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Ulica Kryłowa ma 84 lata.
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Вулиці Крилова – 84 роки.

О 6.00 – підйом, о 7.30 – розминка го-
лосу, о 8.00 – навчання, о 13.00 – пере-
рва і з 15.45 до 22.00 – знову навчання.

1985 рік – початок «джазифі-
кації» Луцька.

Jedna z nowych łuckich ulic 
w okresie międzywojennym

Одна з нових луцьких 
вулиць міжвоєнного часу

Галина КОНАХ: “У Польщі сма-
кують музичним мінімалізмом”

Перший джазовий 
аніматор Волині

Pierwszy animator
jazzowy na Wołyniu

Halina Konach: “W Polsce
smakują muzyczny minimalizm”

O 6.00 – pobudka, o 7.30 – rozgrzewka 
głosu, o 8.00 –zajęcia, o 13.00 – prze-
rwa i od 15.45 do 22.00 znowu zajęcia.

«Ніхто ніколи не зуміє зробити 
українців і поляків ворогами»

«Nigdy nikt nie potrafi  uczynić z 
Polaków i Ukraińców wrogów»

1985 rok – początek “ujazzowie-
nia” Łucka.

 
 

 

Віктор Вербич:
Wiktor Werbycz: 

Тут можна знайти роботу
Tu można znaleźć pracę

Корупція під секретом
Korupcja w tajemnicy

Конституційний Суд України ухвалив постанову, згід-
но з якою не можна оприлюднювати розмір сімейних 

статків чиновників. Таким чином, влада заборонила журна-
лістам і будь-кому в Україні розповідати, демонструвати на 
відео- та фотозображеннях наскільки заможними з року в 
рік стають вітчизняні політики, депутати, керівники місце-
вих органів влад, а також їхні дружини, діти, родичі.

Постанова, що набрала чинності 
наприкінці січня нинішнього року, 
щоправда, має виключення: опри-
люднювати інформацію можна, 
проте після згоди самих чиновни-
ків. Мотивується подібний крок до-
волі банально – начебто, заради за-
хисту особистої інформації.

Україна, «завдяки» подібним рі-
шенням, семимильними кроками 
рухається до авторитарної, а то й 
тоталітарної форми правління. На-
бридливі журналісти, котрі всюди 
норовлять «всунути свій ніс», тепер 
нестимуть кримінальну відпові-
дальність за розголошення інфор-
мації про королівські межигір’я, 
кончі-заспи, маєтки, квартири, 
банки, палаци, ліси, озера, що пере-
йшли із народної власності у при-
ватну. Як правило, у руки сімей 
українських чиновників.

Відтепер правдолюбиві праців-
ники мас-медіа стануть частими 
гостями міських, районних, облас-
них, апеляційних, Конституційного 
судів. Говорити правду нині стає 
шкідливо не лише для здоров’я, але 
й власної волі (3-5 років в’язниці).

Європейські, демократичні цін-
ності стають для українців ще вір-
туальнішими. Якщо раніше нас 
переконували, що політик є публіч-
ною людиною й інформація про 
нього і членів його сім’ї має бути 

доступною кожному, то нині прави-
ла гри міняються. Влада споруджує 
паркани, які не дадуть заглянути 
«звичним смертним», на яких тран-
спортних засобах пересувається по-
літична еліта, які кошти витрачені 
на купівлю дорогих маєтків, де мо-
жуть собі дозволити відпочивати 
«сильні світу цього». 

Поки що в країні не було ліквідо-
вано обов’язкові декларації про до-
ходи сімей політиків і чиновників, 
проте наступним кроком, швидше 
за все, може стати їхня відміна. На-
віть якщо подібні декларації, які є 
символом вияву свободи слова, і за-
лишаться, то хто перевірить, чи ці 
документи були заповнені правиль-
но? Точно не журналісти, котрі у 
цивілізованому суспільстві є контр-
олюючою ланкою.

Найвищий судовий орган країни 
прийняв антинаціональне, антимо-
ральне рішення, що легалізує коруп-
цію тих, хто мав би із нею боротися. 
Принцип «очі не бачать – серце не 
болить», який реалізувався у радян-
ські часи, хочуть прищепити у неза-
лежній (?), вільній (?), демократич-
ній (?) Україні. Прекрасно жити у 
достатку народним коштом. Причо-
му цей народ ще й не матиме можли-
вості дорікнути за це. Виявляється, 
що правда може бути незаконною.

ВМ

Trybunał Konstytucyjny Ukrainy przyjął uchwałę, według 
której nie wolno ujawniać wielkości rodzinnych majątków 

urzędników. W ten sposób władze zakazały dziennikarzom i 
zwykłym obywatelom na Ukrainie opisywać czy przedstawiać 
poprzez wideo i zdjęcia, w jakim stopniu wzbogacają się każ-
dego roku krajowi politycy, posłowie, szefowie władz lokalnych 
oraz ich żony, dzieci i krewni.

Rozporządzenie, które weszło w 
życie pod koniec stycznia tego roku, 
ma jednak wyjątek: można publiko-
wać informację tylko po uzgodnieniu 
z samymi urzędnikami. Powód takiego 
posunięcia jest dość banalny – ochrona 
informacji prywatnych.

Ukraina, «dzięki» podobnym po-
stanowieniom, stawia siedmiomilowe 
kroki w stronę autorytaryzmu i tota-
litaryzmu w zarządzaniu krajem. Do-
kuczliwi dziennikarze, którzy potra-
fi ą «wszystko wywąchać», teraz będą 
ponosili odpowiedzialność karną za 
ujawnienie informacji o królewskim 
Meżyhiria, Konczej Zaspie, majątkach, 
apartamentach, bankach, pałacach, 
lasach, jeziorach, które od społeczeń-
stwa przeszły w ręce osób prywatnych. 
Jak zwykle, w ręce rodzin urzędników 
ukraińskich.

Teraz sprawiedliwi pracownicy me-
diów staną się częstymi gośćmi sądów 
miejskich, rejonowych, obwodowych, 
apelacyjnych i Trybunału Konstytu-
cyjnego. Mówienie prawdy obecnie nie 
tylko szkodzi zdrowiu, lecz też zagraża 
własnej wolności (3-5 lat więzienia).

Europejskie, demokratyczne warto-
ści jeszcze bardziej stają się dla Ukra-
ińców widmem. Jeśli wcześniej nas 
przekonywano, że polityk jest osobą 
publiczną i informacja o nim i człon-
kach jego rodziny musi być dostępna 
dla wszystkich, to teraz reguły gry zo-

stały zmienione. Rząd buduje ogrodze-
nia, za które nie zajrzą zwykli «śmier-
telnicy». Nie dowiedzą się, jakim 
pojazdem jeżdżą politycy, ile środków 
wydają na kupno drogich nieruchomo-
ści, gdzie pozwalają sobie wypoczywać 
«możni tego świata». 

Jeszcze w kraju nie zlikwidowano 
obowiązkowych deklaracji o zyskach 
rodzin polityków i urzędników, jed-
nak następnym krokiem może być ich 
zniesienie. A nawet jeśli podobne de-
klaracje, które są symbolicznym prze-
jawem wolności słowa, pozostaną, to 
kto sprawdzi, czy te dokumenty są wy-
pełnione dokładnie? Nie uda się tego 
zrobić dziennikarzom, którzy w cywi-
lizowanym społeczeństwie pełnią rolę 
kontrolną.

Najwyższa instytucja sądowa w 
kraju przyjęła antynarodową i anty-
moralną uchwałę legalizującą korup-
cję tych, którzy powołani są do walki 
z nią. Zasadę «oczy nie widzą – serce 
nie boli», która była realizowana w cza-
sach sowieckich, starają się zaszczepić 
na niepodległej (?), wolnej (?), demo-
kratycznej (?) Ukrainie. Dobrze żyje się 
w dostatku za fundusze państwowe. I 
ludzie jeszcze nie będą mogli stawiać 
swoich zarzutów. Okazuje się, że praw-
da może być niezgodna z prawem.

MW 
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Перший джазовий 
аніматор Волині
Василь Ворон — журналіст, держслужбовець та організатор перших 
джазових концертів та фестивалів на Волині. Сьогодні — він співроз-
мовник “Волинського Монітора”.

Wasyl Woron – dziennikarz, urzędnik oraz organizator pierwszych kon-
certów i festiwali jazzowych na Wołyniu. Dzisiaj  jest gościem  “Monitora 
Wołyńskiego”.

– 60 років – і Ти вже щас-
ливий пенсіонер, а доне-
давна працював…

– Заступником началь-
ника Управління культури і 
туризму ОДА, начальником 
відділу охорони культурної 
спадщини. 

Коли я прийшов на дер-
жавну службу у 1992 році, то 
сформулював для себе пев-
ні засадничі речі. Виходив 
з того, що культура — це не 
дім, який можна побудува-
ти, а дерево, яке необхідно 
ростити: крона його буде 
тим пишнішою, чим глибше 
коріння традицій. У всебіч-
ному розвитку національної 
культури я бачив підстави 
для духовного суверенітету. 
Відродження забутих і на-
родження нових традицій 
надало можливість «розкру-
тити» фестивальний рух на 
Волині, що пішов далі в Укра-
їну і створив «життєве серед-
овище» для різних митців і 
жанрів як самодіяльного, так 
і професійного мистецтва, 
передумови для народження 
туристичного продукту з во-
линською маркою і презента-
бельності Волині.

– Мабуть, непросто було 
творити візитку Волині і 
віднайти своє обличчя піс-
ля стількох років радян-
ської культурної «муміфі-
кації»?

– У реаліях нової геопо-
літичної ситуації потрібно 
було на західному кордоні 
презентувати Україну і Во-
линь зокрема. Ми раптом 
повернулися до світу облич-
чям, сповнені бажання по-
ділитися своїми духовними 
надбаннями, своєю історією. 
Історико-культурна спад-
щина – від короля Данила 
до В'ячеслава Липинського 
промовляла до нас на по-
вний голос. Але залишалися 

«білі плями» історії поль-
сько-українських відносин 
як предмет дослідження для 
істориків України та Польщі. 
Завдання не для педінститу-
ту, який готував радянських 
ідеологічних бійців, а для 
Волинського університету, 
який ми створили у 1993 
році. Тепер, з перспективи 
часу, можу з упевненістю 
стверджувати, що у вивченні 
цієї проблематики відбувся 
значний крок уперед. Було 
мобілізовано весь науковий 
актив польських та україн-
ських істориків. Особливо 
хочу відзначити внесок двох 
ключових постатей — укра-
їнського історика Миколу 
Кучерепу та нині покійного 
Теодозія Старака з Посоль-
ства України у Польщі. 

– Але ж цей процес 
призупинився. Невже 
у дослідженні причин 
польсько-у кр аїнськог о 
протистояння поставлено 
крапку?

– Вийшло десь біля де-
сятка томів українською та 
польською мовами за ма-
теріалами наукових конфе-
ренцій «Україна – Польща: 
Важкі питання», обговорено 
багато проблем, залучено 
широченну джерельну базу. 
У Миколи Кучерепи не зни-
кло бажання і потреба шу-
кати відповіді на ці нелегкі 
запитання.

– 20 років стажу держ-
службовця. Практично, 
Ти — ровесник української 
Незалежності. Чи важко 
було здолати у собі «радян-
ський спадок»? 

– Правду кажучи, було 
по-різному. Але я прий-
шов на державну службу 
із журналістики, а вона за-
охочувала до плюралізму 
думок. Колеги з Управління 
культури і туризму можуть 
підтвердити, що двері у мо-
єму кабінеті для усіх завжди 
були відчиненими навстіж. 
До вирішення проблеми на-
магався підходити макси-
мально об’єктивно і всесто-
ронньо, враховуючи вимоги 
чинного законодавства. 

– Василь Ворон на старті 
державної служби – ідеа-
ліст, альтруїст. Після 20 ро-
ків праці – реаліст, прагма-
тик, цинік...?

– На початку, звичайно, 
була певна частка ідеалізму. 
Навчився до речей підхо-
дити більш зважено. Життя 
змушує бути прагматиком, 
але надалі залишаюсь аль-
труїстом.

– Знаю, що Ти народився 
у Луцьку, але родина похо-
дить з-за Бугу. Звідки зна-
ння польської мови?

– У моїй пам’яті живе 
пам'ять моїх батьків. Коли 
їх з маленького українського 
забужанського села Жоло-
бок «викинули» у херсонські 
степи, то батько вирішив 
«пробиватися» назад, на 
Холмщину, але так і зали-
шився під Луцьком, втра-
тивши надію повернутися 
на свою малу батьківщину. 
Власне, від нього я пере-
йняв традицію позитивно-
го світовідчуття, пов’язану 
з «польським» періодом. 
Коли я вперше почув Чесла-
ва Нємена і Марека Грехуту, 

з’явився смак до польського 
слова і мови. Першу програ-
му Польського радіо не глу-
шили і «Штандар млодих» 
можна було передплатити 
без проблем. Із середини ві-
сімдесятих почалися епізо-
дичні безпосередні контак-
ти з Польщею. Так почалася 
моя пригода з польською 
культурою. 

– Усі ми, завдяки Поль-
ському радіо, дістали му-
зичне самовиховання, від 
біг-біту, через рок до до-
брого польського і світо-
вого джазу. Як сталося, що 
Ти став першим джазовим 
аніматором Волині?

– Усе почалося у 1969 році 
із студентського інструмен-
тального ансамблю під керу-
ванням Ігоря Мірошниченка. 
Потім було захоплення джаз-
роком. У 1985 році у Луцьку 
відбувалися Дні Замостя: в 
міському Будинку культури 
виступав біґ бенд Вєслава 
Перегорульки. В Управлінні 
культури вирішили зібра-
ти більше глядачів і подали 
на афішу інформацію про… 
рок-групу «Біґ Бенд»! «При-
валило» кілька тисяч людей, 
але до кінця «дотягнула» тіль-
ки половина. Власне, це і було 
початком «джазифікації» 
Луцька. У 1987 році ми вже 
разом із Замостем проводили 
«Музичні діалоги над Бугом» 
за участю вокального кварте-
ту «BOKC». У 2005 році, після 
значної перерви, нам вдалося 
відродити «музичні діалоги» 
за допомогою нашого дав-
нього приятеля і партнера 
Ґжеґожа Обста, президента 
Джазового клубу ім. Мєчис-
лава Коша із Замостя. До Днів 
Європи у Луцьку і Замості 
почергово проводилися «Му-
зичні діалоги» і «Нью Коо-
перейшн Замость-Луцьк». 
Відомі джазові імена – 
Ян Пташин Врублевський, 
Дорота Міськєвіч, Войцєх 
Нєдзєля, група «РГГ», джаз-
мени з Британії... Безцінною 
стала допомога Генерального 
консула Войцєха Галонзкі та 
Президента міста Замостя – 
великих прихильників джазу.

– Як оцінюєш сучасний 
стан «джазифікації» Воли-
ні? За ці роки було багато 
чи мало джазу?

– Джаз став провідником 
нових музичних ідей, а наші 
українсько-польські про-
екти упродовж 2005-2011 
років дали змогу заблищати 
зіркам із цілого світу. До-
брого джазу ніколи не буде 
забагато. За допомогою бю-
джетних коштів ми зробили 
першу інвестицію, але нада-
лі я хочу бачити більшу роль 
бізнесу в розвитку джазових 
традицій.

– Ні для кого не є се-
кретом Твоє поєднання 
державної служби з теле- і 
радіожурналістикою. З 
«подвійним життям» по-
кінчено?

– Я повертаюся до жур-
налістики. З «подвійним 
життям» врешті-решт по-
кінчено. Тепер воно стане 
потрійним – якось ділитиму 
свій час між «Радіо Луцьк», 
Волинським телебаченням 
та газетою «Віче».

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК

Pierwszy animator 
jazzowy na Wołyniu

– 60 lat – i ty już jesteś 
szczęśliwym emerytem, a do 
niedawna pracowałeś...

– Jako zastępca kierownika 
Zarządu ds. Kultury i Turysty-
ki w Wołyńskiej Obwodowej 
Administracji Państwowej i 
kierownik Działu ds. Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego.

Gdy zaczynałem pracować 
jako urzędnik w 1992 roku, 
wyznaczyłem sobie podsta-
wowe cele. Brałem pod uwa-
gę, że kultura to nie dom, 
który można wybudować, 
lecz drzewo, które trzeba ho-
dować: im głębsze będą ko-
rzenie tradycji, tym szerzej 
będzie rozgałęziona jego ko-
rona. Rozwój kultury naro-
dowej uważałem za podstawę 
dla niezależności duchowej. 
Odrodzenie zapomnianych 
i tworzenie nowych trady-
cji, umożliwiło rozwój ruchu 
festiwalowego na Wołyniu, 
który poszedł dalej po Ukra-
inie i stworzył środowisko dla 
różnych artystów i gatunków 
sztuki tak amatorskiej, jak i  
profesjonalnej, oraz przesłan-
ki dla powstania markowego 
produktu turystycznego na 
Wołyniu,  dla dobrze się pre-
zentującego Wołynia.

– Chyba nie było łatwo 
tworzyć wizytówkę Wołynia 
i odnaleźć własne oblicze po 
tylu latach radzieckiej “mu-
mifi kacji” kulturowej?

– W realiach nowej geopo-
litycznej sytuacji, trzeba było 
na zachodniej granicy pre-
zentować Ukrainę,a  zwłasz-
cza Wołyń. Stanęliśmy nagle 
twarzą do świata, z ogromnym 
pragnieniem  dzielenia się 
swoim bogactwem ducho-
wym, swoją historią. Dziedzi-
ctwo historyczne i kulturowe 
– od króla Daniły do Wiacze-
sława Lipińskiego – zwracało 
się do nas pełnym głosem. Ale 
pozostawały białe plamy w hi-
storii stosunków polsko-ukra-
ińskich jak obiekt badań dla 
historyków Ukrainy i Polski. 
Zadanie nie dla instytutu pe-
dagogicznego, który kształcił 
radziecką kadrę ideologiczną, 
lecz dla Uniwersytetu Wołyń-
skiego, który stworzyliśmy 
w 1993 roku. Dzisiaj mogę z 
pewnością powiedzieć, że w 
sprawie badania tej problema-
tyki odbył się ogromny postęp. 
Zostali zmobilizowani polscy i 
ukraińscy historycy. Chciał-
bym zwrócić uwagę na dwie 
kluczowe postacie – ukraiń-
skiego historyka Mykołę Ku-
czerepę i świętej pamięci Teo-
dozjusza Staraka z Ambasady 
Ukrainy w Polsce.

– Ale przecież proces 
ten został zahamowany. 
Czy w badaniach przyczyn 
polsko-ukraińskiego kon-
fl iktu została postawiona 
kropka?

– Ukazało się około 10 to-
mów, w języku ukraińskim i 
polskim, materiałów konfe-
rencji naukowych “Ukraina – 
Polska: Trudne pytania”, omó-
wiono wiele kwestii w oparciu 
o ogromną bazę źródeł. Myko-
ła Kuczerepa ma jeszcze chęć i 
potrzebę szukania odpowiedzi 
na te trudne pytania.

– 20 lat na stanowisku 
urzędnika. Faktycznie, jesteś 
rówieśnikiem ukraińskiej 
Niezależności. Czy trudno 

było pokonać w sobie “spuś-
ciznę radziecką”?

– Szczerze mówiąc było 
różnie. Ale przyszedłem na to 
stanowisko z dziennikarstwa, 
a ono zachęcało do różnorod-
ności opinii. Koledzy z Za-
rządu ds. Kultury i Turystyki 
mogą potwierdzić, że drzwi w 
moim gabinecie były zawsze 
otwarte dla wszystkich. Do 
rozwiązywania problemów 
starałem się podejść obiek-
tywnie i z różnych stron, bio-
rąc pod uwagę normy ustawo-
dawcze.

– Wasyl Woron na starcie 
kariery urzędnika – ideali-
sta, altruista. Po 20 latach 
roboty – realista, pragmatyk, 
cynik...?

– Na początku oczywiście 
było trochę idealizmu. Uczy-
łem się podchodzić do sprawy 
w sposób bardziej wyważony. 
Życie wymusza bycie prag-
matykiem, chociaż pozostaję 
altruistą.

– Wiem, że ty się urodziłeś 
w Łucku, ale rodzina pocho-
dzi zza Buga. Skąd znajo-
mość języka polskiego?

– W mojej pamięci żywa 
pamięć moich rodziców. Gdy 
z małej nadbużańskiej wio-
ski Żołobek, wyrzucili ich w 
chersońskie stepy, ojciec po-
stanowił wrócić na Chełm-
szczyznę, ale został pod Łu-
ckiem, straciwszy nadzieję 
na powrót do swojej małej 
ojczyzny. Właśnie od niego 
nauczyłem się pozytywne-
go odbierania świata, które 
związane jest z “polskim” 
okresem. Kiedy po raz pierw-
szy usłyszałem Czesława 
Niemena i Marka Grechutę, 
pojawił się smak polskie-
go słowa i języka. Pierwszy 
program Polskiego Radia nie 
zagłuszano i “Sztandar Mło-
dych” można było bez prob-
lemów prenumerować. Od 
połowy lat 80-tych, zaczęły 
się epizodyczne, ale bezpo-
średnie kontakty z Polską. 
Tak zaczęła się moja przygo-
da z polską kulturą.

– My wszyscy, dzięki Pol-
skiemu Radiu, samodzielnie 
dokształcaliśmy się muzycz-
nie, od big-bitu poprzez ro-
cka do dobrego polskiego i 
światowego jazzu. Jak to się 
stało, że stałeś się pierwszym 
jazzowym animatorem na 
Wołyniu?

– Wszystko zaczęło się 
w 1969 roku w studenckim 
zespole instrumentalnym 
pod kierownictwem Ihora 
Mirosznyczenki. Potem była 
fascynacja jazz-rockiem. W 
1985 roku w Łucku odby-
wały się Dni Zamościa – w 
miejskim Domu Kultury 
występował Big Band Wie-
sława Pieregorulki. W Dziale 
Kultury postanowili zebrać 
jak najwięcej widzów i dali 
na afi szu informację o... ze-
spole rockowym “Big Band”! 
Przyszło kilka tysięcy ludzi, 
ale do końca wytrzymała 
tylko połowa. To właśnie był 
początek “ujazzowienia” Łu-
cka. W 1987 roku, wspólnie 
z Zamościem, zorganizowa-
liśmy “Muzyczne Dialogi na 
Bugiem” z udziałem kwar-
tetu “VOX”. W 2005 roku, 
po dłuższej przerwie, udało 
się nam odrodzić “Muzycz-

ne Dialogi” za pomocą na-
szego dawnego przyjaciela i 
partnera Grzegorza Obsta, 
Prezydenta Klubu Jazzowe-
go im. Mieczysława Kosza w 
Zamościu. Z okazji Dni Eu-
ropy w Łucku i w Zamościu, 
po kolei odbywały się “Mu-
zyczne Dialogi” oraz “New 
Cooperation Zamość-Łuck”. 
Znane imiona ze świata jazzu 
– Jan Ptaszyn-Wróblewski, 
Dorota Miśkiewicz, Woj-
ciech Niedziela, zespół RGG, 
jazzmani z Wielkiej Bryta-
nii... Bezcenna była pomoc 
ówczesnego Konsula Gene-
ralnego RP w Łucku Woj-
ciecha Gałązki i Prezydenta 
miasta Zamościa – wielkich 
wielbicieli jazzu.

– Jak oceniasz współczes-
ny stan “ujazzowienia” Wo-
łynia? W ciągu tych lat było 
dużo czy mało jazzu?

– Jazz stał się szerzycielem 
nowych idei muzycznych, a 
nasze ukraińsko-polskie pro-
jekty w ciągu lat 2005-2011 
pozwoliły na wystąpienie tu 
gwiazd z całego świata. Do-
brego jazzu nigdy nie będzie 
za dużo. Przy pomocy środ-
ków z budżetu, zrobiliśmy 
pierwszą inwestycję, ale dalej 
chciałbym zobaczyć większą 
rolę biznesu w rozwoju trady-
cji jazzowych.

– Nie jest tajemnicą po-
łączenie przez ciebie ka-
riery urzędnika z dzien-
nikarstwem radiowym i 
telewizyjnym. Czy to już ko-
niec “podwójnego życia”?

– Wracam do dziennikar-
stwa. To koniec “podwójnego 
życia”. Teraz będzie ono “po-
trójnym” – będę dzielił swój 
czas pomiędzy Radio Łuck, 
Telewizją Wołyńską oraz gaze-
tą “Wicze”.

Rozmawiał Walenty WAKOLUK
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Галина КОНАХ: “У Польщі смакують музичним мінімалізмом”
Солістка джаз-бенду “Резус блюз” Галина Конах у своєму репертуарі 

має пісні на 15-ти мовах світу. Зайнята 25 годин на добу і при цьому 
зізнається, що ні разу не пожалкувала про вибір професії.

“Я не з талановитих лю-
дей, але з трудоголіків,” – так 
говорить про себе співач-
ка. Каже, що у дитинстві не 
вирізнялася особливими 
вокальними здібностями, 
більше того, через “сиплий” 
голос її не хотіли брати у хор. 
У музичній школі в Маневи-
чах, звідки вона родом, пора-
дили ніколи не брати до рук 
мікрофона, а краще грати 
на фортепіано. Однак напо-
легливість Галини принесла 
свої плоди – нині вона пере-
можниця багатьох фестива-
лів, її запрошують на між-
народні музичні конкурси 
як члена журі або як зіркову 
гостю. 

Галина Конах в інтерв’ю 
“Волинському Монітору” 
розповіла про джазову куль-
туру в Україні і про те, чим її 
приваблюють музичні фес-
тивалі у Польщі.

– Галю, любов до сцени 
тобі передалася спадково? 
Можливо, у родині хтось 
був великим артистом?

– Мій батько колись був 
причетний до музики, однак 
потім закинув цю справу. 
Моя мама – вчителька. Ді-
дусь любить інколи поспіва-
ти... Не можу сказати, що у 
нашій родині є великі музич-
ні таланти. 

– Відомо, що ти маєш 
польське коріння.

– Це дійсно так, мої пра-
бабуся і прадідусь були по-
ляками.

– Із цим пов’язана твоя 
любов до Польщі? Знаю, 
що ти зараз там навчаєшся 
і часто їздиш на фестивалі.

– Із цим також (сміється, 
– авт.). До польського універ-
ситету я вступила за реко-
мендацією моєї подруги На-
талки Войцеховської, котра 
там навчалася. Я була здиво-
вана, коли вступила завдяки 
своєму таланту, адже думала, 
що для вступу потрібні гро-
ші. До того ж навчаюся без-
коштовно, мене забезпечу-
ють харчуванням і житлом.

– Де саме навчаєшся?
– Навчаюся на курсі для 

диригентів полонійних хо-
рів, що організований Коша-

лінським відділом «Спіль-
нота Польська». Інтенсивні 
заняття відбуваються один 
раз на рік протягом місяця, 
а впродовж року ми вико-
нуємо усі завдання дистан-
ційно. Там немає халтури. В 
Україні буває, що поблаж-
ливо ставляться до актив-
них студентів. А в Польщі 
все по-іншому. Я прийшла із 
чистим папером, де було вка-
зано “Галина Конах, Україна, 
Луцьк” – ніхто не знав, хто я 
і що вмію.

– Важко було адаптувати-
ся?

– Спочатку я думала, що 
повчуся рік і з мене виста-
чить. О шостій ранку підйом, 
о 7.30 – розминка голосу, о 
8.00 – початок навчання. По-
тім о 13.00 – перерва, і з 15.45 
до 22.00 – знову навчання. 
Це шалений темп, який дуже 
виснажує. Якось пропустила 
дві перших пари. Мене від-
разу викликали у деканат і 
пояснили, що я не поважаю 
навчання і того, що мені 
дали такий шанс. Тоді я пере-
осмислила свій підхід до на-
вчання і закінчила два курси 
на «відмінно».

А ще у 2011 році зі мною 
трапився щасливий випадок. 
На початку навчального року 
в університеті організували 
імпрезу, де кожен студент 
мав себе представити. На за-
хід запросили відомий джаз-
бенд. І тут одна викладачка 
каже солістові гурту, мовляв, 
у нас є студентка, яка ствер-
джує, що співає джаз, але ми 
ніколи її не чули. І запропо-
нувала нам щось зіграти екс-
промтом. Дякувати Богу, все 
пройшло вдало, навіть роз-
кішно. Професорський склад 
був у шоці. Наступного дня 
мене звільнили від занять і 
відправили у Ґданськ на джа-
зовий фестиваль, де ми знову 
зробили експромт з тим са-
мим піаністом. Цей випадок 
змінив усе докорінно. Нині  – 
я солістка хору «Ojczyzna». 
Керівник хору, Ельжбета 
Вторковська, дозволила мені 
виконувати деякі класичні 
твори у джазовій манері. Цей 
«експеримент» отримав хо-
роші відгуки.

– Для тебе закордонні 
музичні фестивалі – звична 
річ. Польща, Чорногорія, 
Болгарія, Угорщина, Сер-
бія… А як часто ти виступа-
єш в Україні?

– Чесно кажучи, в Україні 
мені уже сумно виступати 
(зітхає, – авт.). З усіх фес-
тивалів в Україні, де брала 
участь, завжди привозила 
перемогу. Але це не те... Я 
вважаю, що робити вокаль-
ні конкурси – це абсурд. У 
спорті може бути перший, а 
в музиці – ні. Як можна оці-
нити найкращого? От, для 
прикладу, на європейський 
фестиваль приїздять Уітні 
Хьюстон, Тіна Тернер, Елтон 
Джон, Стінг – кого і як оби-
рати переможцем? Вони всі 
найкращі.

– Тобто у Польщі фес-
тивалі відбуваються по-
іншому?

– У Польщі всі фестивалі 
проходять не на конкурс-
ній основі, там діє система 
грантів. Тобто стараються 
заохотити людину великим 

призовим фондом, але немає 
першого, другого і третього 
місця.

– А як щодо ставлення до 
артистів? Відчутна різниця?

– Звісно! За кордоном 
цінують артистів. Напри-
клад, мені по всій Європі 
оплачується авіапереліт. 
Обов’язково забезпечують 
мінімум тризірковий готель, 
харчування, екскурсії, макі-
яж, зачіску. Я ні про що не 
переймаюся! Настільки на-
лагоджена і організована ро-
бота, що хочеться виходити 
на сцену і співати! А в Укра-
їні з цим, на жаль, плачев-
на ситуація. Пригадується 
участь в одному українсько-
му фестивалі. Їдеш потягом, 
приїжджаєш о третій ночі і 
тебе ніхто не зустрічає. Нія-
ких умов, але вже о восьмій 
ранку ми повинні стояти на 
сцені, не маючи можливості 
навіть елементарно прийня-
ти душ!

– Чим тебе ще приваблю-
ють польські фестивалі?

– Специфіка європей-
ських фестивалів у тому, що 
на них приїздять відомі ви-
конавці. Ти розумієш, що 
треба багато працювати над 
репертуаром, сценічним об-
разом, над своїм музичним 
баченням. Ось у нас на по-
страдянському просторі: 
чим гучніше – тим краще 
мистецтво. А в Польщі, на-
приклад, смакують музич-
ним мінімалізмом. Поляки 
– естети у музиці, в одязі, 
їжі, у житті загалом. А в нас 
музичне бароко, якого ми ще 
не переросли. Хоча у Льво-
ві музиканти мають гарний 
смак. Приміром, «Шоколад», 
«Даха Браха» – обожнюю їх 
слухати. Ще Польща заохо-
тила поляків, котрі є одни-
ми з найкращих музикантів 
світу, повернутися на рідну 
землю. Для них пріоритетом 
є духовне і культурне вихо-
вання населення.

– На твою думку, ті джа-
зові фестивалі, які органі-
зовують у Луцьку, є близькі 
до європейських?

– З того, що я бачила в 
Україні, – це одні з найближ-
чих до Європи фестивалів. 
Джазовий концерт у замку 
Любарта чи у Ляльковому те-
атрі – кращого придумати не 
можна. Потрібно віддати на-
лежне людям, які ці концер-
ти організовують – джазмену 
Олегові Баковському та кон-
сулу Кшиштофу Савіцькому. 
Особисто я хочу подякувати 
пану консулу за те, що він, як 
ніхто, вірить у моє європей-
ське майбутнє і всіляко під-
тримує.

– Коли можна буде завіта-
ти на сольний концерт Гали-
ни Конах у Луцьку?

– Я давно маю таку мрію. 
Однак на сольний концерт, 
яким бачу його я, наразі не-
має належного фінансуван-
ня. У мене немає ні продю-
сера, ні спонсора… Звісно, за 
мінімум витрат плюс макси-
мум креативу можна зробити 
грандіозне шоу, однак у мене 
комплекс відмінниці, тому 
мій концерт повинен бути 
надзвичайним та особливим!

Розмовляла Аня ТЕТ

Halina Konach:  “W Polsce smakują muzyczny minimalizm”

Solistka zespołu jazzowego “Rezus bluz” Halina Konach w swoim repertua-
rze ma piosenki w 15 językach świata. Zajęta jest 25 godzin na dobę, ale jak 

mówi, nigdy nie żałowała wyboru zawodu.

“Nie należę do ludzi uta-
lentowanych, lecz do pra-
coholików,” – mówi o sobie 
śpiewaczka. Opowiada też, 
że w dzieciństwie nie miała 
szczególnych zdolności wo-
kalnych, a w dodatku z po-
wodu ochrypłego głosu, nie 
chciano wziąć jej nawet do 
chóru. W szkole muzycznej w 
Maniewiczach, skąd pocho-
dzi, usłyszała radę, by nigdy 
nie brać do ręki mikrofonu, a 
najlepiej grać na fortepianie. 
Jednak uporczywość Haliny 
zaowocowała. Zwyciężyła w 
wielu festiwalach, jest zapra-
szana na muzyczne konkursy 
międzynarodowe jako jurorka 
albo jako gwiazda.

Halina Konach w wywia-
dzie dla “Monitora Wołyń-
skiego” opowiedziała o jazzo-
wej kulturze na Ukrainie oraz 
atrakcyjności festiwali mu-
zycznych w Polsce.

– Halino, czy zafascyno-
wanie sceną odziedziczyłaś 
po kimś?

– Mój ojciec był kiedyś 
związany z muzyką, ale po-
rzucił później to zajęcie. Moja 
mama – nauczycielka, a dzia-
dek lubi czasem pośpiewać. 
Nie mogę powiedzieć, że w 
naszej rodzinie są wielkie ta-
lenty muzyczne.

– Wiem, że ty masz pol-
skie pochodzenie.

– To prawda. Moi pra-
dziadkowie byli Polakami.

– To z tym jest związane 
twoje zamiłowanie do Pol-
ski? Wiem, że obecnie stu-
diujesz tam i często jeździsz 
na festiwale.

– Z tym też (uśmiecha się 
– aut.). Do studiowania na 
polskiej uczelni, namówiła 
mnie moja przyjaciółka Na-
talia Wojciechowska. Byłam 
zdziwiona, kiedy dostałam 
się na studia dzięki swojemu 
talentowi. Myślałam, że po-
trzeba na to pieniędzy. A stu-
diuję bezpłatnie, gwarantują 
mi wyżywienie i zakwatero-
wanie.

– Gdzie studiujesz?
– Studiuję w Studium Dy-

rygentów Chórów Polonij-
nych, który jest zorganizowa-
ny przez Koszaliński Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Intensywne zajęcia 
odbywają się raz do roku i 
trwają w ciągu miesiąca, a w 
ciągu roku uczymy się na od-
ległość. Tam nie ma chałtury. 
Na Ukrainie czasem istnieje 
pobłażliwe podejście do ak-
tywnego studenta. W Polsce 
wszystko inaczej. Przyszłam 
z czystym papierem, gdzie 
napisane było: “Halina Ko-
nach, Ukraina, Łuck” – nikt 
nie wiedział, kim jestem i co 
potrafi ę.

– Trudno było się przy-
zwyczaić?

– Najpierw myślałam, 
że roku nie wytrzymam. O 
szóstej rano pobudka, o 7.30 
– rozgrzewka głosu, o 8.00 
– początek zajęć. Potem o 
13.00 – przerwa i od 15.45 
do 22.00 znowu zajęcia. Sza-
lone, wycieńczające tempo. 
Pewnego razu nie przyszłam 
na dwa pierwsze zajęcia. Od 
razu zostałam wezwana do 
dziekanatu, gdzie mi wy-
tłumaczono, że lekceważę 
naukę i szansę, którą dosta-

łam. Wtedy zmieniłam swoje 
podejście do nauki i w ciągu 
dwóch lat mam bardzo dobre 
wyniki.

Oprócz tego, w 2011 roku, 
zdarzył się  szczęśliwy przy-
padek. Na początku roku 
akademickiego, na uczelni 
organizowano imprezę, pod-
czas której każdy student mu-
siał siebie zaprezentować. Na 
imprezę zaproszono znany 
zespół jazzowy. W pewnym 
momencie, jedna profesorka 
mówi do solisty zespołu, że 
mają studentkę, która twier-
dzi, że śpiewa jazz, ale nigdy 
jej nie słyszeliśmy. I zapropo-
nowała nam improwizację. 
Dzięki Bogu, wszystko się 
udało, nawet bardzo dobrze. 
Profesorowie byli w szoku. 
W następnym dniu zwolnio-
no mnie z zajęć i wysłano do 
Gdańska na festiwal jazzo-
wy, gdzie znowu zaimpro-
wizowaliśmy z  pianistą. Ten 
przypadek zmienił wszystko. 
Obecnie jestem solistką chó-
ru “Ojczyzna”. Kierowniczka 
chóru pani Elżbieta Wtor-
kowska, pozwoliła mi na 
wykonanie niektórych utwo-
rów klasycznych w jazzowej 
manierze. Ten eksperyment 
otrzymał dobre opinie.

– Dla ciebie zagraniczne 
festiwale muzyczne- rzecz 
zwykła. Polska, Czarnogóra, 
Bułgaria, Węgry, Serbia... 
Jak często występujesz na 
Ukrainie?

– Szczerze mówiąc na 
Ukrainie jest mi ostatnio 
smutno występować (wzdy-
cha – aut.). Ze wszystkich fe-
stiwali na Ukrainie, w których 
uczestniczyłam, zawsze przy-
woziłam zwycięstwo. Ale nie 
jest to właśnie to... Uważam 
za absurdalne organizowanie 
konkursów wokalnych. W 
sporcie może być ktoś pierw-
szy, ale w muzyce – nie. Jak 
można ocenić najlepszego? 
Na przykład, na europejski 
festiwal przyjeżdżają Whit-
ney Houston, Tina Turner, 
Elton John, Sting… Kogo i 
jak uznać za zwycięzcę? Oni 
wszyscy są najlepsi.

– Czyli w Polsce festiwale 
odbywają się inaczej?

– W Polsce wszystkie fe-
stiwale odbywają się nie jako 
konkursy. Organizatorzy mają 
fundusze, czyli starają się za-
chęcić człowieka pieniędzmi i 
nie ma pierwszego, drugiego i 
trzeciego miejsca.

– A jaki jest stosunek do 
artystów? Czy zauważalna 
jest różnica?

– Oczywiście! Za grani-
cą doceniają artystów. Na 
przykład ja mam zagwaran-
towane minimum hotel trzy-
gwiazdkowy, wyżywienie, 
wycieczki, makijaż, fryzurę. 
Nie przejmuję się niczym! Na 
tyle jest zorganizowana praca, 
że chcesz wychodzić na sce-
nę i śpiewać! Na Ukrainie z 
tym, niestety sytuacja trudna. 
Przypominam sobie udział w 
jednym ukraińskim festiwalu. 
Jedziesz pociągiem, przyjeż-
dżasz o trzeciej w nocy, nikt 
na ciebie nie czeka. Żadnych 
warunków, ale już o ósmej 
rano powinniśmy stać na sce-
nie, nie mając możliwości na-
wet na prysznic!

– Dlaczego jeszcze  podo-
bają ci się polskie festiwale?

– Specyfi ka europejskich 
festiwali polega na tym, że 
przyjeżdżają na nie, znani 
artyści. Rozumiesz, że trzeba 
dużo pracować nad repertu-
arem, wizerunkiem scenicz-
nym, nad swoją wizją mu-
zyczną. U nas w przestrzeni 
postradzieckiej jest tak: im 
głośniej, tym lepiej. A w Pol-
sce na przykład smakują mu-
zyczny minimalizm. Polacy 
– esteci w muzyce, ubraniu, 
jedzeniu i w ogóle w życiu. A 
my mamy barok w muzyce, 
którego jeszcze nie przero-
śliśmy. Chociaż we Lwowie 
muzycy mają dobry gust. Na 
przykład “Shokolad”, “Dacha 
Bracha” - uwielbiam ich słu-
chać. Polska potrafi ła zachę-
cić Polaków, którzy należą do 
grona najlepszych muzyków 
świata, aby wrócili na ziemie 
ojczystą. Dla nich prioryte-
tem jest wychowanie ducho-
we i kulturalne ludzi.

– Twoim zdaniem, czy fe-
stiwale jazzowe, które odby-
wają się w Łucku, są zbliżone 
do europejskich?

– Z tego, co widziałam na 
Ukrainie te festiwale są jed-
ne z najbliższych do Europy. 
Koncert jazzowy w Zamku 
Lubarta czy Teatrze Lalek… 
– lepszego pomysłu być nie 
może. Należy podziękować za 
to jazzmanowi Olegowi Ba-
kowskiemu oraz Konsulowi 
Krzysztofowi Sawickiemu. Ja 
chcę podziękować Panu Kon-
sulowi za to, że on jak nikt 
inny, wierzy w moją europej-
ską przyszłość i wspiera mnie.

– Kiedy można będzie 
przyjść na koncert solowy 
Haliny Konach w Łucku?

– Od dawna mam takie 
marzenie. Ale na taki koncert 
solowy, który sobie wyobra-
żam, na razie nie ma wystar-
czających pieniędzy. Nie mam 
producenta ani sponsora... 
Oczywiście za minimum wy-
datków, plus maksimum kre-
atywności, można zorganizo-
wać wspaniały show, jednak 
mam kompleks perfekcjonist-
ki. Dlatego mój koncert, musi 
być czymś nadzwyczajnym i 
szczególnym.

Rozmawiała Ania TET
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W 1997 r. gotycki Zamek 
Krzyżacki w Malborku został 
wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, jako 
największa zachowana ceglana 
twierdza na świecie, przykład 
średniowiecznej architektury 
obronnej charakteryzujący się 
nowatorskimi wówczas roz-
wiązaniami technicznymi.

Właściwie, w Malborku, 
nad rzeką Nogat, znajduje się 
cały kompleks zamkowy o po-
wierzchni prawie 20 ha, składa-
jący się z trzech części: Zamku 
Wysokiego, Zamku Średniego 
i Zamku Niskiego (Przedzam-
cza).  Są one połączone ze sobą 
spójnym systemem fortyfi kacji. 
Najstarszym jest Zamek Wyso-
ki, budowany od połowy XIII w. 
jako twierdza oraz siedziba kon-
wentu Zakonu Krzyżackiego. W 
Zamku Wysokim umieszczono 
salę kapitulną, skarbiec, refektarz 
(jadalnię), dormitoria (sypial-
nie), kapitularz (pomieszczenie 
klasztorne) i kaplicę Najświętszej 
Marii Panny, później rozbudo-
waną i przekształconą na kościół. 
Najświętsza Maria Panna była 
patronką zamku i miasta, zwane-
go przez krzyżaków Marienbur-
giem, czyli Grodem Marii.

Wzniesienie Zamku Śred-
niego rozpoczęło się w końcu 
XIII – na początku XIV w., 
kiedy została podjęta decyzja 
o przeniesieniu z Wenecji do 
Malborka siedziby wielkiego 
mistrza, a to znaczy – i stolicy 
państwa krzyżackiego. W Za-
mku Średnim rozmieszczono: 
pałac wielkiego mistrza, wielki 
refektarz, infi rmeria (sala dla 
chorych), pokoje gościnne i 
kaplicę Świętego Bartłomieja. 
W związku z nowym przezna-
czeniem zamku trzeba było 
pomyśleć o miejscu wiecznego 
spoczynku wielkich mistrzów. 

Stała się nim kaplica Świętej 
Anny, zbudowana pod kościo-
łem Najświętszej Marii Panny 
w Zamku Wysokim. Perłą Za-
mku krzyżackiego jest wiel-
ki refektarz – największa sala 
zamku, uznawana za jedno z 
najbardziej reprezentatywnych 
wnętrz świeckich Europy śred-
niowiecznej. Taką opinię wielki 

refektarz zyskał dzięki swoim 
zrównoważonym proporcjom i 
kolonom, tworzącym wspania-
łe sklepienie palmowe.

Zamek Niski budowany 
był w XIV – połowie XV w. 
Umieszczone w nim zostały 
karwan (wielkie zbrojownie na 
działa i wozy wojskowe), spi-
chlerz, budowy gospodarcze: 
ludwisarnie (pracownie rze-
mieślnicze, w której odlewano 
wyroby z brązy, miedzi, mosią-
dzu i spiżu), stajnie, browar itp. 
Sakralnym ośrodkiem Zamku 
Niskiego stała się kaplica Świę-
tego Wawrzyńca, przeznaczo-
na dla służby zamkowej.

Po wypędzeniu Zakonu 
Krzyżackiego dalej na pół-
noc, zamek w Malborku kil-
kukrotnie zmieniał swoich 
gospodarzy oraz funkcje. Od 
1457 r. po 1772 r. był  jedną z 
rezydencji królów Rzeczypo-
spolitej. Po pierwszym roz-
biorze Polski, zamek przejęły 
Prusy. W pomieszczeniach 
zamkowych w końcu XVIII – 
na początku XIX w. urządzane 
były koszary, stajnie, fabryka 
tkanin i mieszkania dla  ro-
botników oraz magazyny woj-
skowe. Dla zaadaptowania do 
nowych potrzeb, zamek był 
przebudowywany bez jakiej-
kolwiek dbałości o jego uni-
katowa architekturę. Prawie 
wszystkie gotyckie sklepienia 
zostały zburzone, poprzebi-

jano okna, zrujnowano wiele 
bram i murów.

W drugim dziesięcioleciu 
XIX w. koncepcja użytkowania 
zamku w Malborku się zmie-
niła. Doceniono  jego wartość 
architektoniczną i historyczną, 
zaczęła się odbudowa zruj-
nowanych pomieszczeń, a od 
końca XIX w., gromadzenie 
w zamku dzieł pruskiej sztuki 
gotyckiej. Odbudowa zamku 
krzyżackiego trwała pod nad-
zorem kilku wybitnych niemie-
ckich architektów aż do 1939 r. 
Naziści, którzy uważali siebie 
spadkobierców tradycji Zako-
nu Krzyżackiego, po objęciu 
władzy w Niemczech, wykorzy-
stywali zamek w Malborku jako 
miejsce swoich uroczystości.

Podczas II wojny światowej 
zamek najbardziej ucierpiał w 
1945 r. wskutek ostrzałów arty-
leryjskich przez armię radzie-
cką rozlokowaną na  terenie 
nazistowskiej jednostki wojsko-
wej „Marienburg”. Zniszczeniu 
uległo blisko 80% wschodniej 
części kompleksu zamkowego. 
Po zakończeniu wojny rozpo-
częła się ponowna odbudowa 
zamku krzyżackiego.

W 1961 r. utworzone zo-
stało Muzeum Zamkowe, 
które działa dotychczas. W 
swoich zbiorach muzeum po-
siada jedną z największych 
w Europie kolekcji średnio-
wiecznych elementów archi-
tektonicznych, dzieła rzeźby 
gotyckiej, unikatowy zbiór 
artystycznych wyrobów z bur-
sztynu, ekspozycję dawnych 
militariów, zbiór sztuki użyt-
kowej czasów pruskich, kolek-
cję numizmatyczną.

W Zamku Krzyżackim w 
Malborku obecnie odbywa się 
dużo imprez kulturalno-eduka-
cyjnych, niektóre z nich stały się 
cyklicznymi. Najdłuższą histo-
rię ze wszystkich takich imprez 
w Polsce ma Międzynarodowe 
Biennale Ekslibrisu Współczes-
nego, prowadzone w zamku 
malborskim od 60. lat XX w. 
Szerokiego rozgłosu nabrała tak-
że impreza „Oblężenie Malbor-
ka”, upamiętniająca wydarzenia 
1410 r. Wtedy, po zakończeniu 
Bitwy pod Grunwaldem, wojska 
Władysława II Jagiełły oblegały 
stolicę Zakonu Krzyżackiego.

W lipcu 2012 r. „Oblężenie 
Malborka” odbędzie się po raz 
dwunasty. W ramach tej im-
prezy prowadzone są nie tylko 
rekonstrukcje historyczne, ale 
i jarmarki rzemiosł średnio-
wiecznych, wystąpienia zespo-
łów muzycznych i tanecznych, 
pokazy teatralne i fi lmowe, 
wykłady pracowników Muze-
um Zamkowego i zaproszo-
nych znawców średniowiecza. 
Taka wspaniała historia i bar-
wna współczesność Zamku 
Krzyżackiego w Malborku 
zagwarantowały mu trzecie 
miejsce, we wspominanym w 
naszym cyklu, plebiscycie ga-
zety „Rzeczpospolita” o sied-
miu cudach Polski.

Пізнай Польщу та Україну

Замок Тевтонського 
ордену у Мальборку
Тевтонський орден «записаний» на багатьох сторінках польської 
історії. Про нього залишилися не лише спогади, але і багато 
матеріальних пам’яток. Безсумнівно, найважливішою і найвідо-
мішою з цих пам’яток є Замок Тевтонського ордену у Мальборку, 
який у 1309-1457 р.р. був столицею чернечо-лицарської держа-
ви. У замку, будівництво якого тривало в XIII-XV ст., тоді містила-
ся резиденція великого магістра Тевтонського ордену. 

У 1997 р. готичний Замок 
Тевтонського ордену у місті 
Мальборк було внесено до 
Списку світової спадщини 
ЮНЕСКО як найбільшу зі 
збережених у світі цегляну 
фортецю, приклад серед-
ньовічної оборонної архі-
тектури, що характеризу-
ється новаторськими для 
свого часу технічними рі-
шеннями.

Власне, у Мальборку, над 
річкою Ногат, знаходиться 
цілий замковий комплекс 
площею майже 20 га, який 
складається з трьох частин: 
Високого замку, Середньо-
го замку та Низького замку 
(Передзамче). Вони сполуче-
ні між собою цілісною сис-
темою фортифікацій. Най-
старшим є Високий замок, 
будувати який розпочали у 
середині ХІІІ ст. як фортецю 
та садибу конвенту Тевтон-
ського ордену. У Високому 
замку розміщено капітуль-
ну залу, скарбницю, рефек-
торій (їдальню), дорміторії 
(спальні), капітулярій (мо-
настирське приміщення) 
і каплицю Пресвятої Діви 
Марії, яку пізніше було роз-
будовано і перетворено на 
костел. Пресвята Діва Марія 
була покровителькою замку 
і міста, яке тевтонці назива-
ли Марієнбурґом, тобто Гра-
дом Марії.

Зведення Середнього 
замку розпочалося напри-
кінці ХІІІ – на початку XIV 
ст., коли було вирішено пе-
ренести резиденцію велико-
го магістра, а значить – і сто-
лицю Тевтонського ордену, з 
Венеції до Мальборка. Саме 
у Середньому замку було 
розташовано палац велико-
го магістра, великий рефек-
торій, інфірмерію (залу для 
хворих), приміщення для 
гостей та каплицю Свято-
го Бартоломея. У зв’язку зі 
зміною призначення замку, 
треба було знайти на його 
території місце для вічного 
спочинку великих магістрів. 
Ним стала каплиця Святої 
Анни, збудована під косте-
лом Пресвятої Діви Марії у 
Високому замку. Перлиною 
мальборкського замку став 
великий рефекторій – най-
більша зала замку з, як вва-
жають, одним із найбільш 
представницьких інтер’єрів 
серед світських приміщень 
середньовічної Європи. Таке 
визнання великий рефек-
торій здобув завдяки своїм 
зрівноваженим пропорціям 
та колонам, за допомогою 
яких було створено чудове 
пальмове склепіння.

Низький замок будувався 
у XIV – І пол. XVст.. У ньому 
знаходяться карван (вели-
ка зброярня для гармат та 
військових возів), комора, 
господарські будівлі: ливар-
ні (ремісничі майстерні, де 
виливалися вироби з брон-
зи, міді, латуні та їх сплавів), 
стайні, пивоварня і т.д.. Са-
кральним центром Низько-

го замку стала каплиця Свя-
того Лаврентія, призначена 
для слуг, котрі працювали в 
замку.

Після вигнання Тевтон-
ського ордену далі на пів-
ніч, замок у Мальборку 
кілька разів змінював своїх 
господарів та призначення. 
З 1457 р. по 1772 р. він був 
однією з резиденцій королів 
Речі Посполитої. Після пер-
шого поділу Польщі замок 
опинився під владою Прус-
сії. У приміщеннях замку, 
наприкінці XVIII – на по-
чатку ХІХ ст., знаходилися 
казарми, стайні, фабрика 
з виробництва тканин та 
житла для її робітників, вій-
ськові склади. Адаптуючи 
замок до нових потреб, його 
перебудовували, абсолютно 
не дбаючи про унікальну ар-
хітектуру. Майже всі готичні 
склепіння було зруйновано, 
у стінах попробивано вікна, 
розібрано значну частину 
брам і мурів.

У другому десятилітті ХІХ 
ст. концепція використання 
замку в Мальборку зміни-
лася. Оцінивши важливу 
архітектурну та історичну 
цінність замку, його почали 

відбудовувати. З кінця ХІХ 
ст. до замку почали звозити 
пам’ятки готичного мис-
тецтва з усієї Пруссії. Від-
будова колишньої тевтон-
ської фортеці тривала під 
керівництвом кількох зна-
них німецьких архітекторів 
аж до 1939 р.. Нацисти, які 
вважали себе спадкоємцями 
традицій Тевтонського орде-
ну, після приходу до влади 
у Німеччині, використову-
вали замок у Мальборку як 
місце для проведення своїх 
урочистостей.

Під час ІІ світової війни 
замок найбільше постраж-
дав у 1945 р., коли радянська 
армія вела артилерійські об-
стріли дислокованого на 
його території нацистсько-
го військового формування 
«Марієнбурґ». Було знище-
но близько 80% східної час-
тини замкового комплексу. 

Після війни розпочалася 
повторна відбудова тевтон-
ського замку.

У 1961 р. було утворено 
Замковий музей, який діє 
донині. У його фондах – 
одна з найбільших у Європі 
колекцій середньовічних ар-
хітектурних елементів, тво-
ри готичного різьбярства, 
унікальна збірка художніх 
виробів із бурштину, експо-
зиції стародавніх мілітарій, 
збірка виробів декоративно-
ужиткового мистецтва прус-
ських часів, нумізматична 
колекція.

У Замку Тевтонського ор-
дену у місті Мальборк від-
бувається багато культур-
но-освітніх заходів, окремі з 
яких вже стали циклічними. 
Найдовшу історію з усіх та-
ких заходів у Польщі має 
Міжнародне бієнале сучасно-
го екслібрису, яке проводить-
ся у мальборкському замку з 
60-х р.р. ХХ ст.. Популярною 
стала також імпреза «Облога 
Мальборка», присвячена по-
діям 1410 р.. Тоді, після закін-
чення Грюнвальдської битви, 
війська Владислава ІІ Ягайла 
тримали в облозі столицю 
Тевтонського ордену.

У липні 2012 р. «Обло-
га Мальборка» відбудеться 
удванадцяте. У рамках цієї 
імпрези проходять не лише 
історичні реконструкції 
подій, але й ярмарки се-
редньовічних ремесел, ви-
ступи музичних і танцю-
вальних гуртів, театральні 
вистави та кінопокази, лек-
ції працівників Замкового 
музею та запрошених зна-
вців Середньовіччя. Така 
багата історія та барвиста 
сучасність Замку Тевтон-
ського ордену у Мальбор-
ку гарантували йому третє 
місце у, вже не раз згадува-
ному у нашому циклі публі-
кацій, опитуванні газети 
«Rzeczpospolita» про Сім 
чудес Польщі.

Наталія КАТРЕНЧІКОВА

Zamek krzyżacki
w Malborku
Zakon Krzyżacki wpisał się na wiele stron dziejów Polski i nie 
tylko został w pamięci Polaków, ale i pozostawił dużo pamiątek 
materialnych. Bez wątpienia najznaczniejszą i najbardziej zna-
ną z tych pamiątek jest Zamek Krzyżacki w Malborku – mieście, 
które w latach 1309-1457 było stolicą państwa zakonnego. W 
zamku, którego budowa trwała w XIII-XV w., mieściła się wów-
czas siedziba wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego.

Natalija KATRENCIKOVA

Фото Олега СЕМЕНЮКА
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2 лютого члени Лю-
бешівського відділу То-
вариства польської 
культури на Волині 
ім. Еви Фелінської, жителі 
містечка, котрі мають поль-
ське коріння, представники 
місцевої та районної влади 
поклали квіти до пам’ятної 
дошки над входом до при-
міщення колишньої школи 
піярів, де упродовж 1753-
1759 років навчався Таде-
уш Костюшко. Була органі-
зована виставка літератури 
та фотографій, присвячена 
життєдіяльності цього на-
ціонального героя Польщі та 
США, історії Любешівського 
колегіуму. Прозвучала роз-
повідь про Костюшка, а пред-
ставники влади зазначили, що у перспективі планується приміщенню школи піярів повер-
нути статус навчального закладу.

Через великі морози по містах та райцентрах України розгорнуто обігрівальні пункти 
для місцевого населення та подорожуючих. У нашому районі працівники райвідділу МНС 
такий пункт відкрили у приміщенні автостанції смт. Любешів. Тут можна не лише обігрі-
тися, але й випити безкоштовно склянку гарячого солодкого чаю, а найбільш потребуючим 
запропонують і бутерброд «в прикуску». Про це розповів начальник Любешівського район-
ного відділу управління МНС у Волинській області Віталій Деркач. До служби порятунку 
долучилися і працівники районної організації Червоного Хреста України.

Крім того, як поінформувала голова РО ТЧХУ Лариса Хомич, вони проводять акцію зі 
збору теплого одягу та взуття від населення. Тож потребуючі можуть звертатися по речі 
за адресою цієї благодійної організації: смт. Любешів, вул. Незалежності, 95 (приміщення 
костелу).

Старший науковий співробітник Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» 
Юрій Корх повідомив, що на території Парку проводиться систематичне чергування інспек-
торів на озерах та річках, які стежать за станом замерзання водойм, щоб не виникло загрози 
задухи риби. Постійно відбирають проби води на вміст кисню. При потребі, вирубують опо-
лонки (продухи), і для їх незамерзання вставляють очеретяні снопи.

2 lutego członkowie Od-
działu Lubieszowskiego Sto-
warzyszenia Kultury Polskiej 
na Wołyniu imienia Ewy Fe-
lińskiej, mieszkańcy miastecz-
ka mający korzenie polskie, 
przedstawiciele władz miasta i 
rejonu złożyli kwiaty pod tab-
licą pamiątkową przy wejściu 
do budynku byłej Szkoły Pija-
rów, gdzie w latach 1753-1759 
uczył się Tadeusz Kościuszko. 
Została również zorganizowa-
na wystawa książek i zdjęć, po-
święcona działalności narodo-
wego bohatera Polski i Stanów 
Zjednoczonych oraz historii 
Kolegium w Lubieszowie. Po 
opowieści o Kościuszce przed-

stawiciele władz państwowych zauważyli, że w przyszłości planuje się przywrócić Szkole Pijarów, 
status instytucji szkolnej.

Z powodu dużych mrozów w miastach i centrach rejonowych Ukrainy otwarto placówki 
ogrzewania dla ludności i podróżujących. W rejonie Lubieszów Wydział Rejonowy Ministerstwa 
Spraw Nadzwyczajnych otworzył taką placówkę w pomieszczeniu dworca autobusowego miastecz-
ka Lubieszów. Tutaj można nie tylko sie ogrzać, ale też bezpłatnie wypić szklankę gorącej słodzonej 
herbaty, a najbardziej potrzebującym proponują też «na dodatek» kanapkę- poinformował kierow-
nik Lubieszowskiego Wydziału Rejonowego Zarządu Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych w Ob-
wodzie Wołyńskim Witali Derkacz. Do służb ratowniczych dołączyli także pracownicy rejonowego 
przedstawicielstwa Czerwonego Krzyża Ukrainy.

 Pani prezes Wydziału Rejonowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża Ukrainy Larysa Cho-
mycz, poinformowała, że zorganizowano zbiórkę ciepłego ubrania i obuwia. Tak więc potrzebujący 
mogą zwracać sie po rzeczy pod adres tej charytatywnej organizacji: miasteczko Lubieszów, ulica 
Niezależności 95 (budynek kościoła).

Starszy pracownik naukowy Parku Narodowego «Prypieć-Stochód» Jurij Korch poinformo-
wał, że na terenie Parku jest przeprowadzana systematyczna rotacja inspektorów nad rzekami i je-
ziorami w celu monitoringu stanu zamarznięcia wody, aby mróz nie spowodował uduszenia ryb. 
Stale pobierają  próbki wody na zawartość tlenu. W razie potrzeby wycinają otwory w lodzie i aby 
one nie zamarzły, ustawiają snopy z trzciny.

Польська преса про Україну
Córka Tymoszenko apeluje o bojkot Euro 2012

Córka przebywającej w więzieniu byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko, Jewhenija, zaape-
lowała w wywiadzie dla dziennika «Corriere della Sera» do przywódców państw zachodnich o 
bojkot turnieju Euro 2012, który latem odbędzie się m.in. w jej kraju

Zapytana przez największą włoską gazetę o to, co może zrobić Zachód, by pomóc jej matce, 
31-letnia Jewhenija odparła: «Natychmiast zbojkotować piłkarskie mistrzostwa Europy. Pokłada-
my nadzieję w mobilizację kibiców».

– Przywódcy nie powinni legitymizować swoją obecnością na naszych stadionach pre-
zydenta (Wiktora) Janukowycza, który naraża na szwank europejską przyszłość Ukrainy, 
obraża demokrację i fi zycznie usuwa przeciwników – powiedziała córka Tymoszenko. 
Swoją matkę i inne uwięzione osoby z ukraińskiej opozycji nazwała «ofi arami politycznych 
prześladowań».

Na pytanie o dalsze kroki w obronie jej matki, Jewhenija odpowiedziała: «Mamy wsparcie Unii 
Europejskiej i Rady Europy, (sekretarz stanu USA) Hillary Clinton, dalajlamy, skontaktuję się z 
laureatką nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, musimy podnieść poziom nacisków na Janukowycza, 
który traci poparcie».

Rzeczpospolita, 3 lutego 2012 roku

Донька Тимошенко закликає бойкотувати Євро-2012
Донька перебуваючої у в’язниці колишньої Прем’єр-міністр України Юлії Тимошенко 

Євгенія у розмові із журналістами «Corriere della Sera» закликала керівників західних дер-
жав бойкотувати турнір Євро-2012, що влітку відбудеться також у її країні.

На запитання найбільшої італійської газети про те, що може зробити Захід, щоб допо-
могти її матері, 31-річна Євгенія відповіла: «Негайно бойкотувати футбольний Чемпіонат 
Європи. Покладаємо надію на мобілізацію уболівальників».

– Керівники не повинні вшановувати своєю присутністю на наших стадіонах прези-
дента (Віктора) Януковича, котрий ставить під загрозу європейське майбутнє України, 
ображає демократію і фізично усуває противників, – заявила донька Тимошенко. Свою 
матір та інших ув’язнених осіб із української опозиції назвала «жертвами політичних пе-
реслідувань».

На запитання про подальші кроки в захисті її матері, Євгенія відповіла: «Маємо під-
тримку Європейського Союзу та Ради Європи, (держсекретаря США) Хіларі Клінтон, Да-
лай-лами, контактуватиму із лауреатом Нобелівської премії Аун Сан Су Чжи, мусимо по-
силити тиск на Януковича, котрий втрачає підтримку».

Rzeczpospolita, 3 лютого 2012 року

Były funkcjonariusz KGB na czele 
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy

Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) pokieruje były funkcjonariusz sowieckiego KGB, Igor 
Kalinin. Zadanie to powierzył mu prezydent Wiktor Janukowycz

Urodzony w Rosji Kalinin jest pierwszym od dziewięciu lat szefem SBU, związanym z sowiecki-
mi służbami specjalnymi.

Zgodnie z dostępnym źródłami biografi cznymi, poprzednim funkcjonariuszem KGB, który stał 
następnie na czele SBU, był generał Wołodymyr Radczenko. Stanowisko szefa SBU zajmował on w 
latach 2001-2003 za prezydentury Leonida Kuczmy.

52-letni Kalinin jest doktorem nauk wojskowych o specjalności «wywiad i armie zagranicz-
ne». W KGB ZSRR służył od 1984 roku. W latach 1986-1988 walczył w Afganistanie. Po roz-
padzie ZSRR, w latach 1992-2002 wykładał w Narodowej Akademii SBU. W ostatnim czasie 
Kalinin kierował Zarządem Ochrony Państwowej Ukrainy, odpowiednikiem polskiego Biura 
Ochrony Rządu.

Przed nominowaniem Kalinina na czele SBU stał magnat medialny, 43-letni Wałerij Chorosz-
kowski. 18 stycznia został on nowym ministrem fi nansów, zastępując na tym stanowisku Fedira 
Jaroszenkę, który podał się do dymisji.

Polska Agencja Prasowa, 3 lutego 2012 roku

Колишній працівник КДБ 
очолив Службу безпеки України

Службою безпеки України (СБУ) керуватиме колишній радянський працівник КДБ Ігор 
Калінін. Таке завдання доручив йому Президент України Віктор Янукович.

Уродженець Росії, Ігор Калінін, є першим протягом останніх дев’яти років керівником 
СБУ, пов’язаним із радянськими спецслужбами. 

Згідно із доступними біографічними відомостями, попереднім працівником КДБ, ко-
трий згодом став на чолі СБУ, був генерал Володимир Радченко. Посаду керівника СБУ він 
обіймав  упродовж 2001-2003 років за президентства Леоніда Кучми. 

52-річний Калінін є кандидатом військових наук зі спеціальності «розвідка та іноземні 
армії». У КДБ СРСР служив із 1984 року. Упродовж 1986-1988 років воював в Афганістані. 
Після розпаду СРСР, у 1992-2002 роках, викладав у Національній академії СБУ. Останнім 
часом очолював Управління державної охорони України, відповідник польського Бюро 
охорони уряду. 

Перед призначенням Калініна на посаду, головою СБУ був медіамагнат, 43-річний Вале-
рій Хорошковський. 18 січня він став новим міністром фінансів, замінивши на цій посаді 
Федора Ярошенка, котрий пішов у відставку.

Polska Agencja Prasowa, 3 лютого 2012 року

Blok atomowy stanął przez złodziei metalu
Ukraińska milicja zatrzymała złodziei metalu, którzy odpiłowali fragmenty słupa elektrycznego 

i unieruchomili jeden z bloków elektrowni atomowej w Zaporożu, na wschodzie kraju – poinfor-
mował wicepremier Ukrainy Andrij Klujew.

Przestępcy zostali już zatrzymani. Są to trzej mężczyźni, mieszkańcy obwodu zaporoskiego, 
którzy zajmowali się kradzieżą metalu.

W wyniku awarii, a także w następstwie silnych mrozów Ukraina cierpi na niedostatek prądu i 
dlatego wstrzymała eksport energii elektrycznej na Białoruś i do Mołdawii. Niedobór energii wła-
dze w Kijowie chcą pokryć importem z Rosji – pisze gazeta «Kommiersant-Ukraina». 

Tvn24.pl, 1 lutego 2012 roku

Атомний енергоблок зупинився через злодіїв металу
«Українська міліція затримала злодіїв металу, котрі спиляли фрагменти електроопори і 

зупинили один із енергоблоків атомної станції у Запоріжжі, на сході країни», – повідомив 
віце-прем’єр-міністр України Андрій Клюєв.

Злочинці уже затримані. Це – три чоловіки, котрі проживали у Запорізькій області і за-
ймалися крадіжками металу.

У результаті аварії, а також у результаті сильних морозів, Україна страждає на недостат-
ню кількість струму і тому призупинила експорт електричної енергії у Білорусь та Молдову. 
Недоотримання енергії влада у Києві хоче покрити за рахунок імпорту із Росії, про що на-
писала газета «Коммерсантъ-Украина». 

Tvn24.pl, 1 лютого 2012 року

Різне

Wiadomości z lubieszowszczyzny

Tamara URIADOWA

Новини з Любешівщини

Тамара УРЯДОВА

   



9 лютого 20126 Історія

У його книгах 
«зупиняється» час

«Добре, коли таланти, які дав 
нам Бог, ми використовуємо 
на благо суспільства», – таки-
ми словами єпископ Маркіян 
Трофим'як благословив усіх, 
хто зібрався на презентацію бі-
обібліографічного покажчика 
праць волинського краєзнав-
ця Вальдемара Пясецького.

Вальдемар Пясецький майже півсто-
ліття досліджує історію Волині. Його ба-
гаторічний доробок було описано у  біобі-
бліографічному покажчику, презентація 
якого відбулася 30 січня 2012 року у Во-
линській обласній універсальній науковій 
бібліотеці імені Олени Пчілки. Покажчик 
вмістив бібліографічні описи книг, руко-
писів, описи статей із періодичних видань 
та статей, опублікованих у наукових збір-
никах, написаних Вальдемаром Пясець-
ким у період з 1962 до 2011 року, а також 

матеріали про краєзнавця у періодичних 
виданнях.

– Вальдемарові Пясецькому вдалося ви-
будувати справжню палітру минулого, – за-
значила автор вступної статті до видання, 
кандидат історичних наук Валентина На-
дольська. – Він довів, що історія – це не 
лише економічний розвиток, це також іс-
торія людини, вулиці, міста, взаємин між 
людьми. Він популяризує знання, які могли 
б і надалі залишатися в архівах.

У книзі є також розділ, у якому вміщено 
фотографії. Серед них – біографічні світли-
ни та фотографії, зібрані Вальдемаром Пя-
сецьким із приватних колекцій Володимира 
Гнатюка з Боратина, Барбари Дембовської з 
Кракова, Тадеуша Марцінковського з Зеле-
ної Гури, Зенона Пашковського з Жешова, 
Тетяни Годзинської з Луцька, Тадеуша Пе-
ретятковича з Варшави, внучки Болеслава 
Паповшека з Лондона, Мірелі Безпальчик із 
Парижа та Ярослава Зеленова, Любові Рож-
ковської, родини Сидоруків, Данути Ролін-
гер із Луцька. Вміщено тут також світлини 
Віктора Чухрая, котрий уже багато років 
співпрацює з краєзнавцем. Частину з цих 
фотографій присутні могли побачити під 
час презентації.

– Вальдемар Пясецький досконало вико-
нує місію інтелігента, він додає нам пам'яті. 
У його книгах «зупиняється» час, – сказав 
голова Товариства польської культури на 
Волині ім. Еви Фелінської Валентин Вако-
люк.

Додамо, що паралельно з роботою над 
покажчиком велася праця над новою кни-
гою краєзнавця, яка присвячена історико-
архітектурному екскурсу в давній Луцьк. 
Про це розповів присутнім Володимир Ка-
мінський, директор видавництва «Волин-
ські старожитності», у якому готувався до 
друку покажчик.

Сьогодні ми пропонуємо увазі наших чи-
тачів ще один екскурс в історію Луцька від 
відомого краєзнавця.

Наталя ДЕНИСЮК,
фото Володимира ХОМИЧА

Одна з нових луцьких вулиць міжвоєнного часу
Нині ця вулиця носить назву Крилова, на честь російського байкаря. 

Саме на ній, в будинку № 5, квартира 7 розташувалося Товариство 
польської культури на Волині імені Еви Фелінської. 

Obecnie jest to ulica Kryłowa, nazwana imieniem rosyjskiego bajkopisa-
rza. Właśnie tutaj w kamienicy nr 5, w lokalu nr 7 znajduje się Stowarzy-

szenie Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu. 

Вулиця Крилова, порів-
няно з іншими вулицями 
Середмістя, доволі «моло-
да», має не повних 84 роки. 
Отже, має чітко визначений 
рік свого виникнення. Її пер-
шу назву, в честь польського 
письменника Жеромського, 
Луцький магістрат затвер-
див у липні 1928 року, хоча 
родина Гольдшмідтів, що ви-
ділила свою землю для вла-
штування нової вулиці, про-
понувала для неї іншу назву – 
Відродження. 

Вулиця Жеромського роз-
ташувалась у центрі кварта-
лу, що в міжвоєнний час мав 
номер 16. У XVII столітті за-
хідну частину майбутнього 
кварталу, так зване Завал-

ля, тобто територію за 
оборонними валами 
міста, займало Благо-

віщенське кладовище. А по-
ряд, на найвищій точці цієї 
околиці, стояв однойменний 
дерев’яний храм. На південь 
від кладовища, понад Хре-
щатим яром, вздовж якого 
проходили міські укріплен-
ня, протягнувся єзуїтський 
сад із будинком у центрі. В 
ньому, нібито, зупинявся 
російський цар Петро I.

Із включенням Волині до 
складу Російської імперії схід-
ну межу Луцька з-над Хреща-
того яру було перенесено до 
Парадного майдану (нині – 
Театральний). У 1803 році вже 
не потрібні міські укріплення 
було розкопано і влаштовано 
на їх місці дві вулиці – Нижню 
і Кінну (нині – об’єднані під 
назвою Кривий Вал). 

Одночасно, з Парадного 
майдану до перетину з Ниж-

ньою, вздовж дороги попід 
колишнім Благовіщенським 
кладовищем, влаштовано 
Шпитальну вулицю. З інших 
сторін цю територію оточу-
вали Шосова (у міжвоєнний 
час – Ягелонська) та Холод-
на (Красицького), проведена 
по краю Парадного майдану. 

У XIX столітті новий 
міський квартал мав за-
будовану лише зовнішню 
сторону вулиць. А вільна, 
не забудована, середина 
кварталу, належала двом 
групам власників: нащад-
кам землеміра Северина До-
бровольського і нащадкам 
вдови члена міської упра-
ви Мар’яна Гольдшмідта – 
Юлії Гольдшмідт. Саме на 
їхніх землях у міжвоєнний 
час виникло три вулички. 

W jego książkach
zatrzymuje się czas
“Dobrze, gdy talenty, którymi 
obdarował nas Bóg, wyko-
rzystujemy z korzyścią dla 
społeczeństwa” – takie słowa 
skierował  biskup Marcjan 
Trofi miak do wszystkich ze-
branych na prezentacji bio-bi-
bliografi cznego przewodnika 
prac wołyńskiego krajoznaw-
cy Waldemara Piaseckiego.

Waldemar Piasecki zajmuje się bada-
niem historii Wołynia prawie 50 lat. Jego 
wieloletni dorobek został opisany w  prze-
wodniku bio-bibliografi cznym. Prezentacja 
tej pozycji odbyła się 30 stycznia 2012 r. w 
Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece Nau-
kowej im. Ołeny Pcziłky. W przewodniku 
znalazły się opisy bibliografi czne książek, 
rękopisów, opisy artykułów opublikowa-
nych w periodykach oraz czasopismach 
naukowych, napisanych przez Waldemara 
Piaseckiego w okresie 1962-2011. Są w nim 
także teksty o Piaseckim, które opubliko-
wane były w prasie.

– Waldemarowi Piaseckiemu udało 
się stworzyć prawdziwą paletę przeszło-
ści, – powiedziała autorka przedmowy 
do książki, doktor nauk historycznych 
Walentyna Nadolska. – Udowodnił on, że 
historia to nie tylko rozwój ekonomiczny, 
to także historia człowieka, ulicy, miasta, 
kontaktów międzyludzkich. On popula-
ryzuje wiedzę, która mogłaby i dalej leżeć 
w archiwach.

W książce jest także rozdział fotografi i. 
Wśród nich – zdjęcia biografi czne oraz zdję-
cia zebrane przez Piaseckiego z prywatnych 
kolekcji Wołodymyra Hnatiuka z Boratyna, 
Barbary Dębowskiej z Krakowa, Tadeusza 
Marcinkowskiego z Zelonej Góry, Tadeusza 
Peretiatkowicza z Warszawy, wnuczki Bole-
sława Papowszeka z Londynu, Mireli Bez-
palczyk z Paryża oraz Jarosława Zelenowa, 
Lubowi Rożkowskiej, rodziny Sydoruków, 
Danuty Rolinger z Łucka. Znalazły się tu tak-
że zdjęcia Wiktora Czuchraja, który od wielu 
lat współpracuje z krajoznawcą. Część z tych 
zdjęć można było zobaczyć także podczas pre-
zentacji.

– Waldemar Piasecki doskonale pełni misję 
inteligenta dodając nam pamięci. W jego książ-
kach zatrzymuje się czas, – powiedział prezes 
Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Feliń-
skiej Walenty Wakoluk.

-Jednocześnie z opracowaniem przewodni-
ka trwały prace nad nową książką, która po-

święcona jest historii architektury dawnego 
Łucka- powiedział  Wołodymyr Kamiński, dy-
rektor wydawnictwa “Wołyńskie Starożytno-
ści”, w którym był przygotowywany do druku 
przewodnik.

Dzisiaj polecamy uwadze naszych Czytel-
ników jeszcze jedną opowieść  znanego kra-
joznawcy - o historii Łucka.

Natalia DENYSIUK,
zdjęncie Wołodymyra CHOMYCZA

Вальдемар Пясецький

Jedna z nowych łuckich ulic w okresie międzywojennym

Wśród innych ulic Śród-
mieścia, ulica Kryłowa jest 
dosyć “młoda”. Ma zaledwie 
84 lata, ma wyraźnie określo-
ny rok swojego powstania. Jej 
pierwsza nazwa, a nazywana 
była imieniem polskiego pi-
sarza Żeromskiego, została 
zatwierdzona przez Łucki Ma-
gistrat w lipcu 1928 roku, cho-
ciaż rodzina Goldschmidtów, 
która oddała swoje ziemie dla 
założenia nowej ulicy, propo-
nowała dla niej inną nazwę – 
Odrodzenia. 

Ulicę Żeromskiego wyty-
czono w centrum dzielnicy, 
która w okresie międzywo-
jennym miała numer 16. W 
XVII wieku zachodnią część 
przyszłej dzielnicy, tak zwane 
Zawale, czyli tereny za obron-
nymi wałami miasta, zajmował 
cmentarz Błahowiszczeński. 

A obok, w najwyższym punk-
cie tej okolicy, stała drewnia-
na świątynia. Na południe od 
cmentarza, wzdłuż Chresz-
czatego Jaru, gdzie były mury 
miejskie, ciągnął się jezuicki 
ogród z budynkiem w cen-
trum. W nim prawdopodob-
nie zatrzymywał się rosyjski 
car Piotr I.

Po przyłączeniu Wołynia 
do Imperium Rosyjskiego, 
wschodnia granica Łucka znad 
Chreszczatego Jaru  przenie-
siona została do Placu Parad-
nego (obecnie – Teatralny). W 
1803 roku niepotrzebne już 
miejskie mury zostały zniesio-
ne i na ich miejscu wytyczono 
dwie ulice – Dolną i Konną 
(obecnie – połączone pod na-
zwą Krywyj Wał). 

Jednocześnie z Placu Parad-
nego do skrzyżowania z Dolną, 

wzdłuż drogi przy byłym cmen-
tarzu Błahowiszczeńskim po-
wstała ulica Szpitalna. Z innych 
stron teren ten otaczały ulice 
Szosowa (w okresie międzywo-
jennym – Jagiellońska) i Chłod-
na (Krasickiego), która ciągnęła 
się wzdłuż Placu Paradnego. 

W XIX wieku na terenie 
nowej miejskiej dzielnicy 
zabudowana była jedynie 
zewnętrzna część ulic. A 
wolna, niezabudowana część 
dzielnicy należała do dwóch 
grup właścicieli: potomków 
mierniczego Seweryna Dobro-
wolskiego oraz do potomków 
wdowy członka miejskiego za-
rządu, Mariana Goldschmidta – 
Julii Goldschmidt. Właśnie 
na ich ziemiach, w okre-
sie międzywojennym 
powstały trzy uliczki. 
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Na ziemiach Dobrowolskich – Zacisze 
i Sierakowskiego, na ziemiach potom-
ków Julii Goldschmidt – Żeromskiego. 

Po śmierci Julii Goldschmidt Sąd 
Obwodowy dwukrotnie dzielił jej zie-
mie. Najpierw w 1903 roku – między 
jej dziećmi: po 1/14 trzem córkom, a 
resztę (11/14) – na równe części mię-
dzy trzema synami. Drugi podział od-
był się w 1923 roku – już na 12 części 
między dwiema córkami i wnuczkami 
pani Julii. Zasada podziału tym razem 
była inna. Po śmierci jednej z córek Ju-
lii Goldschmidt i trzech jej synów po-
łowa ich działek oddana była starszej 
córce pani Julii – Rozalii Stokowskiej. 
Druga połowa działki została rozdzie-
lona między dziećmi zmarłych. Właś-
nie dlatego działka Rozalii Stokowskiej 
była największa. Przy tym podziale, za 
zgodą wszystkich potomków została 
wydzielona działka, której obszar wy-
nosił 103 m. kw. Przeznaczono ją na 
podjazd do centralnych działek. Zwią-
zane to było z tym, że obie siostry i ktoś 
z wnuków Julii Goldschmidt sprzedali 
swoje działki pod zabudowę. Najpierw 
podjazd ciągnął się od Jagiellońskiej i 
sięgał po działkę Rozalii Stokowskiej. 
Do niej należała działka od strony ulicy 
Sienkiewicza, a także wschodnia część 
wzdłuż nowo zaprojektowanej ulicy. 
Północną część działki wzdłuż ulicy 

Sienkiewicza, Rozalija Stokowska jesz-
cze w 1920 roku sprzedała Gruni Kac, a 
drugą część z drewnianym domem już 
w 1926 roku – Ester-Lei Waisberg. To 
właśnie ona przedłużyła bezimienny 
podjazd do ulicy Żeromskiego. 

Oprócz Ester-Lei Waisberg, z tej 
strony ulicy Żeromskiego, działki od 
Stokowskiej kupiło jeszcze pięcioro 
właścicieli. Tę stronę ulicy zamykał 
własny dom Rozalii. Zabudowana uli-
ca wyglądała dosyć przyzwoicie, po-
nieważ kamienice zaprojektowane były 
przez najlepszych łuckich architektów. 
Z nieprzerwanej zabudowy wschod-
niej części ulicy wyróżniały się szcze-
gólnie dwie kamienice w konstruk-
tywnym stylu. Jest to budynek z lwem 
Aleksandra Dude, zaprojektowany 
przez najlepszego łuckiego architekta, 
Franciszka Kokiesza oraz budynek dla 
pracowników Łuckiego Zarządu Po-
wiatowego na działce należącej do Lei 
Waisberg. Wszystkie te budynki były 
mieszkalne.

Zachodnia część ulicy Żeromskie-
go miała na niektórych odcinkach 
odrębną zabudowę. Główna fasada 
jednopiętrowej kamienicy Gruni Kac 
wychodziła na ulicę Sienkiewicza. Już 
w okresie powojennym budynek został 
dobudowany wzdłuż ulicy Żeromskie-
go, dodano także jedno piętro. Za nim, 
po drugiej stronie ulicy powstał dom 

parterowy Dojry Sawickiej. Projek-
tantem tego budynku był architekt Jan 
Haft  z Kowla. Ten oryginalny budynek, 
którego główna fasada wychodziła na 
ulicę znajdującą się wewnątrz dzielni-
cy nie zachował się. Na jego miejscu 
znajduje się obecnie blok. Następna 
działka, należąca do Michała Gold-
schmidta, została sprzedana przez 
jego potomków Szymonowi Owszyi 
Goldbergowi. W odróżnieniu od po-
przedniego budynku, ten zaprojekto-
wany przez Kazimierza Szkolnickiego, 
wychodził na ulicę fasadą boczną. Bu-
dynek został zaprojektowany jako jed-
nopiętrowy, ale po upływie roku dobu-
dowano jeszcze jedno piętro. Miał on 
po trzy otwory na wszystkich piętrach 
głównej fasady, czyli fasada była sy-
metryczna. W jego centrum były dwa 
balkony, jeden pod drugim, jedynie na 
parterze wejście do domu było tylko 
z jednej strony. Musiał on być jakby 
zrównoważony przy pomocy balko-
nu na przeciwległym boku trzeciego 
piętra, ale ostatecznie balkon chyba 
nie został zbudowany – zachowały się 
tylko metalowe konsole. Już w okresie 
współczesnym urządzono w nim jesz-
cze jedno wejście. Budynek Goldberga, 
gdy był jeszcze jednopiętrowy, miał 15 
pokojów i 4 kuchnie, znajdowały się w 
nim 4 mieszkania, z których dwa miały 

po 5 pokojów. W jednym z tych miesz-
kań, na parterze, mieści się obecnie 
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. 
Ewy Felińskiej na Wołyniu. 

Dalej były dwie prawie kwadrato-
we działki Stańkiewiczów. Na jednej 
z nich, obok domu Goldberga, kupiec 
Fiszman zbudował swoją dwupiętrową 
kamienicę, która również wychodziła 
na ulicę główną fasadą. Za kwadrato-
wymi znajdowało się pięć wydłużo-
nych działek, które wąskimi pasami, 
równoległymi do ulicy Żeromskiego, 
ciągnęły się aż do Jagiellońskiej. Te 
działki zostały wykupione i zbudo-
wano na nich nieruchomości komer-
cyjne należące do adwokata Karaima 
Aleksandra Mordkowicza i czeskiego 
przedsiębiorcy Sebastiana Podowży-
ka. Budynek należący do ostatniego 
wychodził podłużną stroną na ulicę 
Żeromskiego. Budynek oddawany był 
do wynajęcia różnym organizacjom. 
Już w okresie powojennym został on 
przyłączony do budynku zbudowane-
go na działce Eugenii Stańczyk. Ulica 
Kryłowa w większej swojej części ma 
nieprzerwaną zabudowę. Mimo, iż z 
wyglądu nie różni się bardzo od innych 
ulic Śródmieścia, to jej powszedniość 
kryje w sobie niemało ciekawych hi-
storii o jej zabudowie i mieszkańcach.
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На Волині працює 19 
пунктів обігріву, які вла-
штовані Міністерством 
надзвичайних ситуацій. 
Від початку їх встановлен-
ня допомогу у них отрима-
ли майже 2 тис. людей.

Волинські енергетики 
у зв’язку з екстремальни-
ми погодними умовами 
попросили споживачів 
електроенергії не вмикати 
з 17.30 до 18.30 потужні 
електроприлади без на-
гальної потреби. 

У Луцьку триває кон-
курс на кращий логотип 
міста Луцька. Із 78 про-
ектів уже відібрано 16 
фіналістів. До 13 лютого, 
триває обговорення про-
ектів, після чого виберуть 
найкращий логотип.

2,4 млн. гривень буде 
виділено з державного 
бюджету для проведення 
реставраційних робіт у 
Художньому музеї в Луць-
кому замку.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Na Wołyniu MSN urzą-
dziło 19 ośrodków dla wspo-
magania osób bezdomnych 
w trudnych warunkach po-
godowych. Od początku ich 
założenia, pomoc otrzymało 
prawie 2 tys. osób.

Wołyńscy energetycy w 
związku z trudnymi warun-
kami pogodowymi, zwrócili 
się do użytkowników energii 
elektrycznej z prośbą o nie 
włączanie od 17.30 do 18.30 
potężnych urządzeń elek-
trycznych bez specjalnej na 
to potrzeby.

W Łucku trwa konkurs na 
najlepsze logo miasta Łucka. 
Z 78 projektów wybrano 16 
fi nalistów. Projekty są dysku-
towane do 13 lutego, następ-
nie zostanie wybrane najlep-
sze logo.

2,4 mln hrywien z budże-
tu państwa przeznaczono 
na przeprowadzenie prac 
restauracyjnych w Muzeum 
sztuk pięknych w Łuckim 
Zamku.

Wołynianie mający trud-
ne sytuacje z powodu ni-
skich temperatur, mogą 
zadzwonić na gorącą linię 
MSN – 101 lub 252546 (ope-
racyjny sztab).

У зв’язку зі значним 
зниженням температури 
повітря у луцьких школах 
31 січня – 4 лютого та 9-11 
лютого 2012 року призу-
пинено навчання.

Z powodu bardzo niskich 
temperatur w łuckich szko-
łach odwołano zajęcia od 31 
stycznia - do 4 lutego oraz od 
9 -11 lutego 2012 roku.

Волиняни, котрі по-
трапляють у скрутні об-
ставини через низькі 
температури, можуть за-
телефонувати на «гаря-
чу» лінію УМНС – 101 
або 252546 (оперативний 
штаб).

Історія

Вальдемар ПЯСЕЦЬКИЙ

На землях Добровольських – За-
тишна і Сєраковського, на землях 
спадкоємців Юлії Гольдшмідт – Же-
ромського. 

Після смерті Юлії Гольдшмідт 
Окружний суд розділяв її наділ 
двічі. Спочатку в 1903 році – між 
її дітьми: по 1/14 трьом донькам, а 
решту (11/14) порівну між трьома 
синами. Другий раз розподіл від-
бувся в 1923 році вже на 12 частин 
між двома доньками й онуками 
пані Юлії. Принцип поділу тепер 
був інший. Після смерті однієї з 
доньок Юлії Гольдшмідт і трьох її 
синів половина їх поділу відходила 
старшій доньці пані Юлії – Роза-
лії Стоковській. Друга половина 
наділу була розділена між дітьми 
померлих. Саме тому наділ Роза-
лії Стоковської був найбільшим. 
При цьому розділі, за згодою усіх 
спадкоємців, було виділено ділян-
ку землі в 103 кв. м. для проїзду 
до центральних наділів. Це було 
викликано тим, що обидві сестри 
і дехто з онуків Юлії Гольдшмідт 
продали свої наділи під забудову. 
Спочатку під’їзд був тупиковим. 
Він відходив від Ягелонської і упи-
рався в наділ Розалії Стоковської. 
Їй належала ділянка, що виходи-
ла на вулицю Сенкевича, а також 
східна частина уздовж новозапро-
ектованої вулиці. Північну частину 
наділу, понад вулицею Сенкевича, 
Розалія Стоковська ще в 1920 році 
продала Груні Кац, а другу частину, 
з дерев’яним будинком, вже в 1926 
році – Естер-Леї Вайсберг. Саме 
вона продовжила безіменний про-
їзд до вулиці Жеромського. 

Крім Естер-Леї Вайсберг на цій 
стороні вулиці Жеромського ді-
лянки у Стоковської викупило ще 
п’ятеро власників. Замикав цю 
сторону вулиці власний будинок 
Розалії. Забудована вулиця вигля-
дала досить пристойно, оскільки 
будинки зводилися за проектами 
найкращих луцьких архітекторів. 
Із суцільної забудови східного боку 
вулиці особливо виділялися два 
будинки, зведені в конструктив-
ному стилі. Це – будинок з левом 
Олександра Дуде, запроектований 
найкращим луцьким архітектором 
Францішком Кокешем, і будинок 
для працівників Луцького повіто-
вого правління на ділянці, що на-
лежала Леї Вайсберг. Усі ці будинки 
були житловими.

Західний бік вулиці Жеромсько-
го мав на деякій частині роздільну 
забудову. Двоповерховий будинок 
Груні Кац головним фасадом ви-
ходив на вулицю Сенкевича. Вже 
у повоєнний час будинок отримав 
ще один поверх і добудову вздовж 
по вулиці Жеромського. За ним, че-
рез проїзд, – одноповерхівка Дойри 
Савицької. Проект для її зведення 
склав ковельський архітектор Ян 
Гафт. Нині цей оригінальний буди-
нок, що головним фасадом виходив 
на внутрішньоквартальну вулицю, 
не існує. На його місці зведено су-
часну багатоповерхівку. Наступна 
ділянка, що належала Михайлові 
Гольдшмідту, була продана його 
спадкоємцями Шимону Овшиї 

Гольдбергу. На відміну від попере-
дньої садиби, будинок, зведений 
ним за проектом Казиміра Школь-
ницького, виходив на вулицю бо-
ковим фасадом. Будинок мав бути 
двоповерховим, але через рік йому 
добудували ще один поверх. Дім 
мав по три отвори на всіх поверхах 
головного фасаду, тобто фасад був 
симетричним. У його центрі виді-
лено два балкони, один під другим, 
тільки на партері вхід до будинку 
був з одного боку. Він ніби мав врів-
новажуватися балконом на проти-
лежному боці третього поверху. 
Але, мабуть, його так і не вмонтува-
ли – збереглися тільки металеві кон-
солі. Вже у наш час було влаштовано 
ще один вхід. Будинок Гольдберга, 
коли ще був двоповерховим, мав 
15 кімнат і 4 кухні, тобто це були 4 
квартири. З них дві квартири мали 
по 5 кімнат. Одну з них на першому 
поверсі зайняло Товариство поль-
ської культури на Волині ім. Еви 
Фелінської.

Далі були дві майже квадратні 
земельні ділянки Станькевичів. 

На одній з них, поряд із будинком 
Гольдберга, звів свою триповерхову 
садибу, що також виходила на ву-
лицю торцем, комерсант Фішман. 
Далі, за квадратними, були п’ять 
видовжених земельних ділянок, що 
вузькими смугами, паралельними 
до вулиці Жеромського, тягнули-
ся до Ягелонської. Ці ділянки ви-
купили і звели на них комерційні 
споруди адвокат караїм Олександр 
Мордкович та підприємець чех 
Себастьян Подовжик. Комерційна 
споруда останнього виходила по-
здовжньою стороною на вулицю 
Жеромського. Будинок здавався в 
оренду різним організаціям. Вже у 
повоєнний час він був приєднаний 
до будинку, зведеного на ділянці 
Євгенії Станьчик. Тож вулиця Кри-
лова має, в більшій своїй частині, 
суцільну забудову. На вигляд вона 
мало чим відрізняється від інших 
вулиць середмістя, хоча її буден-
ність таїть немало цікавих історій 
про її забудову та мешканців.

Waldemar PIASECKI

Вулиця Крилова

Будинок Гольдберга

Вулиця Крилова

(Zakończenie. Początek na str.6) (Закінчення. Початок на 6-й сторінці)
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«Poezja – zazdrosna pani»
– Panie Wiktorze, Pana pierwszy zbiór 

poetycki «Odbicie nocy» pojawił się w 1993 
roku, kiedy ukończył  Pan 37 lat. Czy to nie 
późny debiut dla poety? 

– Być może. Tym bardziej, że zazwyczaj uwa-
ża się, iż poezja jest dziecięcą zdolnością do 
odbierania i wyczucia tego świata, sposobem 
podziękowania Twórcy poprzez słowo pozba-
wione gniewu, nienawiści, obrazy, mentorstwa, 
dydaktyki. Mój pierwszy zbiór poetycki miał 
ukazać się 1989 czy 1990 roku. Jednak fi nan-
sowanie się skończyło, a samodzielnie środków 
nie znalazłem. Od tego rękopisu, który nie zo-
stał książką, pozostał wybór wierszy w pierw-
szym numerze półrocznika «Poezja-90».

– Pomimo późnego debiutu w literaturze, 
zdążył Pan zostać członkiem Narodowego 
Stowarzyszenia Pisarzy, a nowe książki poe-
tyckie i publicystyczne są dobrze znane nie 
tylko na Wołyniu…

– Gdy już odbył się ten mój start do literatury, 
już nie miałem szczególnych  ambicji co do po-
pularności moich tekstów. Spokojnie odbieram 
swoją praktyczną nieobecność we wspomnianej 
już literaturze. Nie uważam, że moje słowo ma 
szczególną moc, odkrywa jakieś nowe obszary. 
Ale bez słowa nie potrafi ę żyć.

– Wiem, że dla Pana jest bliska literatura 
polska... 

– Polskę odbieram przede wszystkim po-
przez poezję Juliusza Słowackiego, Jarosława 
Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza, Wisławy 
Szymborskiej… A także – poprzez pryzmat 
wielowiekowych wspólnych dziejów, poprzez 
losy i drogi, które zawsze będą łączyć, poprzez 
strony dramatyczne i tragiczne. Jestem wdzięcz-
ny narodowi, który dał światu Jana Pawła II, 
który poprzez swoje modlitwy, swój codzien-
ny przykład życiowy tyle uczynił dla świata, 
w tym też dla Ukrainy i narodu ukraińskiego. 
Jestem wdzięczny losowi za to, że miałem oka-
zję wędrować tymi drogami, gdzie on chodził 
w Krakowie, gdzie siedziba kardynała znajduje 
się niedaleko Domu Ukraińskiego. Dzięki Jano-
wi Pawłowi II nigdy nikt nie potrafi  uczynić z 
Polaków i Ukraińców wrogów. Gdy mnie pytają 
o moim stosunku do Polski, odpowiadam py-
taniem na pytanie: «Jaki mogę mieć stosunek, 
gdy bez niej żyć nie potrafi ę». Po tym dostaję 
balonik «Salbutamolu», leku przeciw astmie, 
dzięki któremu jako astmatyk o 30-letnim stażu 
oddycham i żyję. 

– Zostało wydanych Pana 12 zbiorów poe-
tyckich, ale tylko jedna sztuka. Nie chce Pan 
spróbować swoich sił w innych gatunkach li-
terackich? Przecież większość pisarzy obecnie 
stara się spróbować swoich sił w literaturze 
maksymalnie różnostronnie.

– Poezja – zazdrosna pani. Nie chcę jej zdra-
dzać. Chociaż wydałem trzy książki esejów i 
dialogów. To się stało dlatego, że po prostu nie 
mogłem żyć z ciężarem obowiązku zachowania 
pamięci o unikalnych osobowościach. Uważam 
za grzech zapomnienie tych imion. A jednak 
najbardziej «moją» jest poezja. 

«Im bardziej szaleje rusyfi kator, tym 
więcej jest tych, którzy nawracają się 
na ukraiństwo»

– Jestem przekonany, że Pan pozostaje pa-
triotą Grybowyci, Łucka, Wołynia i jego lu-
dzi, ponieważ oni pozostają głównymi boha-
terami Pana utworów. Czy to aktualne – być 
patriotą ziemi ojczystej w warunkach proce-
sów globalizacyjnych oraz powszechnej rusy-
fi kacji w naszym kraju?

– Są procesy nieodwracalne. Chodzi o globa-
lizację. Nic z tym nie poradzimy. Ludzkość na-

bywa, ale jednocześnie 
traci. Jednak wszystko 
polega na tym, że nie-
bo jest najbardziej nie-
bieskie właśnie nad tą 
ziemią, gdzie się uro-
dziłeś, gdzie chodzisz 
swoją ścieżką. Tutaj 
najbardziej pozosta-
jesz sobą. Co dotyczy 
tego, że człowiek zrze-
ka się języka ojczyste-
go, to nie uważam tego 
za tragedię. Chociaż 
bardzo mnie to boli. 
Problemem jest, kiedy 
plują do duszy twoje-
mu narodowi, starają 
się zapędzić do kąta, 
kształtować kompleks 
niedowartościowania. 
Jednak, na większą ska-
lę, taka szowinistyczna 
strategia, mimo okrop-
nych strat, zamienia się 
w zwycięstwo tych, któ-
rych próbowali pokonać. Zresztą jest to wieczna 
prawda biblijna, gdy ten, komu zaprogramowali 
śmierć lub miejsce ostatniego, otrzymuje coraz 
większe siły życiowe i staje się pierwszym. Im 
bardziej szaleje rusyfi kator, tym więcej jest tych 
(w tym nawet Rosjan etnicznych), którzy na-
wracają się na ukraiństwo.

– Polityka i literatura nie mogą istnieć od-
rębnie?

– To zależy od ujęcia. Najgorzej, kiedy ktoś 
stara się politykę przebrać w literaturę. I od-
wrotnie. Z drugiej strony, nie należy ukrywać 
się w odosobnionym słowie artystycznym, od-
wróciwszy pogląd od surowych realiów. Prze-
cież od nich nie uciekniesz. To jest takie fatum: 
jak dzień i noc w dobie. 

– Jest Pan profesjonalistą  w literaturze, tak 
więc chciałbym dowiedzieć się o Pana opinię 
o perspektywy literatury na Wołyniu, Ukrai-
nie.

– Ogólnie mówiąc, współczesna literatura 
ukraińska jest to zjawisko o niezwykłej potędze 
duchowej. Przypomina cudowne pożegnalne 
kolory przyrody jesienią, ponieważ reprezentu-
je światu naród, nad którym zwiesił się damo-
klesowy miecz zniknięcia. W tym kontekście 
chodzi o autorów, czyje słowo i losy są pod kar-
bem Wołynia. Jest mi bliski świat artystyczny 
Josypa Struciuka. Szczerze cieszę się z tego, że 
są wskrzeszone imiona wielkich rodaków, które 
przedstawia w obszernych utworach prozowych 
Iwan Korsak. Nie mogę nie podziwiać Wołody-
myra Łysa, Nadiji Gumeniuk, Sergija Łysa. W 
tym roku miałem przyjemność po raz kolejny 
przekonać się o uzdrawiającej mocy wierszy 
Igora Pawluka, Klawy Koreckiej, Olgi Lasniuk, 
Hanny Łuciuk, Ołeny Paszuk, Tetiany Bondar, 
Maryny Kowalczuk, Hałyny Jastrubećkiej, An-
drija Krysztalskiego, przekonywałem się o tym, 
że poeta żyje w swoim słowie po odbyciu dro-
gi ziemskiej, ponownie czytając «Gordopłeso» 
Petra Macha, książki Kostia Szyszki i Stepana 
Borysiuka… Nieprzypadkowo tak żyli naszą 
ziemią tacy mistrzowie słowa, jak Danyło Brat-
kowski, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Słowa-
cki, Łesia Ukraina, Modest Lewicki, Wołodymyr 
Ostrowski… I tę listę można przedłużać, przy-
pominając, że dzisiaj wyraźnie i nieprzeciętnie 
reprezentują swoją wołyńską obecność w litera-
turze i krytyce literackiej Wasyl Słapczuk i My-
koła Żułyńskyj, Oksana Zabużko i Petro Kraluk, 
Anatoli Dimarow i Jewgen Swerstiuk…

Точка зору

Віктор Вербич: «Ніхто ніколи не зуміє 
зробити українців і поляків ворогами»

Віктор Вербич – уродженець села Грибовиця, що на Волині, відомий 
український поет, есеїст, журналіст, літературний критик, хоча роз-

починав професійний шлях як педагог. Віктор Вербич – перший лауреат 
Міжнародної літературної премії ім. Пантелеймона Куліша, переможець 
Літературно-мистецької премії ім. Агатангела Кримського. Автор дванад-
цяти поетичних книжок, кількох прозових та публіцистичних видань, 
книжки творів для дітей. Письменницькому слову Віктора Вербича при-
таманна оригінальна метафоричність, відчайдушна розкутість, яскрава 
образність. Сьогодні він – гість «Волинського Монітора».

«Поезія –
ревнива пані»

– Пане Вікторе, 
свою першу поетич-
ну збірку «Відлуння 
ночі» Ви видали у 
1993 році, у 37-річно-
му віці. Доволі пізно 
як на поета? 

– Напевно. Тим 
паче, коли зазвичай 
вважають, що поезія – 
здатність дитинно 
сприймати, відчувати 
світ, дякувати Творцеві 
словом, яке не затьма-
рене гнівом, ненави-
стю, образою, ментор-
ством, дидактикою. 
Моя перша збірка мала 
побачити світ у 1989-
ому чи 1990-ому. Однак 
припинилося фінан-
сування, а необхідних 
коштів я не віднайшов. 

Від того зшитку, який так і не став книжкою, 
залишилася добірка у першому числі півріч-
ника «Поезія-90».

– Попри пізній дебют у літературі, Ви всти-
гли стати і членом Національної спілки пись-
менників, а Ваші нові книги поезій, публіцис-
тики вже добре відомі не лише на Волині…

– Коли вже відбувся отой мій, із дозволу 
сказати, старт у літературу, я вже не мав осо-
бливих амбіцій щодо популярності своїх тек-
стів. Тож спокійно сприймаю свою фактичну 
відсутність у згадуваній уже літературі. Не 
думаю, що моє слово може мати якусь осо-
бливу притягальну силу, відкривати якісь 
нові обшири. А з іншого боку, не можу жити 
без слова.

– Знаю, що Вам є близькою польська лі-
тература... 

– Польщу сприймаю, передовсім, крізь 
«небо поезії» Юліуша Словацького, Ярос-
лава Івашкевича, Чеслава Мілоша, Вісла-
ви Шимборської… А також – крізь призму 
багатовікової спільної історії, де є стільки 
доль і шляхів, які завше єднатимуть. По-
при драматичні й трагічні сторінки. Я до-
віку вдячний великому народові, який дав 
світові святішого отця Івана Павла ІІ, того, 
котрий своїми молитвами, своїм повсяк-
часним праведним прикладом стільки зро-
бив для світу, в тому числі – для України та 
українського народу. Я дякую долі, що мав 
нагоду мандрувати тими дорогами, де він 
ходив у Кракові, де офіс тоді ще кардинала – 
зовсім поряд із Українським домом. Після 
святішого отця Івана Павла ІІ ніхто ніколи 
не зуміє зробити українців і поляків ворога-
ми. Коли мене запитують про ставлення до 
Польщі, відповідаю запитанням: «Як я можу 
ставитися, коли без неї не можу жити». Після 
цього показую балончик «Сальбутамолу», ан-
тиастматичного препарату, завдяки якому як 
астматик з 30-річним стажем у буквальному 
розумінні дихаю, живу. 

– Уже побачили світ Ваших 12 поетичних 
книг, проте лише одна п’єса. Немає тяжіння 
до інших літературних родів? Адже біль-
шість сучасних письменників намагаються 
реалізувати себе у літературі якомога по-
вніше і максимально різносторонньо.

– Поезія – ревнива пані. І я їй не хочу зра-
джувати. Однак все одно, як знаєте, видав 
ще три книги есеїстики й діалогів. Це ста-
лося тому, що просто не міг жити з тягарем 
обов’язку перед пам’яттю про унікальних 
особистостей, тому що вважаю гріхом відда-

ти ці імена на поталу забуттю. Та все-таки 
найбільше «моя» – поезія. 

«Чим більше сатаніє русифікатор, 
тим більше тих, котрі навертаються 

до українства»

– Ви, безсумнівно, були, залишаєтеся і, 
переконаний, будете патріотом Грибовиці, 
Луцька, Волині та її славних людей, оскіль-
ки вони є провідними образами Ваших 
творів. Наскільки сьогодні актуально бути 
патріотом рідної землі в умовах глобаліза-
ційних процесів, а також всюдисущого зро-
сійщення у нашій країні?

– Є неминучі процеси. Маю на увазі глоба-
лізаційні. Нема на те ради. Людство, набува-
ючи, втрачає також. Та справа в тім, що най-
небесніша височінь – саме над тією землею, 
де ти народився, де торуєш свою стежину. Тут 
найбільше залишаєшся собою. Щодо того, 
що та чи інша людина зрікається своєї мови, 
то це не вважаю трагедією. Хіба що боляче за 
неї. Інше питання, коли силоміць плюють у 
душу твоєму народові, намагаючись його за-
гнати в «глухий кут», зациклити комплексом 
меншовартості. Але, за великим рахунком, 
така шовіністична стратегія попри жахливі 
втрати, все ж обертається перемогою тих, 
кого хотіли перемогти. Зрештою, це нетлінна 
біблійна істина, коли той, кому запрограму-
вали смерть або місце останнього, отримає 
ще більше життєвих сил і стає першим. Чим 
більше сатаніє русифікатор, тим більше тих 
(у тому числі – й навіть етнічних росіян), ко-
трі навертаються до українства.

– Політика і література не можуть існу-
вати окремо?

– Дивлячись у якому ракурсі. Найгірше, 
коли хтось намагається в шати літератури зо-
дягнути політику. І навпаки. З іншого боку, 
як сховатися у відсторонене художнє слово, 
відвівши погляд від суворих реалій. Від них 
же не втечеш. От такий фатум: як день і ніч 
у добі. 

– Ви не новачок у літературі, тож хоті-
лося б дізнатися Вашу думку стосовно пер-
спектив літератури Волині, України.

– Загалом, сучасна українська література – 
явище надзвичайної духовної потуги. Вона 
нагадує дивовижні прощальні барви приро-
ди в осінню пору, адже засвідчує світові на-
род, над яким навис дамоклів меч зникнення. 
У цьому контексті – й ті автори, чиї слово та 
долі під карбом Волині. Мені близький ху-
дожній світ Йосипа Струцюка. Я, в добро-
му розумінні, тішуся від перебування в диві 
воскресіння великих краян, які являє в своїх 
прозових полотнах Іван Корсак. Не може не 
захоплювати Володимир Лис, Надія Гуменюк, 
Сергій Лис. Цьогоріч я мав приємність уко-
тре переконуватися в цілющій силі поезії Іго-
ря Павлюка, Клави Корецької, Ольги Ляснюк, 
Ганни Луцюк, Олени Пашук, Тетяни Бондар, 
Марини Ковальчук, Галини Яструбецької, 
Андрія Криштальського, переконувався в 
тому, що поет живе у своєму слові після за-
вершення земного шляху, перечитуючи «Гор-
доплесо» Петра Маха, книги Костя Шишка та 
Степана Борисюка… Невипадково так жили 
нашим краєм такі майстри слова, як Данило 
Братковський, Юзеф-Ігнаци Крашевський, 
Юліуш Словацький, Леся Українка, Модест 
Левицький, Володимир Островський… І цей 
перелік можна продовжувати, згадавши, що 
нині яскраво й талановито засвідчують свою 
волинську присутність у літературі й літера-
турознавстві Василь Слапчук і Микола Жу-
линський, Оксана Забужко й Петро Кралюк, 
Анатолій Дімаров і Євген Сверстюк…

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК

Wiktor Werbycz: «Nigdy nikt nie potrafi  
uczynić z Polaków i Ukraińców wrogów»

Wiktor Werbycz pochodzi ze wsi Grybowycia (pol. Grzybowica – red.) na 
Wołyniu. Jest słynnym ukraińskim poetą, eseistą, dziennikarzem, kryty-

kiem literackim, a swoją drogę zawodową zaczynał jako pedagog. Wiktor Wer-
bycz jest pierwszym laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia 
Pantelejmona Kulisza, zwycięzcą Literackiej Nagrody Artystycznej imienia Aga-
tangela Krymskiego. Jest autorem dwunastu zbiorów poetyckich, kilku książek 
prozatorskich i publicystycznych oraz książek dla dzieci. Jego tworczość właś-
ciwa to niepowtarzalna metaforyczność, odważna swoboda i wyraźna obrazo-
wość. Dzisiaj  jest gościem «Monitora Wołyńskiego».

Rozmowę przeprowadził 
Wiktor JARUCZYK
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Ukraińska prasa o Polsce
У війну української з російською мовою втягнули польську  
У війну української та російської мов була втягнута також польська. Про це написали 

журналісти в польському виданні «Rzeczpospolita». Вони пишуть, що все почалося з плакатів 
у соцмережі Facebook з написами «Вивчаємо україн... вибачте, польську мову» і «Вивчаємо 
московський діалект польської мови».

На думку львівського публіциста Антона Борковського, Інтернет все частіше використо-
вується як інструмент дезінформаційної війни проти України. «Це нове явище в нашій по-
літиці. У мережі з’являється все більше коментарів найнятих експертів, які роблять абсурдні 
заяви на тему історії України або належного «місця українців» в Європі та світі», – пояснив 
він для «Rzeczpospolita», підкресливши, що в ці ігри почали втягувати Польщу й поляків.

«А перевірити, чиї це теорії - справжніх чи лже-експертів – неможливо, бо автор розміщу-
ваної інформації часто залишається анонімним», – додає Борковський.

У статті зазначається, що українські філологи та історики дотримуються різних думок з 
приводу походження української мови.

«На російськомовному сході України, в Донбасі, в Криму та Одесі з’являється багато книг 
і журналів з тезами, що українська мова – це сільський діалект російської мови або результат 
впливу польської мови на російську. Так можна було писати в XIX столітті, але не зараз, коли 
ми вивчили історію цих трьох мов. Серйозні люди не бачать тут місця для дискусії. Однак по-
трібно визнати, що проблеми з українською мовою в Україні залишаються: вона слабо охоро-
няється, а політика нинішньої влади в цьому напрямку нейтральна або ворожа», – коментує 
філософ, академік НАНУ Мирослав Попович.  

Gazeta.ua, 2 лютого 2012 року

W wojnę języków ukraińskiego z rosyjskim 
został wciągnięty język polski  

 W wojnę języków ukraińskiego z rosyjskim został wciągnięty również polski. Napisali o tym 
dziennikarze w polskim wydaniu «Rzeczpospolita». Oni piszą, że wszystko zaczęło się od plakatów 
w sieci internetowej Facebook o napisach «Uczymy się języka ukraiń... przepraszamy, polskiego» і 
«Uczymy się moskiewskiego dialektu języka polskiego».

Zdaniem lwowskiego publicysty Antona Borkowskiego, Internet co raz częściej jest używany jako 
narzędzie wojny dezinformacyjnej przeciwko Ukrainie. «Jest to nowe zjawisko w naszej polityce. W 
sieci pojawia się coraz więcej komentarzy wynajętych ekspertów, którzy czynią absurdalne oświad-
czenia na temat historii Ukrainy lub należytego «miejsca Ukraińców» w Europie i świecie» – wyjaś-
nił. «Rzeczpospolita» podkreśla, do tych gier zaczęto wciągać też Polskę i Polaków.

«A sprawdzić, czyje to teorie – prawdziwych czy zakłamanych ekspertów – jest niemożliwe, bo 
autor przekazanej informacji najczęściej pozostaje anonimowy» – dodaje Borkowski.

W artykule zauważa się, że fi lolodzy i historycy ukraińscy mają różne opinie na temat pochodze-
nia języka ukraińskiego.

«Na rosyjskojęzycznym wschodzie Ukrainy, na Zagłębiu Donieckim, na Krymie i w Odessie, po-
jawia się dużo książek i czasopism z twierdzeniem, że język ukraiński jest wiejskim dialektem języka 
rosyjskiego lub skutkiem wpływu języka polskiego na rosyjski. Tak można było pisać w XIX wieku, 
ale nie teraz, kiedy zbadaliśmy dzieje tych wszystkich trzech języków. Poważni ludzie nie widzą tu 
miejsca na dyskusję. Należy jednak uznać, że problemy z językiem ukraińskim na Ukrainie pozosta-
ją: jest on słabo zabezpieczony, a polityka obecnego rządu w tym kierunku jest neutralna lub wręcz 
wroga» – mówi fi lozof, akademik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Myrosław Popowycz. 

Gazeta.ua, 2 lutego 2012 roku

Польща заявила про повернення поставок газу 
з Росії до норми 

Польща заявила, що поставки газу з Росії повернулися до норми в п’ятницю після того, як 
«Газпром» скоротив їх днем раніше. Про це заявила національна польська компанія «PGNiG».

«PGNiG» також попередила, що поставки з Росії можуть бути знижені в найближчі дні 
через збереження низьких температур у Східній Європі.

Нагадаємо, що PGNIG з 30 січня і 1 лютого обмежив поставки газу найбільшим його про-
мисловим споживачам в Польщі, пояснивши це рішення загрозою розбалансування газо-
транспортної системи через збільшення споживання газу в умовах сильних морозів.

Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, 70% якого імпортує пере-
важно з Російської Федерації. Близько 60% російського газу «PGNIG» отримує через Україну, 
а 40% – через Білорусь.

Експерти вважають, що причинами нестачі російського газу на європейському ринку є 
20-градусні морози і неможливість Росії оперативно збільшити видобуток газу. 

 Korrespondent.net, 3 лютого 2012 року

Polska oznajmiła o wznowieniu dostaw gazu
 z Rosji w ramach normy

Polska oznajmiła, że dostawa gazu z Rosji wraca do normy w piątek po tym, jak Gazprom zmniej-
szył ją o dzień wcześniej- poinformowała polska fi rma «PGNiG».

«PGNiG» również uprzedziła, że dostawy z Rosji mogą być obniżone w najbliższym czasie z po-
wodu niskiej temperatury w Europie Wschodniej.

Przypominamy, że «PGNiG» od 30 stycznia i 1 lutego ograniczyła dostawę gazu jego największym 
przemysłowym użytkownikom w Polsce, tłumacząc to postanowienie zagrożeniem w działaniu sy-
stemu transmisji gazowej z powodu zwiększonego zużycia gazu w ciężkie mrozy.

Polska corocznie zużywa około 14 mld metrów sześciennych gazu, w tym 70% gazu importuje 
przeważnie z Federacji Rosyjskiej. około 60% rosyjskiego gazu «PGNіG» pobiera poprzez Ukrainę, 
а 40% – poprzez Białoruś.

Eksperci uważają, że przyczyną braku rosyjskiego gazu na rynku europejskim są dwudziestostop-
niowe mrozy i niezdolność Rosji do natychmiastowego zwiększenia wydobycia gazu.

Korrespondent.net, 3 lutego 2012 roku

Польща не продовжуватиме будівництво «Одеса-Броди» 
«Польща поки що не збирається продовжувати будівництво нафтопроводу «Одеса-Броди» 

до Плоцька», – повідомив Прем’єр-міністр України Микола Азаров.
Під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook український прем’єр по-

відомив, що Україна неодноразово пропонувала польським партнерам добудувати нафто-
провід, проте «поки вони не вважають це за доцільне для себе».

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у квітні минулого року заявляв, що Вар-
шава як і раніше зацікавлена в добудові нафтопроводу «Одеса-Броди» до Плоцька і Гданська.

 Korrespondent.net, 30 січня 2012 року

Polska nie będzie kontynuować budowy rurociągu Odessa–Brody 
«Polska na razie nie planuje kontynuowania budowy rurociągu Odessa–Brody do Płocka» – po-

informował Premier Ukrainy Mykoła Azarow.
Podczas komunikacji z użytkownikami sieci społecznościowej Facebook Premier Ukrainy poin-

formował, że Ukraina niejednokrotnie proponowała polskim partnerom zakończenie budowy ruro-
ciągu, jednak «oni na razie nie uważają to za potrzebne».

Przypominamy, że Premier Polski Donald Tusk w kwietniu ubiegłego roku oznajmił, że Warszawa 
nadal jest zainteresowana zakończeniem rurociągu Odessa–Brody do Płocka i Gdańska.

Korrespondent.net, 30 stycznia 2012 roku

Різне

Повертаючись до Модриня

Wracając do Modrynia

Зимові канікули ми без вагань вирішили провести у Польщі. 
Маршрут був складений цікавий та багатообіцяючий. Проте 
із нетерпінням чекали не тільки знайомства із новими міста-
ми, а й відвідання давно знайомих та близьких серцю місць.

Postanowiliśmy spędzić ferie w Polsce. Wymyśliliśmy ciekawą i 
bardzo obiecującą trasę. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy nie 
tylko na zwiedzanie nowych miast, ale też na odwiedziny zna-
nych nam i bliskich sercu miejsc.

Першим пунктом призначення стало се-
лище Модринь.

Трішки передісторії… У липні 2011 
року група молодих людей відновлювала 
давно забутий та покинутий український 
цвинтар у цьому селі (“Волинський Моні-
тор” писав про це у № 14 від 28.07.2011 р.). 
Воно розташоване у Грубешівському пові-
ті, неподалік кордону із Україною. Напру-
жена і важка, проте у той же час захоплю-
юча та деякою мірою «піднесена» праця 
швидко принесла перші результати. Уже 
через тиждень густий ліс перетворився 
на повноцінне кладовище із відновлени-
ми надгробками. Проте на цьому робота 
не закінчилася. Наступна група облагоро-
джувала це місце восени. І, приїхавши до 

Модриня тиждень тому, ось що ми поба-
чили та відчули.

У першу чергу – гордість за проведену 
працю. Звісно, це місце важко поставити в 
один ряд із тими кладовищами, за якими до-
глядають нащадки, проте пам’ять відновле-
но і, сподіваюся, вона більше не загубиться 
у віках.

По-друге, важкі роздуми про причини 
цього забуття. Згадка про трагічні моменти 
історії зринає сама собою при відвіданні та-
кого роду «пам’яток».

І, по-третє, це надія. Надія на те, що до-
свід, здобутий під час табору, не дозволить 
у майбутньому повторювати помилок мину-
лого.

Pierwszym punktem wizyty byla wieś Mo-
dryń.

Trochę historii na początek... W lipcu 2011 
roku grupa młodych ludzi uporządkowała za-
pomniany i porzucony cmentarz ukraiński w tej 
wsi (“Monitor Wołyński” pisał o tym w nr 14 z 
28.07.2011). Jest ona położona w powiecie hru-
bieszowskim, blisko granicy z Ukrainą. Trud-
ne początkowo prace porządkowe,  przyniosły 
pierwsze skutki. W ciągu tygodnia gęsty las 
zmienił się w cmentarz z odnowionymi nagrob-
kami. Nie poprzestaliśmy na tych pracach. Na-
stępna grupa porządkowała cmentarz jesienią. 
Oto efekt tego, co zobaczyliśmy i odczuliśmy, 
kiedy wróciliśmy do Modrynia tydzień temu. 

Po pierwsze – czuliśmy się dumni z naszej 
pracy. Oczywiście trudno porównać to miejsce 
z  cmentarzami, które ciągle porządkowane są 
przez potomków, ale  pamięć została przywró-
cona. I mam nadzieję, że nie zginie  już nigdy na 
przestrzeni wieków.

Po drugie – zastanawialiśmy się nad przyczy-
nami zapomnienia. Wspomnienia o tragicznych 
okresach historii przychodzą same przy zwie-
dzaniu tego typu miejsc.

I po trzecie – mamy nadzieję na to, że do-
świadczenia zdobyte podczas obozu, nie pozwo-
lą na powtórzenie w przyszłości błędów prze-
szłości.

Ірина ШАЙДЕВИЧ

Iryna SZAJDEWICZ

У Польщі 
запустили портал 

про Україну

W Polsce pojawił 
się portal
o Ukrainie

У Польщі запустили портал про Україну 
«UkrainaOnline.pl» польською мовою. 

«Сайт UkrainaOnline.pl поки що є єдиним 
польськомовним порталом, де ми публіку-
ємо інформацію про події в Україні, а ско-
ристатися нею можуть і поляки, і українці. 
Серед наших знайомих багато поляків, котрі 
цікавляться культурою, політикою та еконо-
мікою України і висловлюють своє невдово-
лення щодо відсутності можливості стежити 
за всіма важливими подіями на українських 
сайтах», – коментує Мирослава Наконечна, 
співавторка сайту.

Автори «UkrainaOnline.pl» є доброволь-
цями і за роботу над сайтом не отримують 
винагороди.

Проект фінансується підприємством 
«Klimat Service». 

W Polsce zaczął funkcjonować portal o Ukra-
inie UkrainaOnline.pl w języku polskim.

„Portal UkrainaOnline.pl jest na razie je-
dynym polskojęzycznym portalem, na którym 
publikujemy informację o wydarzeniach na 
Ukrainie, a skorzystać z niego mogą i Polacy, i 
Ukraińcy. Wśród naszych znajomych jest dużo 
Polaków, którzy interesują się kulturą, polityką 
i ekonomią Ukrainy. Nie są zadowoleni z tego, 
że nie mają możliwości śledzić wszystkie ważne 
wydarzenia na stronach ukraińskich,” – komen-
tuje Mirosława Nakoneczna, współautor porta-
lu.

Autorzy UkrainaOnline.pl to wolontariusze, 
nie dostają żadnego wynagrodzenia za prowa-
dzenie portalu.

Projekt jest fi nansowany przez fi rmę Klimat 
Service.

Telekritika.ua, 3 лютого 2012 року Telekritika.ua, 3 lutego 2012 roku
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1 лютого 2012 року в Кракові померла 
Віслава Шимборська.

Звістка про смерть польської поетеси, ла-
уреатки Нобелівської премії у галузі літера-
тури зворушила та засмутила її вірних чита-
чів у Польщі та усьому світі. 

Вона народилася у 1923 в містечку Бнін (по-
близу Познаня), яке пізніше стало частиною 
Курніка. Сім’я поетеси переїхала на постій-
не місце проживання до Кракова, де Віслава 
Шимборська закінчила початкову школу, а зго-
дом її записали до Гімназії сестер урсулинок.

Під час війни відвідувала підпільні класи, 
продовжуючи перерване навчання. Випускні 
екзамени склала у 1941 році. Через два роки 
пішла працювати в контору на залізниці, 
уникнувши таким чином вивезення до Ні-
меччини. Після війни Шимборська почала 
вивчати соціологію та полоністику в Яґел-
лонському університеті, проте складне мате-
ріальне становище не дозволило закінчити 
навчання. Працювала у редакціях культур-
них часописів, що дозволило брати участь 
у літературному житті Кракова. Упродовж 
багатьох років очолювала відділ поезії часо-
пису «Życie Literackie». Працювала у видан-
нях «Pismo», «Оdra», а з 1993 року – в «Gazeta 
Wyborcza». Там виходив цикл її фейлетонів 

«Додаткові лекції», які пізніше було видано у 
книжковій версії. 

Шимборська дебютувала у березні 1945 
року поезією «Шукаю слова», однак, на думку 
критиків, лише поетична збірка «Волання до 
Єті» стала справжнім літературним дебютом. 
Вона відзначалася довершеністю і, передусім, 
була позбавлена соцреалістичного змісту. 

Якщо взяти до уваги факт, що Віслава 
Шимборська дебютувала у 1945 році, то її 
літературний доробок, згідно з кількісними 
показниками, невеликий. Вона опублікувала 
близько 350 віршів. Колись її запитали, чому 
вона так мало пише і публікує, на що Шим-
борська відповіла із властивою їй скромніс-
тю: «Маю вдома смітник. Написаний увечері 
вірш ще раз читається вранці…».

Найбільшу популярність поетесі принесла 
Нобелівська премія у галузі літератури за 1996 
рік. Кожна поетична книжка Віслави Шимбор-
ської ставала мистецькою подією. Її творчість, 
передусім інтелектуальна лірика, характеризу-
ється точністю висловлювання, присутністю 
філософського підтексту та глибокої рефлексії. 
Іронія «вживається в образ досконалої люд-
ської істоти. Поетеса продемонструвала, що 
насправді людина не ідеальна, а її позиція у 
світі є неоднозначною». Із властивим їй скеп-
тицизмом підходила до людських прагнень 
всеохоплення світу і пізнання таємниці буття. 
Трактувала людину, як дрібний елемент такої 
системи, нарівні із піщинкою чи краплею води. 
Важливе місце у її творчості займали «лімери-
ки». Також вважалася пропагандисткою таких 
жартівливих жанрів як «лепєї» (короткі гро-
тескові віршики, – перекл.) чи «москалики» 
(літературна форма, яка починається словами 
“Хто саказав, що...”, – перекл.).

Шимборська була удостоєна багатьох пре-
стижних літературних нагород, а в 2011 році 
відзначена «Орденом Білого Орла».

Найважливішими творами Шимборської 
є: «Волання до Єті» (1957), «Сіль» (1962), «Сто 
втіх» (1967), «Всякий випадок» (1972), «Вели-
ка кількість» (1976), «Люди на мості» (1985), 
«Додаткові лекції» (1992), «Кінець і початок» 
(1993), «Вид із піщинкою» (1996), «Мить» 
(2002), «Двокрапка» (2005), «Тут» (2009) i «Ві-
рші. Гербарій» (2010). Поезії Віслави Шимбор-
ської були перекладені на понад 40 мов світу.

«Після смерті Віслави Шимборської буде 
створено фундацію, яка опікуватиметься 
творчістю поетеси», – повідомив її багато-
річний секретар Міхал Русінек. Згідно із за-
писом у заповіті нобелівської лауреатки, че-
рез кілька місяців з’явиться остання збірка 
її віршів «Вистачить». Туди увійдуть поезії, 
над якими вона працювала останнім часом.

Похорон Шимборської відбудеться 9 лю-
того у Кракові. Поетесу буде поховано на Ра-
ковицькому кладовищі.

1 lutego 2012 roku w Krakowie zmarła Wi-
sława Szymborska.

Wiadomość o śmierci polskiej poetki, lau-
reatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, 
poruszyła i zasmuciła jej wiernych czytelników 
w Polsce i na całym świecie.

Urodziła się w 1923 roku w Bninie koło Po-
znania, miejscowości będącej obecnie częścią 
Kórnika. Rodzina poetki przeniosła się na stałe 
do Krakowa, gdzie Wisława Szymborska ukoń-
czyła szkołę podstawową, a następnie została 
zapisana do Gimnazjum Sióstr Urszulanek.

Podczas wojny uczęszczała na tajne komple-
ty, kontynuując przerwaną naukę. Maturę zdała 
w 1941 roku. Dwa lata później zaczęła pracować 
na kolei jako urzędniczka, w ten sposób unik-
nęła wywózki do Niemiec. Po wojnie Szymbor-
ska rozpoczęła studia na socjologii i polonisty-
ce na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale trudna 
sytuacja materialna nie pozwoliła jej ukończyć 
nauki. Pracowała w redakcjach czasopism kul-
turalnych, co pozwoliło jej na uczestniczenie 
w życiu literackim Krakowa. Przez wiele lat 
kierowała działem poezji w Życiu Literackim. 
Pracowała w Piśmie, Odrze i od 1993 roku w 
Gazecie Wyborczej. Ukazywał się tam cykl jej 
felietonów „Lektury nadobowiązkowe”, które 
później były wydane w postaci książkowej. 

Szymborska debiutowała w marcu 1945 
roku wierszem „Szukam słowa”, ale według kry-
tyków dopiero tom wierszy „Wołanie do Yeti” 
był właściwym debiutem literackim. Odznaczał 
się dojrzałością, a przede wszystkim pozbawio-
ny był socrealistycznych treści.

Jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że Wisława 
Szymborska debiutowała w roku 1945, jej do-
robek literacki pod względem ilościowym 
jest niewielki. Opublikowała około 350 wier-
szy. Zapytana kiedyś, dlaczego tak mało pisze 
i publikuje, odpowiedziała z właściwą sobie 
skromnością, że „Mam w domu kosz na śmie-
ci. Wiersz napisany wieczorem, jest jeszcze raz 
czytany rano…”

Największą popularność przyniosła poetce 
Nagroda Nobla w dziedzinie literatury za 1996 
rok. Każdy tom poetycki Wisławy Szymbor-
skiej był wydarzeniem artystycznym. Jej twór-
czość to przede wszystkim intelektualna liryka 
charakteryzująca się precyzją słowa, obecnoś-
cią podtekstu fi lozofi cznego i głębokiej refl ek-
sji. Ironia „godzi w obraz doskonałości istoty 
ludzkiej. Poetka pokazywała, że tak napraw-
dę człowiek nie jest idealny, że jego pozycja w 
świecie bywa niejednoznaczna.” Z właściwym 
sobie sceptycyzmem podchodziła do ludzkich 

dążeń ogarnięcia wszechświata i poznania za-
gadki bytu. Traktowała człowieka jak drobny 
element tej układanki, na równi z ziarnkiem 
piasku czy kroplą wody. Ważne miejsce w jej 
spuściźnie stanowią limeryki. Uznawana była 
również za propagatorkę takich żartobliwych 

gatunków literackich jak lepieje czy moskaliki.
Została uhonorowana wieloma prestiżowy-

mi nagrodami literackimi, a w 2011 roku zosta-
ła odznaczona Orderem Orła Białego.

Najważniejsze utwory Szymborskiej to: Wo-
łanie do Yeti (1957), Sól (1962), Sto pociech 
(1967), Wszelki wypadek (1972), Wielka liczba 
(1976), Ludzie na moście (1985), Lektury nad-
obowiązkowe (1992), Koniec i początek (1993), 
Widok z ziarenkiem piasku (1996), Chwi-
la (2002), Dwukropek (2005), Tutaj (2009) 
i Wiersze. Zielnik (2010). Wiersze Wisławy 
Szymborskiej zostały przetłumaczone na po-
nad 40 języków.

Po śmierci Wisławy Szymborskiej powstanie 
fundacja, która będzie się opiekowała twór-
czością poetki- poinformował Michał Rusinek, 
jej wieloletni sekretarz. Powołując się na zapis 
w testamencie noblistki, za kilka miesięcy uka-
że się ostatni tom poezji Wystarczy. Znajdą się 
tam wiersze, nad którymi ostatnio pracowała. 

Pogrzeb Wisławy Szymborskiej odbędzie się 
9 lutego w Krakowie. Poetka zostanie pochowa-
na na Cmentarzu Rakowickim.

Пам’ять

Odeszła mistrzyni 
poetyckiej ironii

„Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny…” 
(„Nic dwa razy”)

Opracowała Jadwiga DEMCZUK

Не стало майстрині 
поетичної іронії

«Нічого двічі не стається
і не станеться. Тому
народилися без досвіду
без досвіду й помремо…»
(«Нічого два рази»)

Опрацювала Ядвіга ДЕМЧУК

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci
ś.p.

 Ireny Kosteckiej  
Ważnej postaci życia polskiego środowiska na Wołyniu, 
Współzałożycielki Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. 
Ewy Felińskiej, Odznaczonej Medalem „Pro Memoria” i 

odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Niestrudzonej 
działaczki na rzecz zachowania pamięci historycznej o 

martyrologii Polaków na Ukrainie  
 rodzinie, przyjaciołom

 i współpracownikom zmarłej 
składam szczere wyrazy współczucia

Irena Aniela Kostecka urodziła się w 
Łucku 30 marca 1935 roku. Jej ojciec 
– do czasu II Wojny Światowej - praco-
wał jako organista w miejscowym koś-
ciele. Pani Irena miała dwie siostry.
Kostecka ukończyła Instytut pedago-
giczny w Łucku. Przez lata pracowała 
w miejskiej szkole №5. W roku 1991 
Pani Irena brała aktywny udział w 
walce polskiej społeczności Wołynia 
o odzyskanie kościoła pw. Św. Piotra 
i Pawła, a następnie w pracach nad 
jego odnowieniem. Była także inicja-
torem powołania Stowarzyszenia Kul-

tury Polskiej im. Ewy Felińskiej oraz wieloletnim Prezesem tej 
organizacji.  To z jej inicjatywy został utworzony chór „Wołyń”, 
a także zespół „Wołyńskie słowiki”. To ona doprowadziła do 
stworzenia  pierwszej polskiej biblioteki i utworzenia klas ję-
zyka polskiego dla dorosłych i dzieci. Była zaangażowana  w 
nawiązanie bliskiej współpracy z organizacjami z Polski. Dzię-
ki Pani Kosteckiej organizowane były kolonie dla dzieci oraz 
liczne wyjazdy młodzieży do Polski. 
Za swoją działalność Pani Kostecka została nagrodzona zło-
tym medalem  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Odznaką 
Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Medalem 
„Pro Memoria”.
Pani Irena Kostecka zmarła  w wyniku ciężkiej choroby 1 lute-
go 2012. Pamięć o niej i jej dokonaniach pozostanie
z nami na długo.

Konsul Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej

w Łucku
Marek Martinek

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszej drogiej Koleżanki i wspaniałego Człowieka
ś.p.

Ireny Kosteckiej
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia

Polacy Wołynia

З глибоким смутком 
дізналися про те, 

що 2 лютого 
несподівано пішов 

із життя 
керівник Волинської 

організації циган 
«Терне Рома» 

Сергій Григориченко
 

Глибокі співчуття рідним 
і близьким померлого

Схиляємо голови у журбі 

Товариство польської культури 
на Волині ім. Еви Фелінської,

редакційний колектив 
«Волинського Монітора»
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РОБОТА/PRACA /
Луцький міський центр зайнятості

Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги 

Крім того є багато інших вакансій‚
за додатковою інформацією звертатися за адресою:

м. Луцьк, вул. Ярощука, 2 тел.72-72-58‚ 4-92-68

Авторемонтник   1 073 спеціаліст з ремонту автомобільних 
радіаторів, попередньо телефонувати

Агент торговельний   1 073 робота з продуктовою групою товарів 
(реалізація напоїв), наявність власного 
автомобіля, на співбесіду попередньо 
домовлятись по телефону 

Адміністратор   1 073 адміністратор в магазин по торгівлі 
м’ясними продуктами. попередньо 
телефонувати за тел.0503784454, 0332-
78-61-63 Олеся Василівна

Адміністратор   1 500 адміністратор ресторану «Ортеол»

Адміністратор 
системи

   800 обслуговування комп’ютерів (полігра-
фічне виробництво)

Бармен   1 400 робота в ресторані «Ортеол»

Бетоняр   1 600 попередньо телефонувати

Бухгалтер   1 500 направляти на співбесіду зі знанням 
1С бухгалтерії.

Бухгалтер   1 100 направляти тільки з досвідом роботи 
в комерційних структурах, знання 1С 
бухгалтерії, попередньо телефонувати

Вишивальник   1 073 пришивання емблем, 
гудзиків,оброблення деталей спецодя-
гу, попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  3 000 вантажні перевезення за кордон авто-
мобілем з пречіпом

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 800 водій автомобіля маз з причіпом.

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 водій-далекобійник, міжнародні пере-
везення

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 100 досвід роботи водієм обов»язковий

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 500 доставка питної води по місту на 
автомобілі «Таврія» (фургон), фізично 
сильні люди, на співбесіду  попередньо 
домовлятись за телефоном

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 500 скеровувати на співбесіду водія легко-
вого автомобіля.

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 наявність категорій, відповідальність

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 200 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 попередньо телефонувати, обовязки 
експедитора

Водій тролейбуса   1 900 відповідальність. бажано досвід 
роботи.

Газозварник   2 000 проведення зварювальних робіт  по 
монтажу газопроводів

Геодезист   1 500 оплата праці відрядно-преміальна

Головний бухгалтер   2 500 досвід роботи в торгових компаніях.

Головний бухгалтер   2 000 співбесіда проводиться з 17.00 до 19.00

Головний фахівець з 
енергосистем

  1 073 головний фахівець з енергосистем, 
знання програмного забезпечення 
allplan. можливе застосування не-
повного робочого часу.заробітна плата 
відрядно-преміальна.

Двірник   1 300 без шкідливих звичок

Дизайнер (художник-
конструктор)

  2 000 попередньо телефонувати, знання 
програм Сorеl 15, Рhotoshop, Word, 
поліграфічні послуги

Директор 
комерційний

  2 000 співбесіда назначається після розгляду 
резюме, попередньо телефонувати

Економіст   2 000 досвід роботи в торговельних компа-
ніях.

Електрик дільниці   1 500 відповідальність. Попередньо теле-
фонувати

Електрогазозварник   1 300 вміння варити на бору, без шкідливих 
звичок

Електрогазозварник   1 700 дугове електрозварювання труб

Електрогазозварник   2 000 звертатися з 17.00 до19.00 год.

Електрогазозварник   1 200 ремонт автобусів, робота в автомо-
більних боксах, без шкідливих звичок, 
додактово пермія

Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

  1 073 тільки для ремонту автотранспорту, 
попередньо телефонувати

Електрозварник руч-
ного зварювання

  1 700 відповідальне ставлення до робрти.

Електромеханік з 
ліфтів

  1 100 попередньо телефонувати

Електромонтажник з 
освітлення та освіт-
лювальних мереж

  1 200 попередньо телефонувати

Електромонтажник-
налагоджувальник

  1 200 попередньо телефонувати

Електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

  1 500 без шкідливих звичок,наявність по-
свідчення

Журналіст   1 073 кореспондент телебачення

Завідувач аптеки (ап-
течного закладу)

  1 350 попрередньо телефонувати. Завідувач 
аптечним пунктом 

Завідувач 
господарства

  2 000 без шкідливих звичок, (ресторан 
«Джерела»)

Завідувач складу   1 073 перенесення вантажів, вміти складати 
товарні звіти

Закрійник   1 200 закрійник трикотажних виробів

Заступник 
начальника відділу

  3 000 попередньо телефонувати

Зварник   1 073 робота на будівництві

Зварник на машинах 
контактного (пресо-
вого) зварювання

  1 600 відповідальність

Зоотехнік   2 500 відповідальне ставлення до роботи

Зуборізальник   2 000 відповідальність

Інженер   1 500 інженер-механік, налагодження с/г 
техніки, наявність водійських прав 
категорії  «В»

Інженер   1 200 попередньо телефонувати. Можливо 
технік-електрик

Інженер (хімічні 
технології)

  2 000 проведення аналізу хімічних сполук

Інженер з 
комп’ютерних систем

  3 000 здатність створювати комп»ютерні 
програми та   здійснення обслугову-
вання комп»ютерної мережі

Інженер з охорони 
праці

  1 073 попередньо передзвонити

Інженер з проектно-
кошторисної роботи

  1 500 знання програм авк, вміння складати 
кошторис.

Інженер-будівельник   1 850 проведення контролю та нагляду за 
будівництвом

Інженер-землевпо-
рядник

  1 160 попередньо телефонувати

Інженер-конструктор   1 200 робота у галузі виробництва картону 
та паперу

Інженер-програміст   2 000 досвід роботи з програмою 1С: бух-
галтерія.

Інженер-проекту-
вальник (цивільне 
будівництво)

  1 073 інженер-проектувальник. Контроль-
но-вимірювальні прилади і автомати-
ка. попередньо телефонувати

Інструктор спортив-
ний з туристичного 
супроводу (за видами 
туризму)

  1 073 інструктор з дитячого фітнесу, графік 
роботи корегується в залежності від 
графіку роботи спортивної зали на 
території салону краси «Віпурі-кет»

Керівник групи   2 750 керівник групи електрообладнання, 
знання спеціалізованих інженерних 
програм

Керівник проектів 
та програм у сфері 
матеріального 
(нематеріального) 
виробництва

  3 250 керівник проекту з впровадження та 
розвитку програми 1с, досвід керів-
ництва програмами з впровадження 
програмного забезпечення на базі 1с, 
знання функціоналу типових конфігу-
рацій 1С

Керуючий 
рестораном (кафе, 
їдальнею і т. ін.)

  1 800 директор ресторану «Ортеол»

Командир відділення   1 500 відсутність судимості у кандидата та 
близьких родичів, достатній рівень 
фіз.підготовки, зріст не менше 175см, 
придатність за станом здоров’я до 
військової служби

Комірник   1 073 без шкідливих звичок

Комірник   2 000 прийом, зберігання, відпуск тмц, без 
шкідливих звичок, обов’язкове воло-
діння програмою Еxcel 

Комірник   1 270 старший комірник, знання 1С бухгал-
терії. відповідальність.

Кондитер   1 500 попередньо телефонувати

Кондуктор громад-
ського транспорту

  1 270 відповідальність.

Косметик   1 200 робота у салоні краси «Гармонія», 
бажання працювати, ДР

Кравець   1 073 пошиття спецодягу, попередньо 
телефонувати та домовитись про 
співбесіду

Кравець   1 073 пошиття спецодягу, попередньо 
телефонувати та домовитись про 
співбесіду

Кур’єр   1 500 відповідальність, доставка товару 
(оптика) по місту та області, попере-
дньо телефонувати та домовитись про 
співбесіду

Кухар   1 150 зарплата + премія

Кухар   2 015 кухар гарячого цеху

Листоноша (поштар)   1 162 матеріально-відповідальна особа, до-
ставка пошти, пенсій, товарів народ-
ного споживання, відділення зв’язку 
№10 (район пр.Волі)

Лицювальник-пли-
точник

  1 800 попередньо телефонувати

Лікар загальної прак-
тики-сімейний лікар

  1 387 наявність сертифіката спеціаліста.

Лікар станції (відді-
лення) швидкої та не-
відкладної медичної 
допомоги

  1 100 наявність сертифіката

Лікар-інфекціоніст   1 447 наявність сертифіката спеціаліста

Лікар-лаборант   1 382 наявність сертифіката.

Лікар-отоларинголог   1 287 наявність сертифіката.

Маляр   2 000 відповідальність. Можливо, без 
професійних навичок, є можливість 
навчання на вирорбництві.

Маляр   2 000 відповідальність. Можливо, без 
професійних навичок, є можливість 
навчання на вирорбництві.

Маляр   1 100 направляти на співбесіду малярів по 
фарбуванню атомобілів.

Маляр   1 073 оплата відрядна, відповідальність

Маляр   1 900 попередньо телефонувати

Манікюрник   1 300 відповідальне ставлення до роботи

Манікюрник   1 073 режим роботи згідно з графіком робо-
ти салону краси

Машиніст автовишки 
та автогідропідіймача

  1 800 попередньо телефонувати

Машиніст 
автогрейдера

  1 500 відповідальність,  наявність посвід-
чення, попередньо телефонувати

Машиніст екскава-
тора

  1 073 попередньо телефонувати, виконувати 
роботу екскаваторщика-бульдозериста

Машиніст екскава-
тора

  1 300 робота у будівельній галузі на екскава-
торі-погрузчику «Дем-1143»

Машиніст екскавато-
ра одноковшового

  2 500 робота на екскаваторі «атлас», досвід 
роботи на іноземній спецтехніці

Машиніст крана 
(кранівник)

  1 500 мостовий кран, відповідалье ставлен-
ня до роботи

Машиніст крана 
(кранівник)

  1 073 наявність посвідчення, робота на 
будівництві

Машиніст крана 
(кранівник)

  1 800 попередньо телефонувати

Машиніст крана авто-
мобільного

  1 300 робота у будівельній галузі на авто-
крані «Кс-3575-а» на базі Краз-250

Менеджер (управи-
тель) в роздрібній 
торгівлі продовольчи-
ми товарами

  1 500 направляти з 17.00 до19.00 год.

Менеджер з поста-
чання

  1 073 постачання овочів та фруктів, оформ-
лення імпортно-експортних вантажів, 
досвід роботи в сфері зовнішньо-еко-
номічної діяльності, досвід роботи з 
контрагентами з арабських країн.

Менеджер з реклами   1 073 відповідальність, комунікабульність, 
активність

Менеджер з реклами   1 100 досвід роботи в рекламному бізнесі 
обов’язковий, відповідальність, кому-
нікабельність

Менеджер з реклами   1 073 комунікабельність

Менеджер із збуту   1 500 співбесіда призначається після розгля-
ду резюме, попередньо телефонувати

Моторист (машиніст)   1 073 автомоторист - ремонт автомобільних 
двигунів, попередньо телефонувати

Муляр   1 073 оплата праці відрядна

Муляр   1 073 оплата праці відрядна

Налагоджувальник 
ливарних машин

  1 800 бажано досвід роботи. відповідальне 
ставлення до роботи.

Начальник відділення   1 670 начальник відділення поштового 
зв’язку на підміну відпусток. можливе 
навчання (1 місяць). ківерцівський 
район.

Начальник відділу   3 250 начальник відділу інформаційних 
технологій, здійснення програмного та 
технічного супроводу функціонування 
інформаційних мереж і програмних 
продуктів, знання програми 1С

Начальник караулу 
(зміни, поста) опера-
тивно-рятувальної 
служби цивільного 
захисту

  2 300 попередньо телефонувати.

Оператор з уведення 
даних в ЕОМ (ОМ)

  1 100 попередньо телефонувати

Оператор котельні   1 080 котельня на твердому паливі

Оператор устатку-
вання з перероблення 
деревини

  1 080 робота на дробильному устаткуванні, 
відмінний фізичний стан

Офіціант   1 300 відповідальне ставлення до роботи

Офіціант   1 300 охайність, порядність
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9 лютого 2012

Oleksij Słabeckyj jest Wołyniakiem, pochodzi z okolic Kiwerec. Obecnie mieszka w Kijowie, pisze 
artykuły do «Monitora Wołyńskiego». Odezwał się na moją publikację o tym, jak Tadeusz Koś-
ciuszko został uwięziony przez Rosjan, napisaną na podstawie wydrukowanego w 1874 roku w 
czasopiśmie «Istoricieskij Wiestnik», wspomnienia («Monitor Wołyński», nr 21 z dnia 10.11.2011).
Pan Oleksij pisze, że oczywiście, Polacy znają o swoim bohaterze narodowym wszystkie 
szczegóły, ale  chciałby opowiedzieć, jak jeszcze w dzieciństwie dowiedział się o tym 
słynnym człowieku i jak później poszerzała się jego wiedza.
Tak więc proponuję uwadze czytelników «Monitora Wołyńskiego» fragment listu Olek-
sija Słabeckiego.
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Мої спогади про Костюшка

У 50-х роках минулого століття довело-
ся мені, уродженцю Ківерцівщини (тоді – 
Олицький район) вчителювати у селі Лахвичі 
Любешівського району, на Поліссі. Одного 
разу в райцентрі я підійшов до приміщення 
школи, яка була розташована у старовинно-
му будинку. Над вхідними дверима побачив 
пам’ятну дошку з таким викарбуваним на-
писом: «Tu kształcił swą wzniosłą duszę i umysł 
Tadeusz Kościuszko» («Тут формував свою під-
несену душу та розум Тадеуш Костюшко»). А 
нижче вказувалися роки навчання, які я, на 
жаль, забув. Кілька хвилин зачаровано дивив-
ся на дошку і перечитував слова на ній. Про 
Костюшка я вперше почув ще у дошкільному 
віці, в 30-х роках. Тоді мої старші брати на-
вчалися у середніх класах «повшехної» шко-
ли. Вивчали й історію Польщі. Я любив довго 
розглядати ілюстрації в підручнику, де був і 
портрет Костюшка. Мені, як дитині, подоба-
лися його відкрите чоло, очі з добрим світлим 
поглядом. Коли ж хтось із братів читав уголос 
про повстання Костюшка проти імперської 
Росії, я зачаровано слухав, затамувавши по-
дих, в моїй уяві поставали один за одним епі-
зоди битви під Рацлавіцами. А скільки разів я 
довго роздивлявся ілюстрацію одного з епізо-
дів, де Бартош Главацький своєю шапкою за-
криває отвір гармати, крізь який запалювали 
порох для пострілу, саме у той момент, коли 
росіянин-гармаш мав це зробити. Тож по-
стрілу не було, що врятувало життя багатьом 
повстанцям.

Тепер до тих дитячих спогадів міг би я дода-
ти і слова нашого поета І. П. Котляревського: 
«Любов к Отчизні де героїть, там вража сила 
не устоїть, там грудь сильніша від гармат».

Через роки мені потрапила до рук книжка 
Леона Островера про Тадеуша Костюшка. Її 
я, як мовиться, і «проковтнув». Довідався для 

себе багато нового, як, наприклад, про те, що у 
час повстання Костюшко мав звання генерала, 
командував дивізією регулярного війська, хоч 
дехто зі скептиків жовнірів його дивізії нази-
вав «мархевками» – через те, що вони носили 
червоні жупани. Його дивізія була основою 
сил повстання, тут переважали «косіньєри» – 
селяни, котрі прийшли на заклик Костюшка з 
косами та вилами на допомогу. І ось диво: ті 
«мархевки» та «косіньєри» під умілим коман-
дуванням Костюшка розгромили під Рацлаві-
цами переважаючі сили російської армії.

Чому це сталося? Та тому, що поміж по-
встанцями витав дух боротьби за свободу! 
Цю силу було не спинити.

Тадеуш Костюшко розумів, що перемога 
під Рацлавіцами – лише початок визвольної 
боротьби поляків, що потрібно готуватися 
до вирішальних боїв. Він шукав підтримки у 
польської знаті, але допомоги так ніхто і не 
надав...

Ще задовго до згаданого повстання Кос-
тюшко побував в Америці, де колонії Англії 
піднялися на боротьбу за незалежність. Сюди 
з Європи потягнулося багато волонтерів на до-
помогу визвольному рухові. Добровольцем був 
і Тадеуш. Коли його запитали, що він хоче за 
участь у боротьбі, той відповів, що ніяких при-
вілеїв, матеріального заохочення не бажає, бо 
прибув добровільно боротися за свободу. Чле-
ни комісії сприйняли Костюшка за дивака, бо 
як же так: людина нічого не хоче для себе! Он 
офіцер із Пруссії поставив умову: дати йому 
звання генерала, а кожному з його команди – 
офіцерське звання. А цей поляк нічого не хоче!

Тадеуш Костюшко був людиною криштале-
вої душі. Його не манили багатства, а на пер-
шому місці у нього була ідея свободи народу.

Олексій СЛАБЕЦЬКИЙ,
м. Київ

Олексій Слабецький – волинянин, що походить із Ківерцівщини. Нині живе у Києві, є допи-
сувачем «Волинського Монітора». Він відгукнувся на мою публікацію про те, як Тадеуш Кос-
тюшко потрапив у полон до росіян, що була написана на основі, надрукованого у 1874 році 
у журналі «Исторический вестник», спогаду («Волинський Монітор», № 21 від 10.11.2011).
Пан Олексій пише, що поляки про свого національного героя знають, звичайно, все 
до подробиць, але він хотів би розповісти, як ще у дитинстві довідався про цю видат-
ну людину, як згодом доповнювалися його знання.
Тож пропоную думки Олексія Слабецького з його листа до уваги читачів «Волинсько-
го Монітора».

Валеріан ТИНЧУК

Moje wspomnienia o Kościuszce

Walerian TYNCZUK
W latach 50-tych ubiegłego wieku ja, urodzo-

ny na kiwerszczyźnie (wówczas – rejon Ołyka) 
pracowałem jako nauczyciel we wsi Łachwicze 
rejonu Lubieszów na Polesiu. Pewnego razu w 
centrum rejonowym podszedłem do budynku 
szkoły lokalizowanej w dawnym gmachu. Nad 
drzwiami wejściowymi zauważyłem tablicę pa-
miątkową z wyrytym napisem: «Tu kształcił swą 
wzniosłą duszę i umysł Tadeusz Kościuszko». Ni-
żej były wskazane lata nauki, które niestety zapo-
mniałem. Przez kilka minut zaczarowany wpa-
trywałem się w tablicę i czytałem wyryte słowa . 
O Kościuszce po raz pierwszy usłyszałem jeszcze 
w wieku przedszkolnym, w latach trzydziestych. 
Wtedy moi starsi bracia chodzili do klas średnich 
szkoły «powszechnej». Uczyli się też historii Pol-
ski. Lubiłem długo oglądać ilustracje w podręcz-
niku, gdzie był również portret Kościuszki. Mnie 
jako dziecku podobało się jego otwarte czoło, 
oczy o dobrym i jasnym spojrzeniu. Kiedy któ-
ryś z braci na głos czytał o powstaniu Kościuszki 
przeciw Imperium Rosyjskiemu, słuchałem jak 
zaczarowany, z zapartym oddechem, a w mojej 
wyobraźni, jeden po drugim, powstawały obrazy 
Bitwy pod Racławicami. A ileż to razy ogląda-
łem ilustrację jednego z odcinków, gdzie Bartosz 
Głowacki swoją czapką zamknął otwór armaty, 
w którym zapalano proszek do strzału, właśnie 
w tym momencie, gdy rosyjski żołnierz miał to 
zrobić. Otóż do strzału nie doszło, co uratowało 
życie wielu rebeliantów.

Teraz do dziecięcych wspomnień mógłbym 
dodać też słowa naszego poety Iwana Kotlarew-
skiego: «Gdzie miłość ku Ojczyźnie jest bohater-
ską, tam moc wroga nie zwycięża, tam pierś jest 
mocniejsza od armat».

Po latach trafi ła mi do rąk książka Leona Os-
trowera o Tadeuszu Kościuszce. Można powie-
dzieć, że «połknąłem» ją. Dowiedziałem się z 
niej dużo nowych rzeczy, na przykład o tym, że 

w czasie powstania Kościuszko miał tytuł gene-
rała, dowodził dywizją wojska regularnego, cho-
ciaż niektórych ze sceptycznych żołnierzy swojej 
dywizji nazywał «marchewkami» – z tego po-
wodu, że  byli ubrani na czerwono. Jego dywizja 
była podstawą sił powstańczych, tutaj przeważali 
kosynierzy – chłopi, którzy na zawołanie Koś-
ciuszki udali się na pomoc z kosami i widłami 
w ręku. I oto cud: «marchewki» i kosynierzy pod 
dowództwem Kościuszki zwyciężyli pod Racła-
wicami przeważające siły wojska rosyjskiego.

Jak to się stało? Dlatego, że w kręgu powstań-
ców panował duch walki o wyzwolenie! I moc ta 
była nie do pokonania.

Tadeusz Kościuszko rozumiał, że zwycięstwo 
pod Racławicami jest dopiero początkiem walki 
wyzwoleńczej Polaków, że należy przygotować 
się do walk decydujących. Szukał wsparcia u 
szlachty polskiej, jednak pomocy takiej  nie uzy-
skał...

O wiele wcześniej, przed wspomnianym po-
wstaniem, Kościuszko odwiedził Amerykę, gdzie 
kolonie Anglii walczyły o niepodległość. Tam z 
Europy ciągnęło dużo wolontariuszy z pomocą 
ruchowi wyzwoleńczemu. Ochotnikiem był i Ta-
deusz. Kiedy go zapytano, jakiej zapłaty on chce 
za uczestnictwo w walce,  odpowiedział, że żad-
nych przywilejów i zachęty materialnej nie chce, 
ponieważ przybył dobrowolnie walczyć o wol-
ność. Członkowie komisji uważali Kościuszkę za 
dziwaka. Bo czy to  możliwe, żeby człowiek nic 
nie chciał dla siebie? Jeden z pruskich ofi cerów 
postawił warunek: uzyskać tytuł generała, a każ-
dy pod jego dowództwem, żeby uzyskał ofi cerski 
tytuł. A ten Polak nic nie chciał!

Tadeusz Kościuszko był człowiekiem o krysz-
talicznej duszy. Jego nie pociągały bogactwa, a na 
pierwszym miejscu stawiał ideę wolności narodu.

Oleksij SŁABECKYJ,
m. Kijów


