerne
pensje pedagog6w nie zawsze

wyplacane regularnie, bardzo
wysokie wymogi metodyczne,
biurokratyzm w kuratoriach
nauczycielskich - nie sprzy-
jaj 4 polepszeniu sytuacji.

Z j akiego6 powodu
wszystkie oskarzenia co do
przestqpstw popelnionych
przez mlodzie? sypie siq na
szkoly i pedagog6w. Biurokra-
tyzm pafistwowy dotarl do
takiego poziomu, 2e czytajqc
dokumenty wysylane do sz6l
z ,,g6ry,,, mo2na natrafi6 na
wypowied zi naszy ch kierow-

Szkola
biurokraffzm \-/

Dla kaidej rodziny najwiqkszq warto5ci4 jest dzieclio.

Rodzina bez dzieci nie jest pelnowarto5ciowa. Od wy-
chowania mlodego pokolenia ztleiry przyszloSd rodzin,
w kt6rych te dzieci rosn4, a ta,kile przyszlo5d calego na-
rodu. Wielka troska o potomstwo jest cech4 okreSlajqcq
dobrych rodzic6w, silne pafistwo, normalnie rozwinigte
spoleczefi stwo ludzkie.

swojej pracy formy wczesnej
profilaktyki: likwidacji
pustych miejsc w wiedzy ucz-
ni6w, wyszukiwania dzieci
trudnych do wychowania w
klasach pocz4tkowych, zas-
tosowania wplywu pedagogi-
czneEo na wychowanie
rodzinne. Malo wykorzysty-
wane s4 mozliwo6ci wplywu
spolecznoSci rodzic6w,
samorz4du uczniowskiego.
Poza uwage gron pedagogicz-
nych pozostaj4 kwestie dosta-
nia siq niepelnoletnich do pra-
cy, obnizyl siq poziom orien-
tacji zawodowej wS16d
uczni6w. Brak jest nale2ytej
kontroli zdobywania pracy
przez absolwent6w szk6l,
niedostatecznie uzywane se

imprezy organizujAce czasu
wolne go mLo dzieLy szkolnej ".

W pafstwie, gdzie jest
bezrobocie, pedagodzy s4
odpowiedzialni za to, 2e

absolwenci nie mogq dosta6
siq do pracy! Wedlug urzqd-
nik6q nauczyciele powinni

nie normalnie poprowadzi6
dziecko do szkoly, zarobi6, na
jego odzie2, na wyzywienie,
2e nqdza i bezrobocie rosn4
poziom 2ycia spada.

W listach oficjalnych z

milicj i, kt6re zazwy czaj przy -

chodzq po popelnieniu ptzez 
,

uczni6w kradzie?y albo --/
czyn6w chuligafskich, Sled-

czy czEsto pisz4:,,Wspomnia-
na kradzi e 2 zostalapopetniona
ptzez niewyp elnienie w petnej

objqto6ci przez opiekuna klasy
swych obowi4zk6w w kwestii
wychowania uczni6w", albo

,,Popelnienie wspomnianego
przestqpstwa stalo siQ

mozliwe, bo grona pedagogi-
czne w niedostatecznej mierze
zajmowaly siQ wychowaniem
wyzeJ wymienionych
uczni6w, a w czasie pozale-

kcyjnym uczniowie byli
przedstawieni sami sobie, zaj-
mowali siq czym chcieli,
chodzili gdzie im siq chcialo i
wyszukiwali co gdzie
ukra56..."



Muszq zauwaLy6, 2e

mowa idzie o przestEpstwach
popelnionych ptzez
niepelnoletnich w czasie
wieczornym i nocnym, kiedy
dzie6mi juz powinni opieko-
wai siq nie pedagodzy, a ro-
dzice. Proszq, by czytelnicy
nie Smiali siE, ale to s4 frag-
menty dokument6w oficjal-
nych. Czqsto w koricu takich
list6w oficerowie Sledczy pro-
ponuj4 pedagogom bardzo
,,cenne" rady i polecenia, na
przyklad,,,... wymagam, by
nie zwlekaj4c zastosowa6
odpowiednie dzialania, 2eby
usunqd btqdy w pracy,
powolai operatywn4 naradq
opiekun6w klas... " albo ,,...
wspomnianE kwestiq om6wi6
na zebraniu nauczycieli i
uczni6w, zastosowa6 Srodki
wplywu na oskarzonych... ".

Powstaje pytanie - jakie
Srodki wplywu na
oskarzonych mog4 zastoso-
wa6 nauczyciele, wS16d
kt6rych wiqkszoS6 to slabe
kobiety? A co bede robili
milicjanci, wSr6d kt6rych
wiqkszo66 to mlodzi,
wyro6niqci mgLczyLni? Oto
jeszcze jeden cytat ,,Wedlug
wspomnianego pytania nie
p62niej ni2 w terminie jedne-
go miesi4ca musze zostat zc-
stosowane konkretne Srodki, a

o skutkach naleLy poinfor-
mowad Berdyczowski Oddziat
Spraw Wewnqtrznych".

Mozna jeszcze podawad
wiele przyklad6w ,wziEtych z
list6w oficjalnych, pisanych
przez naszych urzqdnik6w,
kt6rzy najwy rc2niej p ozo staj 4
z dala od rzeczywisto6ci.
Siedz4c w swoich cieplutkich
gabinetach nie wiedz4 nic o
prawdziwych problemach
spoleczeristwa ukraiiskiego.
A moze wiedz1u tylko wygod-
niej jest zamykat na to
wszystko oczy i robi6
wrazenie, 2e wszystko jest w
porz4dku? Zamyilmy siq dzi-
siaj nad tymi problemami, bo
p62niej moze byt za p62no.

{t PetardY str.zelaj4 jak armatY
Uo rok przed Swletaml Noworocznyml

miasto strasz4 wystrzaly petard. Takiej, na
pierwszy pogl4d, niewinnej zabawki. Czy ta
zabawkajest naprawpQ niewinna? Niedaleko
domu handlowego ,,Swiat Dziecka> szla so-
bie kobieta. Nagle omal pod jej nogami coS

wybuchlo. Kobieta stracila 6wiadomo66, a

chlopczyska w wieku 12 - 14 lat z radoSci
malo nie taiczyli. Do redakcji miejscowej
gazety,,Ziemia B erdyczows ko> zatel e fonowal
pewien pan i zawiadomil, 2e 2ycie w jego bu-
dynku przynr{icy Lenina zamienilo siq w
pieklo: to tu, to tam dzieci bawi4 siq petarda-
rni, i mieszkaricy budynku zyjajakby na woj-
nie, bo petardy strzelaj4jak armaty. Tymcza-
sem na targach Ukrainy nie wolno sprzeda-
wa6 petard. Ale2 nasi celnicy nie w stanie do-
pilnowai wszystkich towar6w... I dlatego
nasze miasto wstrz4sane bylo w czasie Swi4t
Noworoczny ch przez kolejne zabawki z Chin
albo jakiego5 innego kraju. Na rado56 dzie-
ciom, na przykro3d doroslym . Przecie2 petarda
to nie dzieciqca zabawka, bo mo2e prowadzi6
do wielkie go nieszczq6cia.

fG Kobiety dominujq---Przepis ludnoSci w Berdyczowie pokazal,
2e wysoka Smiertelno36 mgLcryzn, wielka li-
czba ich wyjazd6w na zarobki za granicE,
Swiadomo66 tego, ze trudno utrzymywatrodz-
iny i wskutek czego - pijatyka, rozwody,
zaprowadzity do tego,2e co wiqcej rodzin staj4
siq wyl4cznie zlo2onymi zkobiet: matka, c6r-
ka, babcia i 2adnego przedstawiciela plci
mqskiej. W zeszlym roku w mie6cie za-
rejestrowano 503 rozwody, tyle samo
malzefstw. W rejonie Berdyczowskim zawarlo
malzefistwo 200 par, rozwod6w 124. Kobiety
nie chc4 utrzymyw at mEiczy zn.

fG EmerYtura stala sig wigksza*-Od 3 stycznia nowego roku wedlug
rozporuqdzenia Gabinetu Ministr6w Ukrainy
minimalna wysoko66 emerytury stanowi 43
hrywien, maksymalnal29 hrywien. O l6 hry-
wien podwyzszono maksymaln4 emerytura
emerytom, kt6rzy wyszli na zasht2ony odpo-
czynek zgodnie z list4 Nr I i teraz stanowi
ona l72hrywien. Rozporz1dzenie Rz4du do-
tyczy teL os6b, nie posiadaj4cych
wystarczaj 4cych 6rodk6w do iry cia. Minimalne
wyplaty dla nich stanowi4 79 hrywien.

tC Zlodziejskie napady
- Niedawno pracownicy milicji zatrzymali

grupQ w skladzie czterech os6b, kt6ra we wsi
Krasowka uczynila rabunkowy napad na str62a
fermy z'.url-yciem strzelby - i ukradla dwie
krowy. Teraz trwa Sledztwo. Bada siq
mo2liwo56 udzialu aresztowanych w innych

przestEpstwach na terytorium miasta i rejonu.

G,"uuwno w tlrTn/,]t"miej skim odbylo
siq posiedzenie komisji obwodowej ds. za-
pewnienia terminowej wyplaty peqsji. Bylo to
wywolano zlym stanem rzeczy w niekt6rych
przedsiqbiorstwach i plac6wkach miasta. Naj-
gorcza sytuacja ulo2yla siq w S.A. <Berdy-
cz6wmeble>, w fabryce <Alfa>>, w garbarni.
Odbyla siq ostra, zasadniczarozmowa, ustalo-
no kontrole, Wznaczono konkretne terminy
likwidacji zadltLenia. A co dalej?

t- Ciekawostka z Cha2yna
- KiedyS dawno we wsi stal mlyn. Na jego

Scianie zostaly wybite dwie lacifiskie litery
W.M. Miejscowi uwa2ali je zamagiczne znaki.
A historia tych liter jest nastEpuj4ca. Do wsi
czqsto zjeLd2ali siE na zabawe, powazni pa-
nowie, przychodzila tu wiejska m\odzie2.'
Jeden zdolny mgilczyzna imieniem Wasyl
zrobilz drewna raka. Wygl4dal drewniany rak
jak tywy. Nawet siE ruszal. Spodobal siq ten
wytw6r panu i podarowal chlopu dzialkgzie-
mi m6wi4c: ,,Masz za raka>>. Tak i przekleilo
siq do chlopa nazwisko Maszzaraka. Na tej
dziaNce zbudowal most, a od 1880 roku stal tu
mlyn, na Scianie kt6rego zastaly wyryte litery
W. M. Teraz nazwisko Maszzaraka w kon-
tekScie ukrairiskim brzmi j ak Mazar aka. P rzed-
stawiciele tego nazwiska do tej pory miesz-
kaj4 we wsi.

tG Skqd n zwy
- 
- Rzeka Gnilopiat otrzymala sw4 nazwQ z
tego, 2e zablocone strumienie, kt6re 2ywiq
rzekq, wyciekaly niegdy6 z gnij4cych
blotnistych moczar6w. Najwiqksze doplywy
wpadaj4 do rzeki zlewej strony, jest ich piq6:
Piatka, Hnylopiatka, Klitenka, Terechiwka i
Wowczycia (Wilczyca). Dlatego i powstala
nazwa Gnilopiat.

Wioska Bystryk otrzymala nazwq od
bystrego toku rzeki albo bystryny. Nad rzekq
Terech6wk4stala wie6 Terechowa, a wioska
Krasowka nadrzeczk4 Krasawk4. Nazwa wsi
Szwajkowki pochodzi od nazwy potoku Szwaj
niewielkiego doplywu Gnilopiaci. Welyka Pia-
tygirka (Wielka PiEciog6rka) wziqla swA
nazwQ od piqciu pag6rk6w na kt6rych stoi.
Wielkie Nizg6rcy powstaly na miejscu nie-
wielkich g6rek. Stad i nazwa Nizg6rcy (Ni-
skie G6ry). Na podstawie podari ludowych
pierwsi mieszkaricy wsi Zal<utyncy osiedlili siq
w miejscowoSci otoczonej lasem (po ukraifisku
okutanoji, w znaczeniu przeno6nym). St4d po-
chodzi nazwa wsi.

Przygotowala Larysa Wermiriska

lzabela Rozdolska
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Przypatrz sig sobie
My6l4c z trosk4 o swoich dzie-

ciach czy wnukach nale|y przede
wszystkim jak najczqSciej przy gl4da1
siE sobie. Nie mozemy dopuszczat do
sytuacji, 2e dziecko wymus za na nas
wszystko, czego tylko zapragnie.
Wytworzy siQ u niego bowiem posta-
wa roszczeniowa, 2qdaj4ca, a nie
daj4ca nic w zamian. I w kt6ryms
momencie Lycia mo?e siq to okazat
trudne do zniesienia. Moze ktoS po-
wie: przecre2 trzeba czyni| uczynki
milosiern e, trzeba milowai. Zgadzam
siq i jestem jak najbardzi ej za. Trze-
ba jednak milowad i dawad m4drze!
Czego mlodych uczy sluzba spraco-
wanej i schorowanej babci czy matki
jej zdrowym i sprawnym dzieciom
czy wnukom, jeSli oni potrafi4
przyj|| tylko na gotowe, nie liczqc siE
z tym, 2e ta babcia czy matka czyni
to z najwiqkszym wysilkiem? Za-
pewne te babcie czy mamy powiedz4,
2e czynr4 to z miloSci. Ale z jeszcze
wiEkszej milo6ci byloby dobrze po-
my$le6 i pozwoli6, by to d,zieci
zaczEly was wyrQczal w wielu rze-
czach, by same podejmowaly liczne
obowi4zki. Gdy dzieci dorastaj4 to
one powinny o was dbad i sluzy6

mienia bez sl6w>. Nauczy6 siEczytal
drugiego czlowieka, poznawai jego
potrzeby, pragnienia, smutki i radoS-
ci. Ale najpierw musi by6 w dziecku
zaszczepLone pragnienie rozumienia
innych, sluzenia innym, pomocy. JeSli
tylko dajemy dziecku, spelniamy
wszystkie j ego zachcianki, to
niechcqcy mozemy przyczyniC siE do
uksztaltowania nieudacz nika czy
nawet,,pasozyta spolecznego>>. Za-
daniem os6b wychowuj 4cy ch przy szte
pokolenie jest podprowadzenie
mlodych ku samodzielnoSci, a nie
wyreczanie i dogadzame we wszyst-
kim: ,,niech2e ma lepiej ni2 ja
mialam>.

rl *

wszelk4 pomoc4 - to zaciqgmEty
dlug wzglqdem rodzic6w czy dziad-
k6w. Je6li w porq siq tego nie zrozu-
mie, to mo2e nam przyjil zaplaci| za
to zbyt wysokq cenQ. A wyjScie byloby
takie proste. Niech2e te zdrowe dzie-
cr zakqsz4 rEkawy i pomog4 cho6 tro-
chq. Co im siq stanie, je6li przynaj-
mniej pozmywajqnaczynia? To im siq
naprawdq przyda.

Czqstq przyczynq nadmiernej
opiekuriczoSci ze strony rodzic6w czy
dziadk6w jest nieSwiadoma obawa,
by nie sta6 siq bezu2ytecznymi. To
uaktywnione nieSwiadome mechaniz-
mibbronne: wynajduje siq jakieS
,,a1e...), by tylko usprawiedliwi6
nieporadnoS6, lenistwo, wygodnictwo
swoich pociech (,,bo ona juz taka jest,
nie moze siq przemqcza6, nie moze
znale26 pracy...)) - 2adna praca nie
hafibi i jeSli ktoS naprawdq chce, to
pracQ znajdzie!). Nie chodzi o to, by
nie poma ga6, gdy zacho dzi potrzeba.
Ale o to, by czyni| to roztropnie. Je6li
nauczymy latwego brania, to dorosle
dziecko zrzadka lub wcale nie bEdzie
podejmowalo wysilku, by samemu
cokolwiek przyczynia6 siq do po-
prawy swojej sytuacji, zmiany na lep-
sze. O wiele roztropniej j est
tlumaczyl, rozmawial, wyjaSnia6 i
zachercat do samodzielno$ci, a nie
zalatwra6 wszystkiego za swoje
pociechy. W przeciwnym razie one
nigdy nie dorosn4!

Dop6ki siq robi wszystko dla
dzieci za dziec| to siq trwa mimo
woli w zludnym przekonaniu, 2e za-
wsze bEdzie siE potrzebnym. Tb jed-
nak tylko zludzenie. MiloS6, kt6ra
znrewala i nie pozwalana samodziel-
no56, dojrzaloll nie jest zdrow4
miloSci4. Je2eli wychowa siE ego-
ist6w, osoby niedojrzale, niezaradne
i niesamodzielne, to w momencie,
kiedy zaslabniecie i nie bqdziecie juz
takbardzo sprawni mog4 siq was po
prostu pozby6. To czarny scenariusz,
ale -jak pokazuje zycie - bardzo
realny.

Mozna byt potrzebnym w spos6b
inny. Wychowuj4c m4drze, uczqc
sluzenia drugiemu czlowiekowi,
w dzierczno Sci, grzeczno6ci, szacunku
i stawiajQc wymagania zbierze siq
odpowiedni do tego plon.



. Najwiqkszym zainteresowaniem
cieszyly siq w Polsce zwyciqstwa Ada-
ma Malysza. Podczas Olimpiady w Salt
Lake City w skokach narciarskich
zdobyl srebrny i z\oty medal.

. Rz4d zaproponowal program gos-
podarczy, kt6ry ma doprowadzi6 do
powrotu na drogq wzrostu gospodarcze-
go. Na razie jednak w Polsce trwa re-
cesja, okolo 20 proc. ludzi pozostaje bez
pracy, co zdecydowanie przekracza do-
puszczalne wskaZniki. Tym niemniej
lutowe oceny i przewidywania przedsiq-
biorc6w s4 bardziej optymisty czne, ni2
miesiqc wczeSniej i potwierdzaj4 prog-
nozy analityk6w, 2e o?ywienie nadejdzie
w drugiej polowie roku.

. Trwaly intensywne rozmowy Polski z

Uni4 Europejsk4. Rozwiqzano m.in. klu-
czowy problem zakupu polskiej ziemiprzez
obywateli UE. Bqdzie to mozna zrobii po

wieloletniej dzier2awie, kt6ra na zachodzie
Polski wyniesie 7 lat, a na wschodzie '3
lata. Jednym z element6w rozm6w Polska
- UE byla polska decyzja o wprowadzeniu
wizdl|obywateli Ukrainy, Bialorusi i Rosji
od I lipca 2003 roku.

. W Polsce go6cil prezydent Rosji
Wladimir Putin. Wizytq okre6lano jako

,,przelomow4", cho6 nie przyniosla
zadnych natychmiastowych efekt6w.
Niew4tpliwie poprawila jednak klimat w
stosunkach miqdzy oboma krajami. Putin
nieoczekiwanie zlozyl kwiaty pod pomni-
kiem Armii Krajowej w Warszawie, co
uznano za szczeg6lny, symboliczny gest.

. Zmniejszyla siq liczba ludnoSci Pol-
ski, gl6wnie na skutek spadku przyrostu
naturalnego. W koricu 2001 r. ludno66 Pol-
ski liczyla 38 milion6w 653 tysi4ce os6b,
czyli 453 tys. mniej ni2 na pocz4tku
dekady, ale o 9 tys. mniej ni2w roku 2000.
W 2001 r. z Polski wyjechalo na stal.e 24

tys. os6b, a osiedlilo siq 7 tys.

. Polskie sily zbrojne otrzymaj4 od

niemieckiej BundeswehrY 128
czolg6w typu Leopard 2 oraz 23

samoloty MiG-29. Te ostatnie
kosztowaly ,,symboliczne I euro".
Pierwsze MiG-i mog4 znale26 siq na
wyposa2eniu polskiego lotnictwa
wiosn4 2003 r. Do korica 2002 r. wiqk-
szo56 Leopard6w zasrli 10. brygadq
kawalerii pancernej w Szczecinie.

. Trzech zamaskowanych ban-
dyt6w wtargnqlo do sklepu jubilera w
centrum Warszawy. WlaSciciel
wla2czyl automatyczn4 blokadg wyj-
Scia. RozwScieczeni zlodzieie poroz-
bijali gabloty, a wyjScie utorowali so-
bie seriami z pistolet6w
maszynowych, rozbi juj1c drzwi i szy-
by. Udalo im siq bezprzeszk6d uciec,
cho6.o tej porze (byla 18.30) w oko-
licy panuj e du2y ruch.

' . Cena dolar6w na pocz4tku marca
wynosila - przy sprzeda?y 4,ll zl, przy
kupnie 4,23 zl.

. Kontrowersyjny lider,,Samoobro-
ny" Andrzej Lepper pozbawiony zostal
immunitetu poselskiego na wniosek
prokuratury. Zarzucono mu
znieslawienie czolowych osobistoSci w
Polsce. przypomnijmy, 2e podczas de-
baty nad odwolaniem Leppera z funkcji
wicemarszalka Sejmu, oskarzyl on kil-
ku polityk6w o przyjmowanie ogrom-
nych lap6wek.

Wiadomo ju? na pewno, jakr
bqdzie napis na centralnie polozonej
ptycie na Cmentarzu Orl4t Lwow-
skich:,,Nieznanym zolnierzom boha-
tersko poleglym w walce o Polskq".

- To napis, kt6ry nas satysfakcjonu-
je, azarazem gest znaszej strony pod
adresem strony ukraifrskiej
powiedzial sekretarz Rady Ochrony
Pamiqci Walk i MEczeirstwa Andrzej
PrzewoLnik. Jak podkre6lil, jest to us-
talenie z grudnia 2001 r., potwier-
dzone podczas czwartkowych rozm6w
we Lwowie.

Na konferencji prasowej we
Lwowie Walerij Czerep z ukrairi-
skiego Ministerstwa Budownictwa

podkre6lil, ze strona polska zgodzila sig,
aby w napisie na tzw. plycie gl6wnej
cmentarza nie bylo takich sl6w jak
,,niepodleglo66",,,wolnoS6" i,,chwala",
gdy2 wywoluj4 one sprzeciw miejscowej
spolecznoSci.

- PotwierdziliSmy poprzednie us-
talenia w kwestii napisu oraz powrotu na
cmentarz element6w dot4d spornych -pomnik6w lotnik6w amerykariskich i
francuskich piechur6w oraz figur lw6w

- m6wi Andrzej PrzewoZnik.
Zdaniem sekretarza Rady Ochrony

Pamiqci Walk i MEczeristwa, forsowanie
przySpieszonego otwarcia polskiej
nekropolii byloby niewla6ciwe. Potrze-
ba zresztq wykonania rozmaitych prac

przygotowawczych. Wedlug nieofic-
j alnych informacj i, wladze w Kijowie
zdecydowaly siq w tej sytuacji na

przesuniqcie daty otwarcia cmentarza
na okres po wyborach parlamen-
tarnych 3l marca.

Pomimo porozumieri na szczeblu
rz4dowym, wladze Lwowa od dawna
utrudniaj4 ukoriczenie prac na cmenta-

rzu.lZ stycznia rada miejska Lwowa
oglosila komunikat, w kt6rym stwier-
dzono, ze Cmentarz Orl4tjest gotowy do

otwarcia. JednoczeSnie w dokumencie
zarraczono, 2e wladze nie dopus zczq do

otwarcia - zamiast cmentarza -
,,panteonu chwaty or E2a polskiego".

P.K.

Cmentarz Orl4t bqdzie otwarty w maiu



Przez okienka zauwa2yliSmy, ze
jedziemy przez r6wninny kraj. Byl to
Kazachstan. Step. W kwietniu trawa byla
jeszcze bardzo niska. DojechaliSmy do
stacji Emba. Wtedy przyjechaly
ciqzar6wki r zaladowaly nas zgodnie z

ich wykazami.
Zawie2li nas do miejscewoSci

oddalonej o ponad trzydzielci kilo-
metr6w. Byl to koniezawod nr 52
(stadnina). W tym osiedlu bylo okolo
dwustu Polak6w, przewa2nie z Tarno-
pola, Brzeian i okolicznych wiosek.
Byly to przewainie rodziny inteligen-
ckie, sqdziowie, nauczyciele, rodziny
wojskowych przebywaj4cych w niewo-
li. ZamieszkaliSmy w bylej stajni,
wprawdzie poma-
lowanej na bialo, ale

byly jeszcze Zloby i
laricuchy. Na
klepisku bylo duzo
siana, na kt6rym
spaliSmy. Przytaska-
liSmy zbratem sanie
do tej stajni, na
kt6rych wymo6cili-
Smy sobie loze. Na nim bylo lepiej spa6

mLnapodlodze. Moja mama okazala siq
bardzo dzielna. Gdy kobiety i dzieci
stloczone w tej stajni plakaly, to zbra6-
mi zbudowala piec. Mozna bylo na nim
postawid garnki, byly ruszta i otwory na
garnki. Po skoriczeniu roboty mama
weszla do stajni r zawolala: no, baby,
przestad plaka6, zupq gotowa6!. Wtedy
zrobilo siq weselej ilhej,kaidy zaj4l siE
przygotowaniem posilku.

Miejsce, w kt6rym zamieszkaliSmy,
okazalo siq osiedlem oddalonym od cen-
trali o 2-3 kilometry. Praca byla ciqzka.
Byla wyznaczona norma. Najpierw sa-
dziliSmy ziemniaki i jarzyny, potem trze-
ba bylo je podlewa6. Wody bylo malo.
Trzeba bylo kopai rowki od 2r6dla,
kt6rymi sptywala woda do tamy. Tq tamE
wybudowali6my my, Polacy, gdyz pop-
rzednia byla2le zbudowana i rozleciala
siq. Trzeba bylo budowa6 od nowa. Byla
to ciqzka praca. Trzeba bylo nosi6
ziemiE i uklada6 na tamie. Ludzie byli
przydzreleni do prac, kt6re ka|dy
wykonywal. Ci, kt6rzy zamieszkali przy
centrali - pracowali bqd? przy budo-
wie stajni, bqdLprzy koniach, krowach,
owcach. Centrala miala swoje filie
oddalone o kilka-kilkana6cie kilo-

metr6w. Praca polegala na tym, ze kosilo
siQ siano, zbieralo siQ zboLe lub
pracowalo przy krowach i koniach. bdy
wyjeild2ato siq do brygady, to pracowalo
siq od Switu do zachodu slorica z

niedlug4 przerwq na obiad. Wtedy ku-
charka gotowala przewaLnie kaszq lub
lapszq (co3 w rodzaju makaronu). Gdy
bylo miqso baranie, to dzielono je na tyle
ezq6ci, ilu bylo pracownik6w. R6znie
wypadalo to dzielenie. Jeden dostal
kawalek kostki, inny kawalek miqsa.
Otrzymywali6my po jednym kilogramie
chleba na pracujecego. Bylo to
wyfrtkowo du2o jak na tamtejsze stosun-
ki. Pocz4tkowo byl p,ieczony z dobrej
m4ki. Wtedy pracowaliSmy we czworo

w ogrodzie i otrzymywaliSmy na dzieir
duzy bochenek chleba. Potem okazaNo
siE, ze nie bylo go za du2o, bo trzeba bylo
podzieli6 na Sniadanie, obiad i kolacjq.
Nie otrzymywali6my ani Sniadari, ani
kolacji zkotla. Pocz4tkowo na Sniadanie
piliSmy kawq zbo2owqu kt6rq mozna bylo
kupi6 w sklepie. PiliSmy jej bardzo duzo.
Nie bylo nic innego. Po przyjeLdzie
mozna bylo wymienia6 przywiezione
rzeezy na zywno56. Przychodzili Kaza-
chowie i Rosjanie i dokonywali wymi-
any. Niestety, to szybko siq skoriczylo,
gdyZ trzeba bylo czqS6 odzieLy
zostawid dla siebie. Potem nie mieliSmy
w czym chodzi6, ani czym siq nakry6.

Na kolacj gte?byNa kawa z chlebem.
Czasem udalo siq dosta6 jakas jarzyng.
Wtedy bylo wielkie Swiqto, bo mo2na
bylo ugotowad zupkq.

W pierwszym roku, nim rozpoczEla
siQ wojna niemiecko-radziecka,
przysylano nam paczki zywnoSciowe.
Byto to wielkie dobro. Bylo w nich duzo
kaszy, cukru, herbaty. kt6rq wymienia-

.liSmy na inne produkty. Tam bardzo malo
bylo herbaty i Kazachowie bardzo jej
poszukiwali. Po wybuchu wojny ju2 nie
bylo paczek.

Osiedle Rudniki, w kt6rym mieszka-

li6my, zamieszkiwalo mo?e z tysiqc
mieszkaric6w, bardzo duho Kazach6w.

Rosjanie i Ukrairicy. O dziwo, byli tam
ludzie, kt6rzy znali jgzykpolski! Pewne-
go razv idg ulic4, rozmawiam z

kolezank4 po polsku, gdy podbiega do

mnie Rosjanka (ich poznawalo siq po

wygl4dzie), caluje nas i m6wi: Wy Po-
lacy, wy Polacy! My te2 Polacy!.
Okazato siE, ze to byla zona Polaka,
kt6ra w 1937 roku zostala wywieziona
do Kazachstanu. Jej mq2 zostal aresz-

towany, a dzieci oddane do domu
dziecka. Nie miala adresu tych dzieci.
Bylo tam kilka kobiet, z kt6rymi mo-
gli5my rozmawiad po polsku. One
garnqly siq do nas, rozmawialy z nami.

Na kierowni-
czych stanowi-
skach byli Ros-
janie. Najwiqcej
bylo Kazach6w.
Latem przewalnie
koczowali na
stepie z tabunami
koni. Gdv
wyjechali w step

na wiosnq, to wracali na zimq. Stosunki
miqdzy nami a Kazachami byly r62ne.
Pocz4tkowo nie zbli2ali siE do nas. Po-

tem, po pierwszych rozmowach nabrali
do nas zaufania, Poza tym mlodzi,
chodby moi bracia, szybko uczyli siq
m6wii po kazasku i to ich bardzo ujqlo,
gdy mogli porozmawia( z nami w ich
ojczystym jqzyku. Potem m6wili, 2emy
jesteSmy takim samym narodem jak oni,
bowiem oni tez nie mieli swojej ziemi i
nie urodzili siq tu.

LudnoS6 w tych Rudnikach byla
bardzo przemieszana. Rdzennych miesz-
karic6w bylo niewielu. Byli tam zeslaricy
z r62nych okres6w. Lekarka weteryna-
rii, dyrektor sowchozu (paistwowego
gospodarstwa rolne go), deputat wier-
chownego sowieta (posel do rady
najwy|szej) mieli ladne domy, Pozosta-
li mieszkali w ziemiankach. Byty to male
domki z malymi okienkami wbudowany-
mi na stale, ze nie mozna bylo ich ot-
wiera6. Dawaly niewiele Swiatla. Drzwi
byly otwierane do Srodka, bo podczas
burz Sniegowych domy zasypywalo po
dach i wtedy s4siedzi wzajemnie siq od-
kopywali.

Wladyslawa Pawlowska
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W Liturgii Srcidy Popielcowej
Ko6ci6l zwraca siq do nas slowami z
Ewangelii Sw. Marka, bqdqcymi naj-
kr6tsz4 syntez4 wiary: Nawracai cie siq
i wierzcie w Ewangeliq (Mk l, 15). S4

to slowa Jezusa na paczqtku,Jego
dzialalnoSci. Teksty liturgiczne Srody
Popielcowej, rozpo czynajqcej Wielki
Post, wyralnie wskazujq na obecnoS6

pokuty w catym okresie przygotowania
do Paschy. ,,Niech wytrwaj4 w czter-
dziestodniowej pokucie, aby mogli z

oczy szczonymi duszami uczestniczy 6

w paschalnym Misterium Twojego
Syna> - tak brzmiq slowa modlitwy
btro goslawiefrstwa popiolu. Popi6l sym-
bolizuje grzech i ulomnoSd ludzk4 st4d

dlugie lata przed Soborem
Watykariskim II wezwaniem liturgicz-
nym Srody Popielcowej byly slowa:

,,Pamiqtaj czlowiecze, ze prochem jes-
teS i w proch siq obr6cisz>>. Posypanie
glowy popiotem stanowi bowiem pe-
wien rodzaj publiczne go wyznania, 2e

przez proch (Abraham mowil do Pana

'estem prochem i pytem - Rdz 18. 27)
czlowiek uSwiadamia sobie, ze jako
grzeszny i ulomny jest przedmiotem
s4du i milosierdziaBoLego. Mamy jed-
nak obietnicq Mesj a-sza, o kt6rej
wspominal prorok lzajusz,2e da nam
wieniec zamiast popiolu (Iz 61, 3).

Jeszcze do niedawna czlowiek
odczuwal naturalny lqk gl6wnre przed
cierpieniem i Smierci4. Obecnie wiqk-
szy lqk ma zapewne przed odmienn4
opini4 bliZnich; woli przystosowywa6
siq do otoczenia, do panuj4cej mody i
wszystkiego, co uwa2a siq powszech-
nie zanowoczesne. WierzEcy czlowiek
powinien wiqc podjq6 ryzyko Swiad-
czenia wiernoSci Chrystusowej Ewan-
gelii. W czasach powszechnego od-
chodzenia od natury dobrze jest
pamiqta6, 2e jesteSmy i bqdziemy
prochem, ale bardziej potrzebna jest
pamiqd o godno$ci ludzkiej - nas
samych i naszych'ffiZnich. Ojciec
Swiqty Jan Pawet II w Gorzowie
Wielkopolskim w 1997 roku
przypominal:,,Chrystus zapewnia nas,

2eprzyzna siq przed Ojcem Niebieskim
do wszystkich, kt6rzy nie wahaj4 siQ

wyznal Go przed lud2mi (Mt 10, 32-
3 3), nawet za cenEnajwiqkszych ofiar.

ti,+r,+
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Nawracajcie sie
i wierzcie w Ewangelig

Chrystus przestrzega tak2e przed za-
parciem siq wiary i rezygnacjq z da-

wania o Nim Swiadectwa wobec in-
nych>.

Wielki Post - to nie tylko przy-
gotowanie siq do Swiqtego Triduum
Paschalnego, poprz edzajqcego Wiel-
kanocne Swiqto; to nie tylko to-
w arzy szenie cierpiqcemu Chrystusowi
przez odprawianie Drogi Krzyilowej
czy Spiewanie GorzkichZal6w - to

nawracanie siq, kontynuowanie
postanowienia poprawy nie czekajec na

czas bardziej dogodny. Liturgia Srody
Popielcowej podaje: ,,Oto teraz czas
upragniony oto teraz dzieh zbawienia>.
Powiqzanie pokuty z mo?liwoSci4
zbawienia pochodzi od samego Pana,

kt6ry po swoim po6cie, rozpoczynajqc
nauczanie, m6wil o nawr6ceniu. Pokuta
bowiem, to nie tylko 2al za popelnione
nieprawoSci; to staniqcie w prawdzie

przed sob4, walka z wlasnymi
slaboSciami i upadkami, otwarcie siq na

Boga Milosiernego i na bli2niego
pozostaj4cego w potrzebie.

Ka|dy dzieh Wielkiego Postu ma

mie6 ascetyczn e znaczenie,
nie tylko wewnqtrzne i indywidu-

alne poszczeg6lnych czlonk6w
KoSciola, ale tak2a zewnEtrzne calej
spoleczno6ci. Asceza - to wznoszenie
siq, a wiqc intensywny wysilek w kro-
czeniu czlowieka ku doskonalo6ci. Stqd

praktyki wielkopostne nie powinny by6

umartwieniem samym w sobie, lecz
jako Srodki pomagajqce iS6 ku praw-
dziwej pelni chrzeScijaristwa. Wielki
Post Roku Jubileuszowego 2000
powinien by6 wyj4tkowy w swoim
charakter ze. W szyscy mamy nadztejE,
ze pozostawi nam dobre owoce w
postaci naszego wzrostu duchowego.

Teresa Wieromiej



llpmlrCIA*fii
eilboBcbfforol

ffi
ilpnln [noill
ffitrb

n lfo
m
e03

ffiffi{

Amo
EepAxviBcbri npxroAtr Kot{paAa (Koxexsoacsroro), rf,xi 6araro poxie nisxirue noqrHaB sr axrnificuxli

nrcsuerxlrx f,Xqte$ Konpap, - novantca 3 qacy ioro Hapqgpxeaxr, iolo uarx - eBa 3 AoMy Eo6poscuKa 6yny'{1,1

Barirflolo, nepeiiara pa3oM b qonoBixou 4o uaen<y cBo€i MaGpi y c'TepoxoBe, ulo HenoAarir EepAr'reea.

eea Naana cna6(e q4opoB'e, flo-
rpe6yeana HarnAAy. Hata6inuue iT

pogilHa 6ocnacq naronoriLtHhx no-
noris, a nocrinuxr Haairu csoroAHi Ao
Tepexoeoro niA qac Hero4h Henpoc-
ro 4o6nparnc*, xiHry 6yno noruiqe-
Ho Ao 6epAh.riecbKoro lunnranto,
eKr4M KepyBaB Apyr pogl4Hr4 5o6-
poBcbKr4x nixap Mnxailno PouaHcu-
rr,ril (nisHiue 6ya gouauxirrlt nixapeu
KoxeHuoecurol nig vac iT cueprenu-
HoI xaopo6N [pea. - cyxorn] exe y
ulepHiroai). Tau 3 rpygxn Hapo4r4Bce
rvrafi6yrHifi nncuueHHhK; qrc 4ary i

lr,ricqe nogae ronru:Hifi onixyu KoH-
patrKa Tageyu So6poecyxuit y cBoe-
vry o6r.unpHoMy <r[oxyueHri Ans eigo-
uocrerZ Moro ynrc6neHoro nneMiHHn-
xa>. XnonL{hK 6ye oxpeu{euufi qeH-

rleu is yciu eigoMoro MoHacrnpfl Kap-
Men iri e, orqeM PorraaHcurnu, 6parovr
nirapn.

flpornrou 6araruox porie npo
KoHpaga y Sep4nveei Hixro He naM'-
sraB. Konn e BnepuJe no6yaae raM y
'"169p., npo KoHpaga Hixro He LtyB,

KoxeHuoBcbKr4x uixro He 3ra4y-
eas. Benta.{Hnfi Konncb naoHacrup 6ye
caMolo pylHoro. (flrue ocraHHix 10
poxi a fi oro pecraBpyroru orqi-KapMe-
nirn). ,Qecnru poria roMy y Tepexo-
BoMy 3'qBhBcfl eHrysiacr y aneveHHi
icropil xrrre KoHpaga, Mnrona Ule-
nefltoK. B orcperr,to a6ygoaaHoMy nph-
ruiqeHni ei4 o6naAHae gai riuuarrn
ni4 uyeefi ,[xoee$a Koupa1a. 3a
aigcyrHicrrc opnriHanbH tax excnoHari a
qe He MoxHa 6yno Ha3Baril My3eeM,
a nhlue rirunarauh naM'sri s Soro-
rpa$inur nilcbMeHHhKa i ioro cilu'T,
3 KHr4xKaMr B opnriHani aHrnificurop
MoBoto ra B nepeKnagax. 3Ha.{Ha ix
rinuricru 6yna no4apoBaHa eigaigy-
BaqaMil s nonuqi. 4e 6yno gyxe
cKpoMHe npNrraiuleHHF, ane 3Bopyru-

nr4Be, eAnHe Ha ecifi Yxpaiui naicqe,

nphcBnqeHe naM'flri eennroro nrcb-
MeHHnKa, HapoAxeHoro ua qift eenani.

O4xa+e cnpaBxHboro My3ep Ile 3a-
uinrrr He Moxe.

Ma6yru, 3aBAsKt4 Qarry icxyaaH-
He (My3erc Koxpaga> y TepexoBoMy,
a Moxe tlle qoMycb, 3'gBr4nacb nereH-
Aa, u{o KoHpag KoxeHuoacurnfr xa-
po.qhBcfl, BnacHe, TaM, a He e Eep-

An.{eei. ,[xepenoM qnx LryroK He 6ya
opraHisarop rr,tyeeft Hnx rin,t Har Uene-
nK)K, st<nil y po3MoBi gl t\rHolo BneB-
HeHo niAraep4ne 6eppnviecury Bep-
circ i nepeKa3aB ueui iHSopuaqin npo
unnranb nirapn PouaHcuKoro. OAHa-
qe repexoBcbKa aepcin 6yna Ha4py-
KoBaHa B eAnHoMy (i.qo6pe onpaqb-
oBaHoMy) Ha qefi vac nyrieHnKy no
Sep4rveey i fioro oKonrqex, BilAaHo-
My y 2000 poqi, aBropaMr eKoro e
M.lO. Kocrpr4qfl i O.5.!-Iaurdecurnfi .

l-ln aepcin anepro noBroplolorb ra-
Kox npeAcraBHLrKil Bnagr Xnro-
uupcuxoT o6nacri. Ane eoHa He Mae
xo4Horo nigraepg2reHHe y,qoKyMeH-
rax. [lporeroM M]4Hynoro poKy e Ha-
nhcaB rpr nr4crr 4o Bacnnn Masypa
s Sepgraviecsxoro Micure[xoHrouy i

Ao Oenirca flauxiecuxoro, npoxalo-
ql4 npo Br4eBfleHHg Axepen.Henopo-
syrvriHHn i naAaHHs ueHi xoqa 6 oA-
HOrO,qOKyMeHTanbHOrO AOKa3y, nnnh
6n arasyBaB Ha Tepexoae qr Micqe
HapoAXeHHs nncbMeHHr4Ka. XoAnoi
ei4noaigi n He orpr4MaB.

lJ-[e ripu:e - BueBneerbce, r4o qy-

AoBa iHiqiarhea Mnronn [Jenenpra
a gaanil qac crana nepeuKogolo Ha

runsxy peanisaqil nnanie, nigrpnua-
Hnx nocorbcrBoM Vrpaixu y Bapulaai,
a raKox 6araruua npe4craBHr4KaMn
renepiuruuoi qeHrpanuHoT Bna4n y
Knesi, qo6 y caMoMy 6ep4uveei, uicri
HapoAxenns Konpaga crBopr4rr4

cnpaaxHifi rvrixHapo4Hril uyseil, npn-
ceqqeHnfi nau'sti He nnuJe aBTopa
<flopga,Exiua>, a raKox i fioro 6aru-
xa. Anonno KoxeHboBcbKl4il 6ya en-

AarHuM nonbcbKt4tu Ainveru: qe aiH

opraHisyeae nigninanuil ocepeAoK
HapogHoro ypeAy, [pea. - raK y aBro-
pa]nereH4apHoro Aisqa y noacraHHi
1863 poKy. BiH 6ya raKox npnflreneM
pycnH ie, n xi ceiAotvto Aorpl4MyBannce
crapoAaBHboro 3aKnnxy <<ainuHi s

ainuFrhtvr4, piaui a piaHnnar>>.

ilonucure, 6pnraHcbKe i SpaH-
qy3bKe KoHpagiecuri roeapncrBa BXe
gerinuxa porie cnienpaqppru n,tix

co6oro HaA nnaHaMn crBopeHHs ra-
Koro My3ep. fi cau oco6ncro 6araro
pasie po3MoBneB Ha Lllo reMy raKox
s rrrixicrpaMm ype4yVxpaiuN. [peR. - s

roAir.uHiu eirle-npeu'epou M.Xy-
nuHcbKr4M] e si6pasi ercnouann, o6-
iqsHi Aapn- ie rr,ricqe:niee, Haniaapyil-
HoBaHe Kpnno npr6pauHoro Kopnycy
MoHacrnpfl. Apyre Kprno MoHaxt4
ei46ygyaann caui . flx6niu goseonn-
nn eigpecraBpyBarn pylHy, aoxr o6-
iqspru aipgarr Aei eanr nig uyseti!
F.i<6n raK cranocb, To 6epgnviecuri
npnro4r KoHpaga KoxeuuoBcbKoro
gHafiunu rqacnnBe gariH.teHHs. Ane
Ao qboro qacy He BnAHo Ha ropneouri
xogHoi^ HaRiT. flnaHn 3anhuaprbce
nnue nflaHaMn. A rnu qacoM tuyseti
KoHpa4a opraxiaoayerbce - B Aane-
KoMy Ononi. Taru ynieepcnrer i vticqe-
Ba Bna4a AocrarHbo qiHyrcru sx KoH-
p?Aa, rar i cnianpaqp uix Hapoga-
Mvt, a raKox 4pyxni crocyHrn uix
flonuu{erc i Yrpaiuoro. Mn uaeuo
nan,t ip 3anpocr4rn npqAcraeH r ri e 6ep-
Ah.fiecbroi ulicuxoi Bna4u Ha eigrprr-
rn. Moxe, Tvr 6y4e_copoMHo? 
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uoxere ogHaftouhrncn Ha crop.l5.



SAKOXAHAY EEPHnqtB,
3EATHA nPA4hOBATU
3A4nfl UOrO MAUSWUAOTO
Kirgra"t Ha nocaAy

naicuroro ronoBh lpuxa Maxcn-
[aieHa Cnxsacurca 3pocna Ha

Haur4x oqax.
Haeiru y cKpyrHHil gna

cycninscrBa qac BoHa Hironn
He 6osnacf, Becrn gianorn s

6epgrav i aqFM n. l-loroprailre
xoLra 6 niAuiraexy <<Moeaixn
6epAra.{iecuroT>> ea rinuxa nir.
Ocu eoFra, LIF HeBenuqKa Ha

spicr, npore HagsanvafiHo
xBaBa xiHxa, euhwna (vr xe
eAnHa g qinoro agnaixicrpa-
ruBHoro 6ygrHry) go crpaftry-
pr{r4x yvnrenie.lft 6yno 6onn-
qe EuBr4Tr4cb Ha npAefi 3 Bt,l-

llolo ocaitoto, s 6axaxxnill
npaqpBaT[, ARux caMa Aep-
xaBa 3Mycrna er6oprcaaru
sapo6neHi xonifixu...

I renep lprxa MarcuMiexa
cBolo nepegen6op.{y nporpa-
vy 6ygye Ha Aianosi s ntogu-

n,tr. Bucnoenloftrecu, lqo KoH-

KperHo xoqere euixuru y cBoe-
uy gaopi, eynnqi, uicri: <<fl xu.1o

6yay o6paxa uicuxupt rono-
Boro, - arintoearruy aau:i npar-
HEHHF B XI4TT9).

lcropik'sa Saxovt, lPrxa
CuHgecura, f,R xixro iHtuuft,
posynie yniranuxicru Eepgn-
qeBa - eiroei,{HoT xonrcru
npeAcraBHhxie qorupbox Ha-

pogia: yrpaTxqia, nonsKiB,
eepeTa, pocinx. Eep4uviacuri
neAaroril, rri Tsgrnu cBoro
qacy 3 lpranoro MaxcuMieHolo
B eKcKypcisx Ao Jlueosa, Ka-
u'nHqn-lloginucuroro, naM'g-
raloruif u-tupe qAhByBaHHR: <<A

Mr4 r{r4M riputi? Ht4, Moxe,
gypniuri, 6o 6igxiuti?>

Hecnoxifiny Ayuly Cn-
HnecuroT uir cnocrepiraru ro-
xen ni4 qac opraHisaqii i npo-
BqAeHHr,[xia nonucuroi trynb-

rypr4 y Eepgrveei- cesra, u{o

rpaguqifiuo qopoKy Mae Po3-
ronoc Ha Bclo YrpaTHy. flnn
KoxHoro - 6ygu-ro ricru Hau:o-

ro uicra qr uJKonsp, yqacHhK

xygoxnuoT canaoginnuxocri -
BoHa 3HaxoAnna niA6aAuop-
nhBe cnoBo. A exe uicqeenu
MeqeHaraM AoBenocb-TaKr
po3KouennTncF....

iT ao6pe 3Haprb y no-
conucrBi Ta l-exepanuxoMy KoH-

cynucrei Pecny6nixr flonuqa a
YxpaIHi. 3xapru i nprxoxaHr
Eepgraviacurcax napa$iti. 3Peur
ron, lpnxa Cnxcecura 2001
po(y HafopogxeHa y BaPuaai
npefiffiHolo MeAanfl to <Miqre
Br4q - flyt-ttxix>>. A Aaerucs qn

eiganara He 3a rapni nPouoeu,
a cnpaBDKHe nqABlolc{]4llrBo, 3€l

3rypryBaHHF nogefi Ane
ei4poAxeHHt Ayxoexocri i
Kynbrypl4.

l'lepe6yealoqn uuHYnol
ocexi Ha 3anpouexHn 6YProna-

icrpa y nonbcbKoMY uicri
flaopi, lprana MarcuMiexa nph-

AtaBnsnacq Ao rexHi.{Ht4x HoBl4-\r/'
HoK Ha ranareulnix nignPneu-
crBax, Bt4HotuyBana uPio, qo6
go rraisepHoro 6pAxery'PigHo-
ro EepgraveBa AonyqunncY h

aapy6ixni ixeecrhL{iT. tqo6
rvricro 6ygyaan ocn, nos6yean o-

cc crvrirrs. tl{o6 He ranbMyBa-
nvce npoqech coqianuHoro
po3Bt4T(y, He 3aMynloBanhcfi

A6epena AID(oBHocri - ace re
6ararcreo, sanoaigaHe HaM
qinrarr,t u noxoninxRutt.

Oen i rc nAU Kl BC b Kl,l 1'1

KAHA ]4EAT v A E nvTAT tA F,EP A:At{ | B C b KOi tvt t c u roT pA.q n
nO BhEOPqOMY OKPYry Ns 41

rM EUbl0,l ll rEl| HAII 1{ b0ll ECIIAB0B }l

Hapograacn 22.05.1969 poxy a rr,t.Sepgnveei-
y 'ig60 poqi eaxix.tha ii sohoro|g MeAanp cepeAH.to tuKony Ns 2 ra

BcTynhB AO XuroMupgbKorg AepxaBHoro neAargrlqHOro lHcTl,lTyTy
irrll. i. Opaika. 3 1987 no 1989p. nfofiuroa crpoKoBy cnyx6y y naeax Pa-

AsxcuroT Apulf.
y 1993 boqigaxixvue ixcrnryrra orpnMae xaanir,lliraqip a.{rrenn xiuii

ra 6ionorlf,'npaqloBaB y 3aranbHooceirHifi ulroni Ns10.
y 1998 pdqi orpraMaB Apyry Bhuly oceiry: s eigsHarop sariH.{14s 

-TgpHo-
ninucury Akaaenrir6 xapognoro rocnbgapcrBa 3a cneqianuHicrrc $iHancr
Ta KpeAnr.

3 1995 poKy npaqroe y 6anry <<Aeanu>r. 3 nocagr eronouicra enpic go
Kepyloqoro Sep4raviacbKoro Sinien.

Ogpyaxexrafi, arxoaye ABox cnHie.

lgyin B Aenyrarn eiA oKpyry Ne 41, 6epy Ha ce6e go6oe'n'
3aHHf,: B nepuJy "tepry3axnularn ixrepecn cBoix en6opqie, MaK-

CnManbHO Brpil1yBaTtt exOXOui.lxi ra cOqianuni nnranHt Ha-

uoro oKpyry f,K 3aranbHorpoMaAcbKoro xapaKrepy, TaK i oco'
6ncro KoxHoro er,t6opqn.
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Entq-tHTEPB'tO 3 KAH HUHATOM
y EEnyrATl4 MrCbKOr PAE]4

OEJIIKCOM NAU KIBCbKI4 M
1.t-lpuragyo, sxi aennxi xagil noKna-

AaB Ha yqacrb y po6ori o6nacHoi ra
rraicuxoi pag. l-lponana 6ongxu (ypogxe-
r-ra) eagaaarh nilTaHHn xafiwruquM noca-
AoBr4M oco6au. lxr.ua cnpaaa - arapiu.ry-

earn npo6nenau. .Qecnrb ocraHHix poria
nopo,qhnh lrle Aecsrru HeenpiureHnx nH-
TaHb. O,qun s irrai4xnrefixepia y posnaoai si
vHoro FKocb pe3oHHo 3ayBaxuB, ulo gx6r

'\/y SiHaHcyaaHHi ocairn yce anpiutyBano-
ce HanexHhM qHHoM, xi6a iuno 6 crinuxu
negarorie - AhpeKropie ulxin, yroMy qrcni
- B Aenyrarn... Caua Aifrcxicru 3acraB-
nne nogi6Hux naeHi nrogeft 6oporucu sa
caoi npaaa. Heua voro rpixa raitm -,{r4-
HOBHI4KI4 3 AenyraTOM MyCeTb paxyBaTr-
cn. llocu spo6neuo. Cepeg genyraria
4ircvoro cKnhKaHHn 20 aigcorrcie 4o roro
x nonbcbKoro noxoAxeHHe. floainuxo,
ane inrerpaqin nonnria y cycninbHux npo-
qecax uicra eigvyrna. egnxe, ulo eh6o-
p14 qboro poKy npn3HaqeHo ule 14 Ha Ka-

ronrquxufr Benn6,qexu.
2. ffyxe xenpocri ar6opr. <flpo-

xigunft 6an> gnn,qenyrara Sepgraviscu-
roi naicurpagr uarixe ciu oci6 Ha oAHy
aaxaxcilo: 344 raupu1arn Ha 50 orpyrie.
I qe npr roMy, r4o oco6rcrux ninur gnn
nocnpaqa xicxt4x. Xorinocs 6 6inuuolro-
nepaHTHocri, ro6ro repniHxr, BhBaxe-
Hocri fi noaarn Ao acix cy6'erria ara6op-

Lforo npoqecy. L[o6 He pncxinu t4nru i
croBnn HaUHX ruicr (can,t 6a.rue y Kreai!)
TaKnMh arirxanar: <flxlrlo Ha.qoiho roAy-
Baru Mop4y naHcbKy, ronocyfi sa naprirc
cenfiHcbKy!>. V 6epgh.{eeiHa croBnax r4e
fi e xexopMarhexol neKchKr4 uoxHa i He

raKe npoq nrarv (<noaa renepaqin>).
3. flenyrarcrBo y pigHonay naicri xece

a co6io6oe'Rgox- 6inuure npaqtoBarn 3a-
paAu nngefi. A ocrinuxn ra3era npeA-
craBnf,e inrepecu nonbcbKoT rponaagr,
cKaxy - nepeA HoBoro lr/icqeaolo BnaAolo
rpe6a rocrpiure craBnrv nuraHHs: npo
aigrprrrn roro x My3elo flxoseSa KoH-
paga, npo cniepo6inrraqreo e flonuuqerc
- o6os'cgxoBo Ha B3aeMoBr4rigHrx yuro-
eax i aigxpr4TTe nonbcbKoro rnacy. Kpir"r

6rcgxernnx xolurie (cninuno ece rpe6a
spo6rrn gnn roro), qo6 y rrlticri6ynra qe
ft iHeecrnqiT. l-lepeniqexe exograno 6 y
Kono uoeT uafi6yrHuoT genyrarcurol
ginnuxocri. Ane f,KUlo AenyraroM y Moe-
uy oxpysi craHe ixunri KaHAnAar, - naui-
KyBarn xe 6ygy. Caift xnrreehfi Aoceh sa-

.crocoByBarrMy Ans Aanbuux noutyria -
negarorivHl4x, Kpae3HaBqnx, xypHani-
crcbKhx. Moxnhso Aeulo rinsxr no-
naiHRerucn uicqnn,tu.

- ,Qnxyeuo sa iFrrepB'to, 6axaeuo
ycnixy nig vac eu6opia.

Posuoennna Jl.Bepuixcsra
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Radio ilytomierz
. Co miesi4c, w kaLdqpierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00,
mozna slucha6 p6lgodzinnej audycji w jEzyku polskim w Radiu
Zvtomierz.
Telewizj a ilytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzvszenia w Zvtomierzu
.Dom Polski w lytomierzu,il. Czerniachowskiego,34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codzienlie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do18.00.
. Zjednoczenie Polak6w Zytomierczczyzny <Polonia>> -
przewodniczEcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (412) 22-16-36.
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu - prezes
Walentyn Grabowski.
. Towarzystrvo Kultury Polskiej na Zytomierczczyznie im. J.I.Kraszew-
skiego, przewodniczqcy Jerzy Bagiriski, tel. domowy (412) 37-89-97.
..Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomierzu - przewodnicz4ca
Swietlana Gre|, tel.: 36-14-88,"37 -40-46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. ZwiEzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -prezes
Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel.(4 r4)32-s0-30.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Nlsze dwujgzyczne - czg5ciowo w jgzyku polskim, czgsciowo po
ukrair{sku w Berdyczowie
. Ko6ci6l w Klasztorze l(armelit6w Bosych-
w niedziele 8.00,10.30,17.00, codzienni-e 8.00 i 18.00.
. Ko6ci6l 6w. Barbary - codziennie 8.30, 18.00, niedziele 8.30, 10.30,
13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.
Nauka jgzyka polskiego w Klasztorze Karmelit6w Bosych:
p[niedzialek, godz. 16 - nauczycielka W. KoleSnik, piqtek, 15.30
- Z. Jankowska.

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwi4zku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).

Redaguje zesp6l w skladzie:
Feliks Paszkowski - prezes

Larysa Wermirfiska - redaktor naczelny
Piotr KoScir[ski (Warszawa) - dyrektor ds.
wydawnic zy ch i pro gramowych
Eugeniusz Galecki - zastqpca dyrektora
Walentyna Kole6nik - sekretarz odpowiedzialny
Wasyl Zachtrczuk - opracowanie grafrczne
i techniczne
Anna Cybulska - kierownik oddzialu w Kijowie.

Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6w,
ul. Puszkina 46,
tel. (380 4143) 2-23-78,

adres w Internecie:
www.websp awner. com/users/mozberd,
e-mail : p.koscinski@r zeczpospolita.pl,

Ewentualne wplaty w Polsce mo|na dokonywa6 na
konto:
Bank Pekao SA li O/Warszawa,
nr 124001 24-21033247 -2700-l0l I 1 0-001
z dopiskiem: <<dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

Wydano z pomoc4 organizacyjnq i finansow4
Fundacji <Rodacy - Rodakom>> w Warszawie oraz
dziqki wsparciu finansowemu Fundacji <Pomoc
Polakom na Wschodzie> (Warszawa).

Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania
list6w i artykul6w, ale informujemy, 2e za zamie-
szczone materialy nie wyplacamy honorarium
(redakcja pracuje spolecznie), a tekst6w nie
zam6wionych nie zwracamy.
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Oto waZniejsze programy Telewizji Polonia
(podajemy czas ukrairiski, czyli polski +1 godzina).

Polecamy stale programy informacyjne, a zwlaszcza ,,WiadomoSci"
codziennie o 20.30, oraz,,Teleekspress" o 18.00. W niedziele - trans-
misja Mszy SwiEtej, zazwyczaj okolo 14.00. Programy dla dzieci - w
soboty emitowany jest program dla dziecirmlodzie|y,,5-10-15" o 10.05;
codziennie wieczoram i, o 20.1 5 

-,,Wie 
czorynka", za{ rano, okolo I 0. 00-

10.30 r62ne audycje dla dzieci.
A oto ciekawsze seriale - tradycyjnie ju2 telenowele ,,Klan" i

,,Zlotopolscy" (ak w poprzednich numerach ,,Mozaiki" - bez wiqkszych
zmian)), atakLe w soboty o 16.35 stara (1965 r.) ale dobra,,Wojna Do-
mowa", a o 18.30 ,,Na dobre i na zle".I kilka interesuj4cych film6w
polskich w marcu-kwietniu, wszystkie okolo 21.00: w kolejne trzy pi4tki
od l5 marca - serial ,,Wiqzy krwi"; w soboty tez serial ,,Kariera Niko-
dema Dyzmy"; w niedziele'-17 marca film fabularny ,,Bohater roku"; w
poniedzialki o 22.00 serial ,,Rodzina Polanieckich"; w niedzielq 23 mar-
ca w ramach serii ,,Polonica" film niemiecki ,,23".W Wielkanoc 3l mar-
ca - o I 5.05 rozpoczyna siq ponownie serial,,Czterej pancerni i pies", o
21.00 ,,Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy; w wielkanocy poniedzialekpole-
camy o 7 .30 rano znakomity film ,,lJ Pana Boga za piecem".
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