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Na Wołyniu rozpoczęły się obchody 
jubileuszu Zapolskiej

На Волині розпочалися заходи 
з нагоди ювілею Запольської

Jej nazwisko panieńskie brzmiało Korwin-Pio-
trowska. Na chrzcie otrzymała trzy imiona – Ma-
ria, Gabriela, Stefania – przeszła do historii litera-
tury jako Gabriela Zapolska. 

Її дівоче прізвище – Корвін-Пьотровська. На 
хрещенні вона отримала три імені, Марія, Габ- 
ріеля, Стефанія, а до історії літератури уві-
йшла як Габріеля Запольська.

Urodziła się 30 marca 1857 r. w za-
możnej rodzinie ziemiańskiej na Wo-
łyniu jako najstarsza córka Wincente-
go Korwin-Piotrowskiego, marszałka 
powiatu łuckiego i Józefy z Karskich, 
byłej baletnicy. Trwają spory co do 
miejsca jej urodzenia. Sama Zapol-
ska miała w tej kwestii wątpliwości 
pisząc w 1919 r. do swojego męża 
Stanisława Janowskiego: «Chciała-
bym wiedzieć, gdzie ja się rodziłam? 
Czy w Kiwercach, czy w Podhajcach 
(…) Podałam Kiwerce, ale nie wiem 
czy to dobrze». 

Kształciła się w domu i na pensji. 
Mając 18 lat wyjechała do Warszawy, 
aby zobaczyć «wielki» świat i roz-
począć swoje życie zawodowe jako 
dziennikarka, aktorka i pisarka. Pisała 
jak na tamte czasy bardzo odważ-
nie, tworzyła w duchu naturalizmu i 
kreśliła doskonałe portrety różnych 
typów mieszczan. Osiągnięcia lite-
rackie przyniosły jej bez wątpienia 
komedie obyczajowe, wśród któ-
rych największą popularność zdobył 
utwór «Moralność pani Dulskiej». 

Postać wyjątkowej pisarki przybli-
ża nam wystawa «Gabriela Zapolska i 
Wołyń» zorganizowana przez Konsu-
lat Generalny RP w Łucku. Zaprezen-
towano ją 13 marca 2017 r. w Gimna-
zjum Nr 4 im. Modesta Lewickiego. 
Inicjatorem całego wydarzenia była 
prezes Zjednoczenia Nauczycieli Pol-
skich im. Gabrieli Zapolskiej Switłana 
Zinczuk. Uroczyste otwarcie ekspo-
zycji z okazji 160. rocznicy urodzin 
pisarki, zbiegło się z 10-leciem dzia-
łalności ZNP im. Gabrieli Zapolskiej 
skupiającego nauczycieli uczących 
języka polskiego. 

Spotkanie w języku polskim i 
ukraińskim, poświęcone życiu i twór-
czości Gabrieli Zapolskiej prowadziły 
Alina Peniszczuk i Swietłana Zinczuk. 
Fragmenty pamiętników czytała 
Anna Mucha, a stronę muzyczną 
zapewniły Anna Negodiuk i Olesia 
Samoczko. Poziom wydarzenia był 
wysoki, a każdy z obecnych, 
dzięki prezentacji, filmowi i 
wystawie z pewnością przy-
bliżył sobie postać Zapolskiej. 

Народилася майбутня письмен-
ниця 30 березня 1857 р. у замож-
ній сім’ї землевласників на Волині, 
була найстаршою дочкою Вінцента 
Корвін-Пьотровського, маршалка 
луцького повіту, і Юзефи Карської, 
колишньої балерини. Суперечки 
про місце її народження трива-
ють й досі. Навіть сама Запольська 
мала сумніви щодо цього, пишучи 
до свого чоловіка Станіслава Янов-
ського: «Хотіла б я знати, де наро-
дилася. Чи у Ківерцях, чи в Підгай-
цях?.. Написала, що в Ківерцях, але 
не знаю, чи це дійсно так».

Навчалася Габріеля вдома і в 
пансіонаті. Коли їй було 18 років, 
виїхала до Варшави, щоби побачи-
ти «великий» світ, і розпочала своє 
професійне життя журналістки, 
акторки та письменниці. Писала 
вона, як на ті часи, дуже сміливо, 
творила в дусі натуралізму і зма-

льовувала досконалі пор-
трети різних типів міщан. 
Літературний успіх їй, без-
сумнівно, принесли драма-

тичні твори, серед яких найбільшу 
популярність здобула п’єса «Мо-
раль пані Дульської».

Постать цієї виняткової пись-
менниці нам наближує виставка 
«Габріеля Запольська і Волинь», 
організована Генеральним кон-
сульством РП у Луцьку. Її предста-
вили 13 березня 2017 р. у гімназії 
№ 4 імені Модеста Левицького. 
Ініціатором події виступила голо-
ва Спілки польських вчителів імені 
Габріелі Запольської Світлана Зін-
чук. Урочисте відкриття експозиції 
з нагоди 160-ї річниці народження 
письменниці збіглося з 10-літтям 
діяльності Спілки вчителів поль-
ської мови.

Зустріч, присвячену життю та 
творчості Габріелі Запольської, 
провели українською та поль-
ською мовами Аліна Пеніщук і Світ-
лана Зінчук. Фрагменти мемуарів 
зачитала Анна Муха, музичний су-
провід забезпечили Анна Негодюк 
і Олеся Самочко. Захід пройшов 
на високому рівні, а завдяки пре-
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Jurij Żurawel: 
«Kiedy jesteśmy razem, wtedy zwyciężamy»

Юрій Журавель: 
«Коли ми разом, то перемагаємо»

У приміщенні Українсько-польського союзу імені Томаша Па-
дури в Рівному відбулася зустріч із відомим митцем, худож-
ником, графіком, ілюстратором, лідером гурту «Ot Vinta» рів-
нянином Юрієм Журавлем. 

W siedzibie Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury 
w Równem odbyło się spotkanie ze znanym artystą, malarzem, 
grafikiem, ilustratorem i liderem zespołu «Ot Vinta» Jurijem 
Żurawlem z Równego.

Спілкуючись про справи культурні, ми 
не обминули також питань, котрі поєднують  
український та польський народи, сприяючи 
подоланню історичних стереотипів. Пропо-
нуємо Вашій увазі розмову про наше ставлен-
ня до історії, про видатні постаті українсько-
польської минувшини та про сучасний стан 
відносин між двома народами.

– Юрію, Ви реалізували успішний проект 
– календар «Знай наших» з ілюстраціями ві-
домих українців. Цікаво, якби Вам випало 
робити щось подібне про спільних україн-
сько-польських історичних героїв, кого б 
спало на думку зобразити перш за все?

– Наприклад, Тадеуша Костюшка, Костян-
тина Острозького. Це особи, яких важко од-
нозначно назвати лише українцем, поляком, 
білорусом чи литовцем, адже це однозначно 
знакові постаті для всього східноєвропей-
ського регіону. Можна згадати також відомо-
го українця з польським прізвищем Михайла 
Скибицького, котрий був соратником Симона 
Болівара у Латинській Америці. Та й, напри-
клад, Юрій Дрогобич, ректор Болонського Уні-
верситету, професор Ягеллонського універ-
ситету у Кракові, студентом якого був Микола 
Коперник. Ми маємо набагато більше спільно-
го, ніж здається на перший погляд. 

– Чи звичайний українець знає про ці 
факти?

– Цього не навчають у школі, не пишуть у 
підручниках з історії. Останнім часом я змуше-
ний цим займатися, бо відчуваю, що потреба в 
обговоренні цих питань надзвичайно актуаль-
на. Коли ми приїжджаємо, наприклад, у вій-
ськовий ліцей у Києві, то бачимо, що перед 
цим навчальним закладом стоїть пам’ятник 
Суворову – тому, хто нищив наше прагнення 
свободи та був прямим ворогом і України, і 
Польщі. Важко уявити, що десь в Ізраїлі стояв 

би пам’ятник Гітлеру. А якби ви у когось із лі-
цею запитали, чому той пам’ятник там стоїть, 
могли би почути у відповідь: «Це ж суворов-
ське училище було». 

Ми не знаємо своєї історії, а вже історії 
польського чи литовського народів і поготів. 
Які ж треба робити висновки, щоб не повер-
нулися ті складні історичні сторінки? Ми має-
мо пам’ятати як про позитивні речі, так і про 
помилки. Волинська трагедія не розгорілася 
би до тих масштабів, якби тоді люди могли                     
реально оцінювати, кому цей конфлікт на-
справді вигідний.

– 2017-й у Польщі є Роком Костюшка. Із 
Вашим творчим потенціалом можна спро-
бувати створити щось цікаве про нього – 
портрет чи цілу музичну композицію.

– Спробую. А от, до речі, щодо відзначення 
осіб на державному рівні маю маленький се-
крет. У нас є бажання побудувати пам’ятник 
Костянтину Острозькому поряд з одним із 
в’їздів до Рівного. Найбільша заслуга князя 
– перемога над московськими військами під 
Оршею. Він чи не вперше в історії застосував 
польову артилерію. До того гармати ставили 
лише як оборонні системи, а він пересував їх 
із місця на місце. Також Острозький активно 
застосовував понтони у формі бочок, через які 
військо за ніч могло несподівано переправи-
тись через річку. 

– У цьому контексті хотілося б запитати 
про проект «Мальована історія Незалеж-
ності України». Чи має він успіх?

– Так, книжку купують, а значить вона по-
пулярна. Було б добре також, щоб у ній була 
зацікавлена система української освіти. Ви-
никає відчуття, що ми робимо це наперекір. 
Таке враження, що десь там, зверху, свідомо 
дається вказівка, щоб діти не вчилися так, як 
потрібно. Колись на зустрічі у Сарненському 
педагогічному коледжі, мені закидали, що, 
мовляв, я патріот, а доньку все ж віддав учи-
тися до Польщі. На це я відповів, що, на мою 
думку, польська освіта розвивається більш ди-
намічно.

– Що Ви відчуваєте, коли заходите до 
польської організації в Рівному?

– У мене виникає таке ж приємне відчут-
тя, коли я заходжу, наприклад, до осередку     
українців у Канаді чи до Українського дому в 
Одесі. Окрім того, приємно, що у вас розміще-
ні дитячі малюнки, панує гостинна й доброзич-
лива атмосфера, а також, крім польського, є 
ще й український прапор.

– Раніше гурт «Ot Vinta» мав багато кон-
цертів у різних польських містах. Чи будете 
ще виступати в Польщі?

– Заборони в’їзду до Польщі з нас досі не 
зняли. Справа в тому, що всі ці питання має 
вирішувати Посольство України у Польщі. На-
томість звертатись самостійно до Посольства 
Польщі в Україні також не хочеться, тому що 
цим мають опікуватись відповідні диплома-
тичні представники. От і чекаємо.

– Подібна історія трапилась із мером Пе-
ремишля, проте заборону згодом зняли. 
Можливо, між цими історіями можна про-
вести певні паралелі?

– У тій ситуації багато хто висловлював за-
хоплення, що після того, як нам заборонили 
в’їзд до Польщі, згодом до України не пустили 
мера Перемишля. Насправді нічого доброго в 
цих подіях немає. Між нашими народами і так 
була свого часу прірва. Проте, якщо зазирнути 
глибше в історію, можемо побачити, коли ми 
разом, то перемагаємо кого завгодно. Я гадаю, 
що прийде час і стане зрозуміло, чому мер 
Перемишля прислухався до радикальних на-
строїв кількох десятків місцевих фанів.

Poruszając kwestie kulturowe nie ominęliśmy 
także zagadnień wspólnych dla narodu polskie-
go i ukraińskiego, które sprzyjają przezwycięża-
niu stereotypów. W poniższym wywiadzie zosta-
nie Państwu przedstawione nasze postrzeganie 
historii, wybitnych postaci wspólnej polsko-
-ukraińskiej przeszłości oraz stanu relacji pomię-
dzy naszymi narodami.

– Panie Juriju, zrealizował Pan udany pro-
jekt – kalendarz «Poznaj naszych» zawiera-
jący wizerunki znanych Ukraińców. Gdyby 
miał Pan coś podobnego zrobić, tyle że o 
wspólnych bohaterach Polski i Ukrainy, kogo 
przede wszystkim włączyłby Pan do swojego 
projektu?

– Na przykład, Tadeusza Kościuszkę i Konstan-
tego Ostrogskiego. Trudno jednoznacznie okre-
ślić ich narodowość: Ukrainiec, Polak, Białorusin 
czy Litwin, ponieważ są to postacie kluczowe 
dla całej Europy Wschodniej. Można tu również 
wymienić znanego Ukraińca o polskim nazwisku 
Skibicki, który w Ameryce Łacińskiej towarzyszył 
Szymonowi Bolivarowi, a także Jurija Drohoby-
cza, rektora Uniwersytetu Bolońskiego i profeso-
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, u 
którego jednym ze studentów był Mikołaj Koper-
nik. Mamy więcej wspólnego niż nam się wydaje 
na pierwszy rzut oka.

– Czy znane są te fakty tzw. przeciętnemu 
Ukraińcowi?

– Tego nie wykładają w szkołach, nie piszą też 
w podręcznikach do historii. Ostatnio to właśnie 
ja muszę się tym zajmować, gdyż uważam, że 
poruszenie tej tematyki jest sprawą nad wyraz 
aktualną. Kiedy zbliżamy się, na przykład, do 
liceum wojskowego w Kijowie, widzimy przed 
nim pomnik Suworowa – tego, który niszczył na-
sze pragnienie wolności oraz był otwartym wro-
giem zarówno Ukrainy, jak i też Polski. Trudno 
sobie wyobrazić, żeby gdzieś w Izraelu stanął po-
mnik Hitlera. A gdyby któregoś z licealistów lub 
wykładowców zapytać, dlaczego ten pomnik tu 
się znajduje, można byłoby usłyszeć w odpowie-
dzi: «Przecież było to ‘suworowskie uczyliszcze’».

Nie znamy własnej historii, a tym bardziej 
historii polskiego i litewskiego narodu. Jakie za-
tem wnioski należy wyciągnąć, aby wydarzenia 
z ciemnych kart historii nie powróciły? Mamy w 
równym stopniu pamiętać o dokonaniach pozy-
tywnych, a także o błędach. Tragedia wołyńska 
nie miałaby tak ogromnej skali, gdybyśmy wtedy 
zdali sobie sprawę z tego, kto naprawdę skorzy-
sta na tym konflikcie.

– Rok 2017 w Polsce ogłoszony jest rokiem 
Kościuszki. Pański potencjał artystyczny 
umożliwia podjęcie wyzwania i wykonanie – 
obrazu? – kompozycji muzycznej?

– Spróbuję. A propos uhonorowania wybit-
nych osób na szczeblu państwowym, zdradzę 
mały sekret. Mamy zamiar postawić pomnik Kon-
stantemu Ostrogskiemu przy jednym z wjazdów 
do miasta Równego. Zasługą owego księcia była 
victoria orszańska, kiedy to wojska moskiewskie 
zostały pokonane. Wtedy, czy przypadkiem nie 
po raz pierwszy w historii, doszło do zastosowa-
nia artylerii polowej. Przedtem działa funkcjono-
wały wyłącznie w systemie obronnym, książę zaś 
przemieszczał je ustawiając w coraz to nowych 
lokacjach. Ostrogski aktywnie też stosował wy-
konaną z beczek przeprawę pontonową, dzięki 
której wojsko mogło zaskoczyć nieprzyjaciela w 
ciągu jednej nocy forsując rzekę.

– W tym kontekście chciałoby się zapytać 
Pana o losy projektu «Rysowanej historii Nie-
podległości Ukrainy». Czy cieszy się powo-
dzeniem?

– Owszem, książka jest kupowana, cieszy się 
więc popularnością. Dobrze by było, gdyby za-
interesowała się nią edukacja państwowa. Mam 

wrażenie, że robimy to mimo wszystko i wbrew 
wszystkiemu, z góry zaś spływają świadome dy-
rektywy, aby dzieci nie uczono tego, czego nale-
ży uczyć. Kiedy podczas spotkania w Kolegium 
Pedagogicznym w Sarnach zarzucano mi ob-
noszenie się z patriotyzmem i wysłanie córki na 
studia do Polski, odpowiedziałem, że uważam, 
że polska edukacja rozwija się dynamiczniej.

– Co Pan odczuwa wchodząc do siedziby 
polskiego ośrodka w Równem?

– Jest mi równie przyjemnie i miło, jak wte-
dy, gdy wstępuję do Ośrodka Ukraińców w Ka-
nadzie czy Domu Ukraińskiego w Odessie. Jest 
poza tym bardzo miło, że macie tu sporo rysun-
ków dziecięcych, panuje atmosfera życzliwości i 
gościnności, a obok polskiej jest także ukraińska 
flaga.

– Wcześniej zespół «Ot Vinta» sporo kon-
certował w różnych polskich miastach. Czy 
planujecie nadal jakieś występy w Polsce?

– Zakaz wjazdu do Polski nie został nam cof-
nięty. Chodzi o to, że tą kwestią miałaby się zająć 
Ambasada Ukraińska w Polsce. Na własną rękę 
też nie chcielibyśmy się zwracać w naszej spra-
wie do Ambasady Polskiej na Ukrainie, ponieważ 
jest to w gestii odpowiednich przedstawicieli 
dyplomatycznych. A więc czekamy.

– Podobna historia przydarzyła się Prezy-
dentowi Przemyśla, ale zakaz wkrótce został 
cofnięty. Być może zachodzi pewne podo-
bieństwo między tymi dwoma przypadkami?

– Sytuacja, w której znaleźliśmy się, wywołała 
wręcz zachwyt u wielu ludzi. Później na Ukrainę 
nie został wpuszczony Prezydent Przemyśla. Tak 
naprawdę nie ma w tym nic dobrego. I bez tego 
między naszymi narodami przez długi czas zio-
nęła przepaść. Jednak zagłębiając się w historię 
można dostrzec, że wówczas, gdy byliśmy razem, 
mogliśmy pokonać każdego. Sądzę, że z czasem 
dowiemy się o powodach, dla których Prezydent 
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– Чи не здається Вам, що цей конфлікт 
може бути також запланованим ззовні, ін-
шою стороною? 

– Звичайно, варто розуміти, що у наших 
народів весь час був спільний ворог, і всі ра-
дикальні настрої в Польщі підігріваються 
кремлівськими грошима. Я маю родинні ко-
рені з Волині, Каменя-Каширського та Рівно-
го, і з розповідей родичів знаю, що до війни 
у волинських містах проводились вечорниці-
«дискотеки»: один тиждень – польської музи-
ки, наступний – української, чеської чи єврей-
ської. На цих землях упродовж віків мирно 
співіснували представники різних національ-
ностей. Проте під час війни зовнішні імперські 
сили, чи то нацистські, чи радянські, були за-
цікавлені, щоб фінансувати радикальні рухи 
й розхитувати ситуацію. Так само робиться й 
зараз.

– Чи після заборони в’їзду до Польщі 
Ваші настрої щодо поляків змінилися?

– Ні, звичайно. Через упереджену позицію 
10–20 радикалів змінювати своє ставлення до 
всього народу не буду. Я отримав дуже бага-
то дзвінків і повідомлень від представників 
польських медіа, котрі просили вибачення й 
висловлювали нам свою підтримку в цьому 
непорозумінні.  

– Ця заборона стосується в’їзду для рок-
групи, чи й Вас особисто?

– Рок-гурту, мабуть. Хоча після того з нас 
окремо вже ніхто й не їздив. Уже рік пройшов. 
Чесно кажучи, тоді була навіть загроза, що нас 
депортують із Польщі й поставлять заборону 
на в’їзд до Шенгенської зони. Але на кордо-
ні, коли ми були в кабінеті у прикордонників, 
я запитав чи вони чули взагалі нашу музику? 
Відповіли, що ні. Ми попросили їх послухати 
пісню «Накурила баба журавля», вони довго 
сміялися й сказали, що дуже весела. А потім 

ще кілька пісень послухали. Їм так сподобала-
ся музика, що ми одразу зрозуміли, що то була 
просто якась невмотивована вказівка зверху. 
Проте загроза, що ми можемо отримати де-
портацію чи анулювання візи, звичайно, існує.

– Ви отримали якусь офіційну відповідь 
на звинувачення у Вашу сторону?

– Була пропозиція, щоб подати позов до 
суду з вимогою відшкодувати кошти за зрив 
концертів, на які ми планували приїхати. Про-
те у нас і часу на це не було. Та й, відверто ка-
жучи, треба, щоб пройшов певний термін. Тим 
більше, що останнім часом виникає відчуття, 
що в Польщі суспільні настрої суттєво радика-
лізуються.

– Ця тенденція помітно розвивається 
у багатьох країнах. Із чим це може бути 
пов’язано?

– Справа в тому, що різні заяви, які                   
ґрунтуються на стереотипах чи здогадах, по-
тім впливають на міжнародні та міждержавні 
стосунки. Наприклад, це чітко можна про-
слідкувати в контексті недавнього виступу 
ізраїльського політика в парламенті України. 
Кілька тижнів тому я був в Ізраїлі й дуже багато 
громадян цієї країни висловлювали підтримку 
українському народові та просили вибачення 
за ті висловлювання. Це свідчить про те, що 
цій посадовій особі хтось із помічників перед 
виступом радив так говорити, перебуваючи в 
системі сформованих історичних стереотипів. 
Тому з погляду історії як науки, якщо б люди її 
знали й вивчали, то не піддавалися би впли-
вам і маніпуляціям третьої сторони. 

Розмовляли Ева МАНЬКОВСЬКА, 
Мар’яна ЯКОБЧУК та Віталій ЛЕСНЯК,

Українсько-польський союз 
імені Томаша Падури в Рівному

Рисунок Юрія Журавля 
«Поляк та Українець – спільна доля»

O cmentarzu 
w Kołkach

Про кладовище 
в Колках

19 marca redakcja Monitora Wołyńskiego została poinformowa-
na przez naszych Przyjaciół z Polski o zamiarach rozparcelowa-
nia starego zdewastowanego katolickiego cmentarza na działki 
budowlane przez miejscowe władze w Kołkach.

19 березня друзі з Польщі повідомили редакцію «Волинсько-
го монітора» про наміри місцевої влади в Колках провести 
земельний аукціон і віддати старе зруйноване католицьке 
кладовище під будівельні ділянки.

Bardzo nas zdziwiła ta informacja, ponieważ 
temat uporządkowania cmentarza był porusza-
ny niejednokrotnie na przestrzeni kilku lat przez 
polskie kresowe środowiska. Na szczęście zamia-
ry władz Kołek okazały się tylko pogłoskami. 

Jak powiedział Wójt Kołek Ołeksandr Palin-
kiewicz w rozmowie z przedstawicielem Kon-
sulatu Generalnego RP w Łucku wicekonsulem 
Markiem Zaporem, nie było żadnych planów 
sprzedaży tego terenu pod budownictwo i jest 
zdziwiony, skąd taka informacja pojawiła się w 
polskich mediach.

Ustalono, że Konsulat RP w Łucku sfinansuje 
porządkowanie cmentarza i ustawienie symbo-
licznej tablicy, upamiętniającej pochowanych 
tam mieszkańców Kołek.

MW
Zdjęcia zrobione w 2014 r. udostępnił Janusz Horoszkiewicz

P.S.: Janusz Horoszkiewicz: «Jeszcze przed 
II wojną światową, Rada Miasta Przeworska 
chciała sprzedać stary cmentarz na działki bu-
dowlane. Argumentowano to wówczas tym, że 
cmentarz jest już zamknięty ponad 50 lat. Wtedy 
poseł, komunista Jan Pieniążek, zabrał głos i po-
wiedział: jestem ateistą, ale nigdy nie słyszałem, 
żeby ksiądz kogoś chował na 50 czy 100 lat, a na 
Wieczny Odpoczynek, opamiętajcie się – zakoń-
czył».

Нас дуже здивувала ця інформація, адже 
тему впорядкування кладовища впродовж 
кількох років уже неодноразово піднімали 
кресові кола в Польщі. На щастя, наміри міс-
цевої влади в Колках виявилися лише чутка-
ми. 

Як сказав голова Колківської селищної 
ради Олександр Палінкевич під час розмови 
з представником Генерального консульства 
РП у Луцьку віце-консулом Мареком Запу-
ром, жодних планів продажу цієї території 
під будівництво не було, і він здивований, як 
така інформація могла з’явитися в польській 
пресі.

Cторони домовилися, що Генеральне кон-
сульство РП у Луцьку профінансує впоряд-
кування кладовища та встановлення мемо-                                                                                                                           

ріальної таблиці на знак пам’яті про 
похованих там жителів Колок.

ВМ
Фото зроблені у 2014 р. Автор – Януш Горошкевич

P. S.: Януш Горошкевич: «Ще перед Другою 
світовою війною міська рада Пшеворська хо-
тіла продати старе кладовище під будівельні 
ділянки. Аргументувалося це тим, що кладо-
вище не діє вже понад 50 років. Тоді висту-
пив депутат, комуніст Ян Пеньонжек, і сказав:        
«Я атеїст, але я ніколи не чув, щоби священик 
ховав когось на 50 чи 100 років, він ховає 

тільки на Вічне Спочивання. Схаменіться!»

Przemyśla dał się przekonać kilku miejscowym 
kibolom o radykalnym usposobieniu.

– Czy nie wydaje się Panu, iż ten konflikt 
mógł być zainspirowany z zewnątrz, przez 
stronę trzecią?

– Naturalnie, należy rozumieć, że nasze na-
rody zawsze miały jednego wspólnego wroga, 
oraz że wszystkie radykalne nastroje w Pol-
sce podsycane są z kremlowskich pieniędzy. Z 
opowieści przekazywanych w mojej rodzinie, 
która pochodzi z Wołynia – z Kamienia Koszy-
rskiego i Równego – wiem, że w miasteczkach 
wołyńskich odbywały się wieczornice, mówiąc  
współcześnie – dyskoteki: w jednym tygodniu 
grano muzykę polską, w inne zaś – ukraińską, 
czeską i żydowską. Na tych terenach w pokoju 
żyli ze sobą ludzie różnych narodowości. Ale 
podczas wojny zewnętrzne potęgi imperialne – 
nazistowskie i sowieckie – zainteresowane były 
wspieraniem ruchów radykalnych, co skutkowa-
ło pogorszeniem się sytuacji. Dokładnie to samo 
dzieje się teraz.

– Czy zmienił się Pański stosunek do Pola-
ków po zakazie wjazdu do Polski?

– Ależ nie. Nie będę zmieniał zdania o całym 
narodzie wskutek uprzedzonego stanowiska 
10–20 radykałów. Odebrałem wówczas sporo 
telefonów i powiadomień od przedstawicieli 
polskich mediów z przeprosinami oraz wyraza-
mi solidarności w zaistniałym nieporozumieniu.

– Zakaz ten dotyczy zespołu rockowego 
jako całości, czy także Pana personalnie?

– Być może chodzi o zespół. Chociaż po tym 
zdarzeniu nikt już z jego członków nie wyjeżdżał 
osobno. Tak upłynął rok. Prawdę powiedziawszy, 
obawialiśmy się, że zostaniemy deportowani z 
Polski z zakazem wjazdu do strefy Schengen. Na 
przejściu, gdy byliśmy w gabinecie Straży Gra-
nicznej, zapytałem, czy oni w ogóle słyszeli na-
szą muzykę. Odpowiedź była przecząca. Popro-

siliśmy więc, by wysłuchali piosenki «Nakurzyła 
baba żurawia», po czym długo śmiali się mówiąc, 
że jest bardzo wesoła. Wysłuchali jeszcze kilka 
utworów. Tak bardzo im się to spodobało, że zro-
zumieliśmy, iż nasze perypetie zawdzięczamy 
niczym nieuzasadnionej dyrektywie z góry. Ale 
zagrożenie, że otrzymamy decyzję o deportacji 
lub anulowanie wizy, wciąż istnieje.

– Czy zostały wam oficjalnie postawione 
zarzuty?

– Zaproponowano nam, aby drogą sądową 
domagać się odszkodowania za wszystkie od-
wołane koncerty. Nie mieliśmy na to czasu. Mó-
wiąc szczerze, trzeba też, aby trochę czasu upły-
nęło, tym bardziej, że coraz częściej odnoszę 
wrażenie, iż nastroje społeczne w Polsce znacz-
nie radykalizują się.

– Jest to tendencja, którą można zaobser-
wować w wielu krajach. Czym jest ona spo-
wodowana, jak Pan sądzi?

– Sęk w tym, iż rozmaite wypowiedzi oparte 
na stereotypach bądź przypuszczeniach wywie-
rają z kolei wpływ na relacje międzynarodowe i 
międzypaństwowe. Przykładem tego jest cho-
ciażby niedawne przemówienie izraelskiego 
polityka w ukraińskim parlamencie. Parę tygo-
dni temu byłem w Izraelu i z ust wielu obywateli 
tamtego kraju usłyszałem słowa poparcia dla 
narodu ukraińskiego. Świadczy to wyłącznie o 
utkwieniu co niektórych w systemie skostnia-
łych stereotypów historycznych i o tym, że temu 
politykowi ktoś podpowiedział mówić właśnie 
tak, a nie inaczej. Gdyby zaś ludzie studiowali i 
znali historię, byliby bardziej odporni na umizgi i 
manipulacje strony trzeciej.

Rozmawiali Ewa MAŃKOWSKA, 
Mariana JAKOBCZUK i Witalij LEŚNIAK

Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem
Rysunek Jurija Żurawla «Polak i Ukrainiec»
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Przedświąteczne sprzątanie w Przebrażu
Передсвяткове прибирання в Пшебражі

Członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej 
na Wołyniu w przededniu Świąt Wielkanocnych porządkowali 
Polski Cmentarz Wojenny w Przebrażu (obecnie wieś Gajowe w 
rejonie kiwereckim).

Члени Товариства польської культури на Волині імені Еви Фе-
лінської в переддень Великодніх свят наводили порядок на 
Польському військовому кладовищі в Пшебражі (нині село 
Гайове Ківерцівського району).

W trakcie porządkowania na cmentarzu naj-
pierw zostały posprzątane śmieci, opadłe liście, 
gałęzie i zużyte znicze, a następnie zamieniono 
stare potrzebujące naprawy drewniane krzyże 
na nowe. Pomalowano również bramę i cokoły 
pomników. 

Po przeprowadzeniu prac porządkowych 
członkowie SKP im. Ewy Felińskiej na Wołyniu 
złożyli wieniec pod centralnym pomnikiem, za-
palili znicze i odmówili modlitwę w intencji prze-
brażan pochowanych na tym cmentarzu.

MW

Під час упорядкування на кладовищі, на-
самперед, прибрали сміття, опале листя, гілки 
та використані лампади, а потім замінили но-
вими дерев’яні хрести, які вже потребували 
ремонту. Пофарбували також браму та цоколі 
пам’ятників.

Після проведення всіх робіт члени то-
вариства поклали вінок під центральним 
пам’ятником, запалили лампади й помолили-
ся за пшебражан, похованих на цьому кладо-
вищі.

ВМ

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Adeli Baczyńskiej
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu

Razem na wołyńskich 
cmentarzach

Разом на волинських 
кладовищах

«Młodzież ukraińska i polska świetnie się dogaduje między sobą. 
Ta idea, żeby po wspólnej pracy porozmawiać przy ognisku o 
różnych sprawach przyświecała nam od samego początku – po-
wiedział Piotr Gawryszczak, szef Ochotniczych Hufców Pracy w 
Lublinie.

«Українська і польська молодь легко знаходить між собою 
спільну мову. Від самого початку ми прагнули, щоб можна 
було після спільної роботи порозмовляти біля вогнища про 
різні справи», – сказав Пьотр Гаврищак, керівних Добровіль-
них загонів праці в Любліні.

16 marca w Klubie Polskim w Łucku odbyło 
się spotkanie z członkiem Zarządu Fundacji Nie-
podległości w Lublinie Jackiem Burym, Woje-
wódzkim Komendantem OHP Piotrem Gawrysz-
czakiem i inspektorem Tomaszem Kępą z OHP w 
Lublinie. Opowiedzieli oni o działalności tych or-
ganizacji, zwłaszcza w zakresie porządkowania 
opuszczonych cmentarzy polskich na Ukrainie i 
ukraińskich w Polsce.

Na wołyńskie cmentarze przyjeżdżają od 
2008 r. Podstawowe działanie to dwutygodnio-
wy obóz sierpniowy, w ramach którego po-
rządkowane są cmentarze byłych parafii rzym-
skokatolickich. «Na początku pracowaliśmy na 
cmentarzach w Ostrówkach, Lubomlu, Ryma-
czach, Kowlu, Zasmykach i pomagaliśmy harce-
rzom w Kostiuchnówce porządkować cmentarze 
legionowe. W tamtym roku porządkowaliśmy 
cmentarze w okolicach Tarnopola i w Ostrogu, 
wybraliśmy się również na Białoruś. Od czterech 
lat podejmujemy takie działania również na pra-
wosławnych cmentarzach w Polsce, w powiecie 
hrubieszowskim» – powiedział Piotr Gawrysz-
czak. Dodał, że w planach jest również zaanga-
żowanie do wyjazdu na cmentarze młodzieży z 
Ukrainy, która studiuje w Polsce. W 2016 r. udział 
w obozie wzięło kilka studentek polonistyki Uni-
wersytetu Wschodnioeuropejskiego imienia Łesi 
Ukrainki w Łucku.

Liczba osób uczestniczących w wyjazdach na 
cmentarze rośnie z roku na rok. Na pierwszy taki 
obóz na Ukrainę pojechało tylko 15 osób, nato-
miast w 2016 r. było ich już ok. 120. Od kilku lat 
odbywają się także inne wyprawy, w mniejszych 
grupach. Oprócz obozów organizowane są wy-
stawy dokumentujące wyjazdy, prezentacje, 
prelekcje, zbiórki zniczy na cmentarze wołyńskie 
i rajdy szlakami historii.

«Chodzi nam o to, żeby się spotkać, poroz-
mawiać i razem zrobić coś dla dwóch sąsiednich 
krajów. I ten świat, w którym nie ma pryszniców, 
ale jest rzeka, zamiast czatu internetowego jest 
dialog z człowiekiem przy ognisku, zamiast dy-
wanu jest mech, zamiast dachu nad głową – roz-
gwieżdżone niebo, sprzyja rozmowie, sprzyja 
byciu z innym człowiekiem. Ważne jest także 
sięganie do swoich korzeni i budowanie własnej 
tożsamości» – powiedział podczas spotkania w 
Łucku Jacek Bury. 

Fundacja Niepodległości i OHP zapraszają 
wszystkich chętnych do udziału w tegorocznych 
obozach, które odbędą się w majowy weekend, 
w drugiej połowie miesiąca oraz w sierpniu.

Natalia DENYSIUK 

16 березня в Польському клубі в Луцьку 
відбулася зустріч із членом правління Фун-
дації незалежності в Любліні Яцеком Бурим, 
воєводським комендантом Добровільних за-
гонів праці (ДЗП) Пьотром Гаврищакаом та 
інспектором Томашем Кемпою з ДЗП у Люблі-
ні. Вони розповіли про діяльність цих орга-
нізацій, зокрема про прибирання покинутих 
польських кладовищ в Україні та українських 
у Польщі.

На волинські кладовища вони приїжджа-
ють із 2008 р. Основний проект, який реалі-
зовують, – це двотижневий серпневий табір, 
у рамках якого здійснюють впорядкування 
кладовищ колишніх римо-католицьких пара-
фій. «Спочатку ми працювали на кладовищах 
в Острівках, Любомлі, Римачах, Ковелі, За-
смиках і допомагали харцерам у Костюхнівці 
прибирати кладовища, де поховані солдати 
Польських легіонів. У минулому році ми впо-
рядковували кладовища в околицях Терно-
поля, в Острозі, побували також у Білорусі. 
Протягом останніх чотирьох років прибира-
ємо ще православні кладовища в Польщі, у 
Грубешівському повіті», – розповів Пьотр Гав-
рищак. Він додав, що ці організації планують 
залучити до прибирання кладовищ молодь 
з України, яка навчається в Польщі. У 2016 р. 
участь у таборі взяли кілька студенток відді-

лення полоністики Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі Українки.

Кількість осіб, які беруть участь у впо-
рядкуванні кладовищ, щороку збільшується.              
У першому таборі до України приїхали                                                           
15 осіб, а у серпневому таборі 2016 р. їх було 
вже близько 120-ти. Протягом кількох років 
відбуваються також виїзди меншими група-
ми. Крім таборів, організовуються виставки, 
які документують виїзди на цвинтарі, пре-
зентації, лекції, збори лампадок на волинські 
кладовища, пробіги шляхами історії.

«Йдеться про те, щоб зустрітися, погово-
рити й разом зробити щось для двох сусідніх 
країн. І цей світ, у якому немає душу, але є річ-
ка, де замість Інтернет-чату є діалог із люди-
ною біля вогнища, замість килима – мох, за-
мість даху над головою – зоряне небо, сприяє 
тому, щоб розмовляти, щоби бути з іншою 
людиною. Важливі теж пошуки своїх коренів і 
будування власної ідентичності», – сказав під 
час зустрічі в Луцьку Яцек Бурий.

Фундація незалежності та ДЗП запро-       
шують усіх охочих взяти участь у цьогорічних 
таборах, які відбудуться на початку та в дру-
гій половині травня, а також у серпні.

Наталя ДЕНИСЮК
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Szlakiem Wołyńskich Krzyży wokół Huty Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem

Dzisiejszy fotoreportaż poświęcam mojemu wieloletniemu przy-
jacielowi śp. Mikołajowi Fedorowiczowi Zahorujce, pierwszemu 
po wojnie sołtysowi Huty Stepańskiej, poczciwemu, dobremu 
człowiekowi. Kiedy spiszę Jego wspomnienia, powstanie z tych 
opowieści niezwykle ciekawa książka.

Kolonia Ostrówki, zamieszkała przez Ukra-
ińców i Polaków, rozrastała się po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości bardzo dynamicz-
nie. Szczególnie gospodarstwo Dębskich wy-
różniało się powierzchnią i rolniczym sprzętem. 
Po wkroczeniu Sowietów zostało w drastyczny 
sposób rozkułaczone. Ukraińcy zajęli różne po-
stawy wobec Polaków. Hryszczenki stali się bar-
dzo aktywnymi nacjonalistami. Druga znacząca 
rodzina Zahorujków, przyjęła postawę neutral-
ną, wprawdzie poszli do UPA, nie mając wyjścia, 
ale służyli tam biernie. Jeden z Zahorujków w 
czasie zaczystki Ostrówek ocalił sąsiadów scho-
wanych w dole po lnie. Stanął nad dołem z ka-
rabinem i wołał: «nikogo tu nie ma»; zaczystka 
(obława) poszła dalej. Inny z Zahorujków, Sie-
rioża, ożenił się z Jadzią Mokrzycką z Wyrki i 
razem z Nią został zabity, nie wyparł się żony. 
Było jeszcze kilka rodzin ukraińskich, ale bardzo 
biednych, które zajmowały się jedynie walką z 
głodem. 

Ostrówki przestały istnieć w Krwawą Noc z 
16 na 17 lipca 1943 r.

1. Tu kiedyś były Ostrówki, dziś pozostał je-
dynie piękny krajobraz i zupełna cisza, przery-
wana jedynie śpiewem licznych skowronków. 
Pod lasem pozostały jeszcze dwa dęby, które 
rosły koło Dębskich.

2. Dom Mikołaja Fedorowicza Zahorujki stał 
za jego plecami. Rosną tam lipy, które posadził 
jego dziadek. 

3. Na skraju Ostrówek stawiamy krzyż. Mi-
kołaj Fedorowicz powiedział: «postaw krzyż tu, 
gdzie był mój dom». 

4. Z Mikołajem Fedorowiczem w trakcie dłu-
gich rozmów.

Tekst i zdjęcia: Janusz HOROSZKIEWICZ

P. S.: Zainteresowani mogą uzyskać więcej in-
formacji pod adresem mailowym: janusz-huta-
-stepanska@wp.pl

Ostrówki koło Wyrki
... ...

Цей фоторепортаж я присвячую моєму багатолітньому           
приятелеві, нині покійному Миколі Федоровичу Загоруйку, 
першому повоєнному сільському голові Гути Степанської, 
порядній і добрій людині. Коли я укладу всі Його розповіді, 
вийде об’ємна й надзвичайно цікава книга.

Колонія Острівки, в якій жили українці й 
поляки, після відновлення Польщею незалеж-
ності дуже швидко розросталася. Особливо 
відзначалося господарство Дембських, розта-
шоване на великій площі, де використовували 
багато різного устаткування. Після приходу 
совєтів цю родину розкулачили. Українці по-
різному ставилися до поляків. Грищенки стали 
дуже активними націоналістами. Друга впли-
вова українська родина, Загоруйки, зайняла 
нейтральну позицію, щоправда, не маючи ви-
ходу, вони пішли до УПА, але були пасивними 
вояками. Один із Загоруйків під час облави на 
Острівки врятував сусідів, які сховалися в ямі 
з-під льону. Він став над ямою із гвинтівкою 
й вигукнув: «Тут нікого немає». Облава пішла 
далі. Інший із Загоруйків, Сергій, одружився з 
Ядвігою Мокшицькою з Вирки. Він не зрікся 
дружини, і його вбили разом із нею. Було ще 
декілька українських сімей, але дуже бідних, 
які боролися хіба що з голодом. 

Острівки перестали існувати кривавої ночі 
з 16 на 17 липня 1943 р.

1. Тут колись були Острівки, а сьогодні за-
лишився лише прекрасний краєвид і цілко-
вита тиша, яку порушує тільки спів численних 
жайворонків. Під лісом залишилися ще два 
дуби, які росли біля дому Дембських.

2. Неподалік розташовувався будинок Ми-
коли Федоровича Загоруйка. Досі там ростуть 
липи, які посадив його дідусь. 

3. Ставимо хрест на окраїні Острівків. Ми-
кола Федорович сказав: «Постав хрест там, де 
був мій дім». 

4. Із Миколою Федоровичем під час довгих 
розмов.

Текст і фото: Януш ГОРОШКЕВИЧ

P. S.: Усі зацікавлені можуть отримати більше 
інформації за мейлом: janusz-huta-stepanska@
wp.pl.

Острівки біля Вирки

1 2

3 4
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Ocaleni od zapomnienia: Jadwiga Zagórska
Повернуті із забуття: Ядвіга Загурська

Kontynuując cykl artykułów o uczestnikach polskiego podzie-
mia antysowieckiego na Wołyniu, proponujemy uwadze Czytel-
ników «Monitora Wołyńskiego» fragment biografii Jadwigi Za-
górskiej – nauczycielki, która zrządzeniem losu trafiła do obozu 
pozostawiwszy bez opieki dwoje małoletnich dzieci.

Продовжуючи цикл статей про учасників польського анти-
радянського підпілля на Волині, пропонуємо читачам «Во-
линського монітора» фрагмент біографії Ядвіги Загурської –                                                                                                                                               
вчительки, яка волею долі виявилася на лаві підсудних, 
залишивши без опіки двох неповнолітніх дітей.

Jadwiga Zagórska (z domu Swek) urodziła się 
w 1893 r. we wsi, która w okresie międzywojen-
nym znalazła się w granicach województwa kie-
leckiego. Niestety, nazwa tej miejscowości zapisa-
na jest w sprawie nieczytelnie, nie udało się więc 
nam jej odczytać. Ojciec Jadwigi Zagórskiej -Józef 
Swek pracował jako kowal, zmarł przedwcześnie. 
Matka Helena (ur. ok. 1866 r.) razem z dziećmi w 
czasie ewakuacji 1914 r. trafiła w okolice Białej 
Cerkwi, gdzie zamieszkała na stałe. Tam też pozo-
stały siostry Jadwigi. Maria (po ślubie Malinowska, 
ur. w 1891 r.) i Małgorzata (ur. w 1912 r.) mieszkały 
w Kijowie, Kamila (po ślubie Puzij, ur. w 1908 r.) 
mieszkała we wsi Wołodarka w obwodzie kijow-
skim, tam też mieszkała siostra Barbara (ur. w 
1915 r.). Jadwiga znalazła sobie stałe zatrudnienie 
i mieszkanie w Kijowie. Pracowała jako nauczy-
cielka w jednej z kijowskich szkół. Jednak podczas 
ewakuacji szkoły do Równego w 1919 r. musiała 
się przeprowadzić do tego miasta. Przez pewien 
czas pracowała jako nauczycielka w polskiej szko-
le w Klewaniu.

Do 1937 r. Jadwiga mieszkała we wsi Pusto-
myty w gminie Tuczyn. Była tam nauczycielką, a 
jej mąż, Andrzej Zagórski, syn Józefa, pracował w 
miejscowym nadleśnictwie. Po rozwodzie z mę-
żem, który nadużywał alkoholu, kobieta razem z 
dwójką dzieci – córką Bożeną (ur. w 1925 r.) i sy-
nem Ludomirem (ur. w 1926 r.) musiała w 1937 r. 
przeprowadzić się do miasteczka Tuczyn w po-
wiecie rówieńskim, gdzie udzielała prywatnych 
korepetycji.

Jadwiga wróciła do Równego w 1938 r. i za-
mieszkała przy ul. Narutowicza 6. Zaprzyjaźniła 
się z nauczycielkami Janiną Dynakowską, Emilią 
Gonczarową i Kazimierą Borowską. Po nadejściu 
władz sowieckich wszystkie były prześladowane: 
Emilia Gonczarowa i Kazimiera Borowska zostały 
deportowane, a ich mężowie aresztowani przez 
funkcjonariuszy NKWD. Do sowieckiego więzie-
nia trafiła również Janina Dynakowska, którą Ja-
dwiga Zagórska poznała jeszcze w 1922 r., gdy 
była nauczycielką siostry Janiny Dynakowskiej, 
Anny. Obie kobiety były nauczycielkami z powo-
łania i często spotykały się na różnych konferen-
cjach pedagogicznych. Po przyjściu sowietów 
pozostawały wierne etyce nauczycielskiej, więc 
nadal uczestniczyły w spotkaniach, w czasie któ-
rych wymieniały się wiadomościami na temat so-
wieckich reform w oświacie.

W latach 1938–1939 Jadwiga pracowała w 
Czerwonym Krzyżu i prowadziła świetlicę Związ-
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet.

Pod koniec kwietnia – na początku maja           
1940 r. w mieszkaniu Jadwigi zatrzymywała się 
Aniela Pruszyńska, która przyjeżdżała ze Lwowa 
do Równego w sprawie swojego brata areszto-
wanego przez NKWD. Przebywał on w więzieniu 
w Równem, gdzie 15 czerwca 1940 r. trafiła rów-
nież Jadwiga Zagórska aresztowana przez Wy-
dział 3 Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego 
NKWD w Obwodzie Rówieńskim. Podczas aresztu 
z mieszkania Jadwigi zabrano jej prywatną ko-
respondencję i polską encyklopedię. W sprawie 
kryminalnej zachował się Akt z dnia 11 września                              
1940 r., w którym napisano, że starszy śledczy 
Zarządu NKWD w Obwodzie Rówieńskim, sier-
żant bezpieczeństwa państwowego Charytonow 
i maszynistka części śledczej Sytnik spalili rzeczy 
należące do aresztowanej.

28 czerwca 1940 r. w oparciu o art. 54-2, 54-11, 
54-10, cz. І КК USRR Jadwigę Zagórską oskarżono 
o popełnienie szeregu przestępstw, zwłaszcza o 
to, że była ona uczestniczką «kontrrewolucyjnej 
organizacji powstańczej Związek Walki Zbrojnej» 
i jako członkini tej organizacji prowadziła agitację 
przeciw polityce władz sowieckich. Aresztowa-
na kategorycznie zaprzeczyła temu, że należała 
zarówno do polskiego podziemia, jak też do ja-
kiejkolwiek agitacji antysowieckiej. 11 września            
1940 r. do poprzednich oskarżeń dołączono też 
informację, że Jadwiga była właścicielką mieszka-
nia konspiracyjnego ZWZ–2. Podczas przesłucha-
nia okazało się, że Janina Dynakowska wiedziała 
o trudnej sytuacji materialnej Jadwigi Zagórskiej i 
jej planach wynajęcia jednego z pokoi w mieszka-

niu, aby jakoś z tego się utrzymywać. Dlatego Dy-
nakowska poprosiła Jadwigę o przyjęcie do swo-
jego mieszkania na jedną noc dwóch mężczyzn. 
Jadwidze Zagórskiej wydało się to podejrzane. 
Zdziwiło ją, że goście nie wiedzieli, gdzie mieszka 

Народилася Ядвіга Загурська (уроджена 
Свек) 1893 р. у селі, яке в міжвоєнний період  
було розташоване в Келецькому воєводстві. 
На жаль, назва населеного пункту записана у 
справі нерозбірливо і нам не вдалося її прочи-

тати. Її батько, Юзеф Свек, працював ковалем, 
він рано пішов із життя. Матір, Олена (при-
близно 1866 р. н.), разом із дітьми під час ева-
куації 1914 р. потрапила до Білоцерківського 
району Київської області, де й залишилася на 
постійне проживання. Там зосталися й сестри 
Ядвіги. Марія (у шлюбі Малиновська, 1891 р. н.) 
та Маргарита (1912 р. н.) мешкали в Києві, Камі-
лія (у шлюбі Пузій, 1908 р. н.) проживала в селі 
Володарка Київської області, там само мешка-
ла й сестра Варвара (1915 р. н.). Знайшла собі 
постійне місце роботи та житло у Києві й сама 
Ядвіга. Вона працювала вчителькою в одній із 
київських шкіл. Однак під час евакуації школи 
до Рівного 1919 р. Ядвізі довелося переїхати в 
це провінційне місто. Якийсь час вона працю-
вала вчителькою в польській школі у Клевані. 

До 1937 р. Ядвіга жила в селі Пустомити 
Тучинської гміни. Там вона вчителювала, а її 
чоловік, Андрій Юзефович Загурський, у той 
час працював у місцевому лісництві. Розлучив-
шись із чоловіком, який зловживав алкоголем, 
1937 р. жінка разом із двома дітьми, Боженою 
(1925 р. н.) і Людомиром (1926 р. н.), була зму-
шена переїхати до містечка Тучин Рівненсько-
го повіту, де заробляла на прожиття приватним 
учителюванням.

Знову до Рівного Ядвіга повернулася          
1938 р., мешкала на вулиці Нарутовича, 6. Вона 
заприятелювала з учительками Яніною Дина-
ковською, Емілією Гончаровою та Казимирою 
Боровською. Однак із приходом радянської 
влади всі вони зазнали переслідувань: Емілію 
Гончарову та Казимиру Боровську депортува-
ли, а їхніх чоловіків арештували органи НКВС. 
До радянських катівень потрапила і Яніна 
Динаковська, з котрою Ядвіга Загурська була 
знайома ще з 1922 р., адже була вчителькою 
сестри Яніни Динаковської, Анни. Обидві жінки 
любили свою професію і дуже часто зустріча-
лися на різних педагогічних конференціях. Піс-
ля встановлення окупаційного режиму вони не 
зрадили своїй професії й надалі бачилися й об-
мінювалися новинами зі сфери реформованої 
за радянським взірцем освітньої галузі. 

Упродовж 1938–1939 рр. Ядвіга працюва-
ла в Червоному хресті й завідувала світлицею        
Союзу громадянської праці жінок.

У кінці квітня – на початку травня 1940 р. на 
квартирі у Ядвіги зупинялася Анеля Прушин-
ська, яка приїжджала зі Львова до Рівного у 
справі свого брата, арештованого НКВС. Він пе-
ребував у рівненській в’язниці. Туди ж 15 черв-
ня 1940 р. потрапила й сама Ядвіга Загурська, 
арештована 3-м відділом УДБ УНКВС у Рівнен-
ській області. При арешті із квартири Ядвіги ви-
лучили її приватне листування та польську ен-
циклопедію. У кримінальній справі зберігся акт 
від 11 вересня 1940 р., у якому зазначено, що 
старший слідчий УНКВС у Рівненській області, 
сержант держбезпеки Харитонов і машиністка 
слідчастини Ситник знищили шляхом спалення 
речі, що належали ув’язненій.

28 червня 1940 р. Ядвізі висунули звинува-
чення у злочинах, передбачених ст. 54-2, 54-11, 
54-10, ч. І КК УРСР, зокрема в тому, що вона була 
учасницею «контрреволюційної повстанської 
організації під назвою «Звьонзек Валькі Зброй-
ней» і як учасниця цієї організації займалася 
агітацією, спрямованою проти політики радян-
ської влади. Однак арештантка категорично 
заперечила свою причетність як до польсько-
го підпілля, так і до будь-якої антирадянської 
агітації. Вже 11 вересня того ж року до попере-
дніх звинувачень додали й те, що Ядвіга була 
власницею конспіративної квартири СЗБ–2. На 
допиті з’ясувалося, що Яніна Динаковська зна-
ла скрутну ситуацію, в якій опинилася Ядвіга 
Загурська, й що вона планувала здавати одну 
з кімнат своєї квартири, щоб якось звести кінці 
з кінцями. Тому Динаковська попросила Ядвігу 
прийняти на одну ніч у себе на квартирі двох 
чоловіків. Цей факт викликав підозру в Ядвіги 
Загурської. Її здивувало, що приїжджі не знали, 
де мешкає Янка, так вони називали Динаков-
ську, проте довідалися від Яніни Динаковської 
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Janka (nazywali tak Dynakowską), jednak dobrze 
znali od Janiny Dynakowskiej jej adres. Przyjąw-
szy mężczyzn w swoim mieszkaniu uprzedziła 
Janinę, że jej mieszkanie to nie stacja noclegowa 
i że nie chce mieć takich gości. Dopiero podczas 
konfrontacji z Janiną Dynakowsą Jadwiga dowie-
działa się o działalności ZWZ w Równem, jak rów-
nież o tym, kim byli ci ludzie. 

Decydujące w dochodzeniu kryminalnym wo-
bec Jadwigi Zagórskiej były zeznania Warwary 
Szuszkiewicz, która występowała w sądzie jako 
świadek. Przekonywała ona śledczego, że słyszała 
jak Zagórska krytykowała sytuację ekonomiczną 
po nadejściu władz sowieckich, a także i to, że 
Jadwiga chciała wyprowadzić się z Równego, po-
nieważ wcześniej należała do polskich organizacji 
społecznych i bała się represji. Świadek twierdziła, 
że aresztowana relacjonowała znajomym występ 
generała Sikorskiego, który usłyszała w radiu, ma-
jący na celu podniesienie ducha patriotyzmu u 
Polaków.

Jadwiga Zagórska zaprzeczała zeznaniom Bar-
bary Szuszkiewicz i przekonywała sąd o tym, że 
słyszała o przemówieniu Sikorskiego od innych, 
a powodem jej ewentualnego wyjazdu z Równe-
go był brak zatrudnienia. Jadwiga miała nadzieję, 
że na wsi będzie prościej utrzymać swoje dzieci. 
Jadwiga, która była wysoko wykwalifikowaną 
nauczycielką, po nadejściu władz sowieckich mu-
siała zarabiać na życie jako modystka, o czym na-
pisano w zaświadczeniu wydanym przez Rówień-
ską Radę Miejską na żądanie śledztwa.

Niespodziewanie na jednym z przesłuchań 
ujawnił się taki fakt: Jadwiga Zagórska wiedziała, 
że w czasie nocnego aresztowania Janiny Dyna-
kowskiej osoby przeszukujące mieszkanie chciały 
zdjąć złoty krzyżyk z jej chorej siostry. Kilka razy 
na przesłuchaniach i później, na posiedzeniu są-
dowym, Zagórska była pytana o to, od kogo o tym 
się dowiedziała. Przypuszczamy, że śledczy chcieli 
wyjaśnić, kto był źródłem informacji, która nie w 

najlepszym świetle ukazywała funkcjonariuszy 
NKWD. Trudno nam ustalić wagę tej informacji 
jako dowodu na przynależność Jadwigi Zagór-
skiej do polskiego podziemia, ale o tym zajściu 
kilkakrotnie wspominano w dokumentach zacho-
wanych w jej sprawie kryminalnej.

Na posiedzeniu sądu Jadwiga Zagórska w 
pełni potwierdziła wszystkie swoje poprzednie 
zeznania, z których wynikało, że po wrześniu 
1939 r. była bezrobotna, znalazła się w trudnej 
sytuacji materialnej i musiała wynajmować pokój 
w swoim mieszkaniu. Wiedząc o tym, Janina Dy-
nakowska dała jej adres dwóm kurierom, którzy 
przybyli do Równego w sprawach ZWZ–2. Sama 
Dynakowska potwierdziła, że Jadwiga nic nie wie-
działa o działalności organizacji i o tym, kim byli ci 
ludzie, którzy zatrzymali się w jej mieszkaniu tyl-
ko na jedną noc. Oczywiste jest to, że Jadwiga nie 
była działaczką polskiego podziemia i powinna 
zostać uwolniona ze względu na to, że bez opieki 
rodzicielskiej pozostało dwoje nieletnich dzieci. 
Jednak podczas posiedzenia Rówieńskiego Sądu 
Obwodowego, odbywającego się w dniach 13–
15 listopada 1940 r. Jadwigę Zagórską oskarżono 
według wszystkich wspomnianych wyżej artyku-
łów i skazano na sześć lat pozbawienia wolności 
w obozach pracy z konfiskatą majątku oraz na 
trzy lata ograniczenia praw obywatelskich we-
dług punktów «a», «b», «c» art. 29 КК USRR.

Kolegium Sądowe ds. Kryminalnych Sądu Naj-
wyższego USRR, do którego w dniu 21 listopada 
1940 r. osądzona wniosła kasację, pozostawiło 
wyrok sądu bez zmian. Dalsze losy Jadwigi Zagór-
skiej i jej dzieci są nam nieznane.

Według postanowienia Rówieńskiej Prokura-
tury Obwodowej z dnia 7 czerwca 1993 r. wobec 
Jadwigi Zagórskiej zastosowano artykuł І Ustawy 
USRR «O rehabilitacji ofiar represji politycznych 
na Ukrainie» z dnia 17 kwietnia 1991 r.

Tetiana SAMSONIUK

її адресу. Влаштувавши приїжджих у себе на 
квартирі, вона попередила Яніну, що в неї не 
нічліжка й такі постояльці її не влаштовують. 
Лише на очній ставці з Яніною Динаковською 
Ядвіга почула про діяльність СЗБ у Рівному та 
дізналася, ким насправді були ті люди. 

Ключовими у кримінальному провадженні 
щодо Ядвіги Загурської стали свідчення Вар-
вари Шушкевич, яка була свідком на судовому 
процесі. Вона запевнила слідчого, що чула від 
Загурської критику економічної ситуації, яка 
склалася з приходом радянської влади, а також 
те, що Ядвіга хотіла виїхати з Рівного, оскільки 
в минулому належала до польських громад-
ських організацій і боялася репресій із боку 
карально-репресивних органів. Свідок ствер-
джувала, що ув’язнена переповідала знайомим 
промову генерала Сікоського, почуту нею по 
радіо, в якій той намагався підняти патріотич-
ний дух поляків.

Ядвіга Загурська заперечила свідчення Вар-
вари Шушкевич, наполягаючи на тому, що вона 
чула про заклики Сікорського від інших, а при-
чиною свого бажання виїхати з Рівного назва-
ла відсутність роботи. Ядвіга сподівалася, що в 
селі їй буде простіше прогодувати двох дітей. 
Зауважимо, що висококваліфікована польська 
вчителька з приходом нової влади була змуше-
на підробляти модисткою, про що зазначено в 
довідці, наданій Рівненською міською радою 
на вимогу слідства.

Дивним чином на одному з допитів виплив 
такий факт: Ядвізі Загурській було відомо, що 
під час нічного арешту Яніни Динаковської 
особи, які здійснювали обшук квартири, хотіли 
зняти золотого натільного хрестика з її хворої 
сестри. Кілька разів на допитах і пізніше, на за-
сіданні суду, Загурську запитували, звідки вона 
про це знає. Припускаємо, що слідчі хотіли 
з’ясувати, хто став джерелом інформації, яка не 
в найкращому світлі зображувала функціоне-

рів НКВС. Нам важко встановити цінність цього 
факту стосовно з’ясування причетності Ядвіги 
Загурської до польського підпілля, але ця ін-
формація кілька разів згадується в документах, 
збережених у її кримінальній справі. 

На судовому засіданні Ядвіга Загурська по-
вністю повторила свої попередні свідчення, 
відповідно до яких після вересня 1939 р. вона 
лишилася безробітною у скрутному мате-          
ріальному становищі й була змушена здавати 
в оренду одну з кімнат своєї квартири. Знаючи 
це, Яніна Динаковська повідомила її адресу 
двом кур’єрам, що прибули до Рівного у спра-
вах СЗБ–2. Сама ж Динаковська підтвердила, 
що Ядвізі не було відомо про діяльність орга-
нізації й про те, ким були чоловіки, що прове-
ли в її квартирі одну ніч. Очевидно, що Ядвіга 
не була членом польського підпілля і мала б 
вийти на волю, зважаючи на те, що без бать-
ківської опіки залишилися двоє неповнолітніх 
дітей. Проте під час засідання Рівненського об-
ласного суду 13–15 листопада 1940 р. Ядвігу 
Загурську визнали винною у всіх зазначених 
нами статтях і засудили до шести років по-
збавлення волі у виправно-трудових таборах з 
конфіскацією майна та на три роки обмежили у 
громадянських правах за пунктами «а», «б», «в» 
ст. 29 КК УРСР.

Судова колегія з кримінальних справ Верхо-
вного суду УРСР, до якої засуджена звернулася 
21 листопада 1940 р. з касаційною скаргою, 
залишила вирок суду без змін. Подальші долі 
Ядвіги Загурської та її дітей залишаються нам 
невідомими.

Заключенням Рівненської обласної проку-
ратури від 7 червня 1993 р. Ядвіга Загурська 
потрапляє під дію ст. І Закону Української РСР 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій 
на Україні» від 17 квітня 1991 р. 

Тетяна САМСОНЮК

Książkę «Jeńcy września 1939» 
zaprezentowano w Łucku 

Книгу «Полонені вересня 1939-го» 
презентували в Луцьку

«Sowieci myśleli, że człowiek to tylko statystyka, a tu mija 78 lat 
i znajduje się taka osoba, która daje tożsamość tym ludziom i 
uczy nas jak zachować pamięć» – powiedziała Jadwiga Demczuk 
podczas prezentacji książki Tetiany Samsoniuk w Łucku.

«Совєти думали, що людина – це лише статистика, а тут, че-
рез 78 років, з’явився хтось, хто повертає з небуття людей 
і навчає нас тому, як зберегти пам’ять», – зазначила Ядвіга 
Демчук під час презентації книги Тетяни Самсонюк у Луцьку.

10 marca w Bibliotece Wschodnioeuropej-
skiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi 
Ukrainki odbyła się prezentacja książki «Jeńcy 
września 1939». 

Autorka książki Tetiana Samsoniuk – doktor 
nauk historycznych, główny specjalista Działu 
Udostępniania Informacji z Dokumentów Pań-
stwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego na 
wstępie podzieliła się tym, jak doszło do tego, że 
swoją pracę naukową poświęciła losom repre-
sjonowanych osób: «Kiedy zaczęłam pracować 
w archiwum, obserwowałam prace grupy «Zre-
habilitowani przez historię». Mieli do czynienia 
z czymś, czego nie dotykał wówczas żaden ba- 
dacz – ze sprawami kryminalnymi, które przez 
dłuższy czas opatrzone były klauzulą «Ściśle taj-
nie». Zaczęłam pomagać historykom pracującym 
w tej grupie, a następnie postanowiłam napisać 
pracę doktorską poświęconą represjom wobec 
przedstawicieli różnych narodowości zamiesz-
kujących Wołyń w latach 1939–1941. W trakcie 
badań Tetiana Samsoniuk opracowała ponad 
tysiąc spraw kryminalnych ze zbiorów Państwo-
wego Archiwum Obwodu Rówieńskiego, które 
dotyczyły Ukraińców, Żydów, Czechów i Polaków 
represjonowanych przez władze sowieckie.

Docent Katedry Historii Powszechnej WUN dr 
Oleg Razygrajew zwrócił uwagę na to, że «Jeńcy 
września 1939» to wydanie popularnonaukowe, 
co pozwoli na większe zainteresowanie odbior-
ców. «Ta książka będzie również wykorzystywana 
na zajęciach przez studentów Wydziału Historii, 
którzy w programie nauczania mają zajęcia po-
święcone II Rzeczypospolitej oraz sowietyzacji 
Zachodniej Ukrainy w latach 1939–1941» – po-
wiedział dr Oleg Razygrajew.

«Sowieci myśleli, że człowiek to tylko statysty-
ka, a tu mija 78 lat i znajduje się taka osoba, która 

daje tożsamość tym ludziom. Dla mnie jako Polki 
to jest też duże przeżycie, dlatego że ja odkryłam 
tych ludzi. Po 78 latach Tetiana Samsoniuk uczy 
nas jak zachować pamięć» – podzieliła się Ja-
dwiga Demczuk, korektor książki i jednocześnie 
nauczycielka skierowana do Łucka przez ORPEG. 
Zaznaczyła również, że książka zawiera mnóstwo 
emocji, które powodują, że staje się ona bardziej 
przystępna w odbiorze. «Wspólnie z historykiem 
Urszulą Oberdą jesteśmy zaszczycone, że mogły-
śmy współpracować przy tej książce» – dodała 
Jadwiga Demczuk.

Kierownik Katedry Historii Powszechnej WUN 
dr hab. Jurij Kramar komentując plany drugiego, 
uzupełnionego, wydania książki zaproponował, 
by autorka sięgnęła po życiorysy Ukraińców, 
którzy służyli w Wojsku Polskim, trafili do so-
wieckich lub nazistowskich obozów jenieckich, 
wskutek czego stali się ofiarami sowieckich re-
presji. «Ukraińcy wspólnie z Polakami trzymali 
obronę w 1939 r.». Teczki tych osób – powiedział 
Jurij Kramar – znajdują się w Państwowym Ar-
chiwum Obwodu Wołyńskiego. W odpowiedzi, 
Tetiana Samsoniuk wyjaśniła, że w zbiorach ar-
chiwum w Równem nie ma spraw kryminalnych 
dotyczących Ukraińców, którzy w 1939 r. trafili 
do niewoli sowieckiej.

Pisarz i dziennikarz Iwan Korsak podziękował 
autorce za książkę oraz zaproponował naukow-
com z obwodu wołyńskiego, żeby przygotowali 
do druku podobną książkę o ludziach, którzy do-
świadczyli represji w latach 1939–1941.

Kolejna prezentacja książki «Jeńcy września 
1939» odbędzie się 24 marca o 18:00 w Zdołbu-
nowskim Gimnazjum (ul. Niezależności 15, Zdo-
łbunów).

Natalia DENYSIUK

10 березня в бібліотеці Східноєвропей-
ського національного університету імені Лесі        
Українки відбулася презентація книги «Поло-
нені вересня 1939-го». 

Авторка книги Тетяна Самсонюк, кандидат 
історичних наук, головний спеціаліст відділу 
використання інформації документів Держав-
ного архіву Рівненської області (ДАРО), розпо-
віла спочатку про свій шлях до вивчення доль 
репресованих осіб: «Коли я прийшла на роботу 
в архів, побачила як працює група «Реабілітова-
ні історією». Вони мали справу з чимось таким, 
до чого не доходила рука жодного дослідника, 
– із кримінальними справами, на яких трива-
лий час стояв гриф «Цілком таємно». Я почала 
допомагати історикам, котрі працювали в цій 
групі, і згодом вирішила написати дисертацію, 
присвячену репресіям щодо представників 
різних національностей, які проживали на те-
риторії Волині в 1939–1941 рр.» Під час про-
ведення наукового дослідження Тетяна Самсо-
нюк вивчила більше 1 тис. кримінальних справ 
репресованих радянською владою українців, 
євреїв, чехів, поляків, які зберігаються в ДАРО.

Доцент кафедри всесвітньої історії СНУ 
імені Лесі Українки, кандидат історичних наук 
Олег Разиграєв звернув увагу на те, що «По-
лонені вересня 1939-го» – це видання науко-
во-популярне й завдяки цьому воно матиме 
ширше коло читачів. «Книга буде використана 
також у навчальному процесі, адже на історич-
ному факультеті студенти проходять спецкур-
си, присвячені історії Другої Речі Посполитої та 
радянізації Західної України у 1939–1941 рр.», 
– додав Олег Разиграєв.

«Совєти думали, що людина – це лише ста-
тистика, а тут, через 78 років, з’явився хтось, 
хто повертає з небуття людей. Для мене, як для 

польки, знайомство з цією книгою було важли-
вим досвідом, оскільки я відкрила для себе її 
героїв. Через 78 років Тетяна Самсонюк навчає 
нас тому, як зберегти пам’ять», – поділилася 
своїми переживаннями Ядвіга Демчук, корек-
тор книги та одночасно вчителька польської 
мови, скерована до Луцька Центром розви-
тку польської освіти за кордоном. Вона також            
зауважила, що видання викликає багато емо-
цій, через це читачеві буде легко його сприй-
няти. «Для мене та історика Уршули Оберди 
було честю те, що ми могли разом працювати 
над цією книгою», – додала Ядвіга Демчук.

Завідувач кафедри всесвітньої історії СНУ, 
доктор історичних наук Юрій Крамар, комен-
туючи плани щодо другого видання книги, 
запропонував авторці звернути увагу на біо-
графії українців, які були солдатами Війська 
Польського, а пізніше потрапили до нацист-
ського чи радянського полону та були репре-
совані органами НКВС. «Українці разом із по-
ляками спільно тримали оборону в 1939 р.», 
– підкреслив він, додаючи, що такі справи мож-
на знайти в Державному архіві Волинської об-
ласті (ДАВО). У відповідь Тетяна Самсонюк роз-
повіла, що в ДАРО не зберігаються кримінальні 
справи щодо українців, які в 1939 р. потрапили 
в радянський полон.

Письменник і журналіст Іван Корсак по-
дякував авторці за книгу та запропонував                        
науковцям із Волинської області підготувати 
до друку схожу книгу про «тих, хто зазнав біди 
у 1939–1941 рр.» 

Наступна презентація книги «Полонені ве-
ресня 1939-го» відбудеться 24 березня о 18.00 
у Здолбунівській гімназії (вулиця Незалежності, 
15, Здолбунів).

Наталя ДЕНИСЮК 
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Bitwa Warszawska 
w komiksie

Варшавська битва 
в коміксах

Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego i Centrum 
Dialogu Kostiuchnówka są inicjatorami i pomysłodawcami 
książki «Raper i Cud nad Wisłą». Drugi tom z serii komiksów 
opowiada o wydarzeniach, które weszły do historii jako «Cud 
nad Wisłą».

Лодзька хоругва «Союзу польського харцерства» та Центр 
діалогу «Костюхнівка» стали ініціаторами та ідейними натх-
ненниками книги «Репер і Диво над Віслою». Друге видання 
серії коміксів розповідає про події, що ввійшли в історію, як 
Диво над Віслою.

Ostatnio narzekamy, że młodzi ludzie w dzi-
siejszych czasach nie czytają książek. Tak nie 
jest – młodzież czyta. Co prawda, nie wszyscy, 
ale zawsze tak było. Poza tym, gdy porównamy 
to, co młodzież czyta teraz, a co czytała dziesięć, 
dwadzieścia i więcej lat temu, wynik okaże się 
niekorzystny dla starszego pokolenia. Dziś litera-
tura jest bardziej zróżnicowana tematycznie, jej 
jakość poligraficzna lepsza, więcej jest też tłuma-
czonych książek.

Wśród rozmaitości gatunków literackich w 
arsenale współczesnych ukraińskich czytelników 
znalazły się komiksy. Może dla kogoś będzie to 
nowością, ale komiks na całym świecie traktuje 
się jako sztukę i ma on wielką rzeszę wielbicieli. 
Komiksy kolekcjonuje się, а w Nowym Jorku, Pa-
ryżu, Londynie, Tokio galerie artystyczne specja-
lizujące się wyłącznie w wystawianiu komiksów 
już nikogo nie zaskakują. Nawet w Luwrze jest 
wydział komiksów, a ceny za które można kupić 
rzadkie egzemplarze na znanych aukcjach są po 
prostu ogromne. I jeśli w krajach zachodnich 
komiks jest zjawiskiem całkiem normalnym, po-
wszechnym, to na Ukrainie dopiero zaczyna po-
woli szukać swego miejsca na ziemi. 

Kiedyś, jeszcze za czasów już nie istniejącego 
Związku Radzieckiego, komiks uważano za wy-
twór burżuazyjny. Być może dlatego pokutuje 
nadal opinia, że to nawet nie jest literatura, tylko 
pospolita rozrywka przeznaczona dla, łagodnie 
ujmując, mało kulturalnej publiczności. Aby nie 
poddawać się zbędnym dyskusjom, sięgnijmy do 
twórczości Umberto Eco, którego, mam nadzieję, 
nikt nie zakwalifikuje do mniej wymagającego 
odbiorcy. Otóż, zdaniem Eco, komiks to feno-
men współczesnej kultury, dlatego prowadził 
poważne badania nad tym gatunkiem. Zajmo-
wał się tym nie tylko jako naukowiec, ale i sam 
lubił czytać komiksy, co znalazło swoje odbicie w 
półautobiograficznej powieści «Tajemniczy pło-
mień królowej Loany». Ponadto, wśród naukow-
ców trwają poważne dyskusje na temat tego, co 
w tym gatunku jest podstawą: grafika czy tekst? 
Czy komiksy są do czytania czy oglądania?

Grupą docelową komiksów jest głównie 
młodzież i nastolatkowie. Otóż, w dzisiejszych 
warunkach rozwoju technologii komputerowej 
i przy tak niezwykle bogatej ofercie rozrywek 
elektronicznych okazało się, że komiks jest jed-
nym z najbardziej udanych projektów offline dla 
młodych ludzi. Po komiksy sięgają nawet ci, któ-
rzy w ogóle nie czytają.

Oprócz ściśle rozrywkowej funkcji komiksy 
pełnią również funkcję edukacyjną. Polska nie 

stanowi wyjątku, ponieważ w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat pojawiło się tutaj dużo komiksów 
o tematyce historycznej. «Raper i Cud nad Wisłą» 
należy również do tego gatunku literackiego.

Ta książka, tak samo jak większość komiksów, 
ma dwóch autorów. Scenariusz napisał Przemy-
sław Waingertner, historyk, profesor Uniwersyte-
tu Łódzkiego, natomiast rysunki wykonał znany 
polski ilustrator Jarosław Chyży. To już druga ich 
wspólna praca. Pierwsza książka miała tytuł «Ra-
per w Legionach» і opowiadała o przygodach 
współczesnego polskiego nastolatka Andrzeja 
Winiarskiego, który trafił do legionu polskiego 
w okresie I wojny światowej. Tam musiał wziąć 
udział w Bitwie pod Kostiuchnówką (rejon ma-
niewicki obwodu wołyńskiego) – największej 
polskiej bitwie z okresu I wojny światowej, która 
odbyła się w dniach 4–6 lipca 1916 r. 

«Raper і Cud nad Wisłą» – to druga książka tej 
serii. Teraz Andrzej z przyjaciółmi znaleźli się w 
sierpniu 1920 r., w momencie gdy decydowano 
o losach młodego państwa polskiego. Wojska 
bolszewickie pod dowództwem Michaiła Tucha-
czewskiego dotarły do Warszawy i w przypadku 
zwycięstwa Armii Czerwonej już nic nie mogłoby 
powstrzymać ich ekspansji na Polskę i Europę. 
Sojusznikami wojsk polskich były wojska Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej pod dowództwem Se-
mena Petlury, ten fakt uwzględniono również w 
treści komiksu. Należy podkreślić, że autorzy nie 
ingerują w rzeczywisty przebieg wydarzeń histo-
rycznych na korzyść fabuły. Przygody bohaterów 
są dodatkowo związane z historią Ukrainy, w 
szczególności z Wołyniem, co czyni je naprawdę 
interesującymi.

Warto zaznaczyć, że dla osób uczących się ję-
zyka polskiego komiks będzie również pożytecz-
ny ze względu na fakt, iż dialogi nastolatków są 
napisane żywym współczesnym slangiem mło-
dzieżowym. 

Inicjatorami i pomysłodawcami książki byli 
Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskie-
go i Centrum Dialogu Kostiuchnówka. Drugi tom 
powstał dzięki współpracy z Narodowym Cen-
trum Kultury i Agencją Reklamową Grafservice.

W celu nabycia książki prosimy o kontakt z 
Centrum Dialogu Kostiuchnówka: https://www.
facebook.com/kostiuchnowka

Autorzy obiecują, że na tym przygody An-
drzeja i przyjaciół się nie skończą. Czekamy więc 
na kolejną książkę.

Anatolij OLICH

Останнім часом багато хто бідкається, що 
сучасна молодь не читає. Це не так – молодь 
читає. Щоправда, не вся, але, зрештою, так 
було завжди. Причому, якщо порівнювати те, 
що молодь читає зараз та 10, 20 і більше років 
тому, перевага буде не у старшого покоління. 
Література сьогодні різноманітніша за тема-
тикою, поліграфічно якісніша, більше теж пе-
рекладних видань.

Серед розмаїття жанрів в арсеналі сучас-
них українських читачів з’явилися комікси. 
Може, це для когось буде відкриттям, але ко-
мікс у всьому світі вважається мистецтвом і в 
нього досить велика армія шанувальників. Ко-
мікси колекціонують, а в Нью-Йорку, Парижі, 
Лондоні, Токіо вже нікого не здивуєш художні-
ми галереями, які спеціалізуються виключно 
на коміксах. Навіть у Луврі є відділ коміксів, а 
ціни, за які можна придбати рідкісні комікси 
на відомих аукціонах, просто захмарні. І якщо 
у західних країнах комікс – явище цілком 
звичне, то в Україні комікс тільки-но починає 
потихеньку шукати для себе місця під сонцем. 

Колись, ще за покійного Радянського Сою-
зу, вважалося, що комікс – це продукт буржу-
азної культури. Почасти завдяки цьому і зараз 
побутує думка, що це навіть не література, а 
низькопробна розвага, розрахована, як би це 
м’якше сказати, не на дуже висококультурну 
публіку. Щоб не вдаватися у зайві дискусії, 
візьмемо у союзники Умберто Еко, якого, на-
діюсь, ніхто не зараховує до вузьколобої й 
невибагливої аудиторії. Так ось, Еко вважав 
комікс феноменом сучасної культури й сер-
йозно займався його вивченням як науко-
вець. До того ж сам любив читати комікси, що 
й відобразив у своєму напівавтобіографічно-
му романі «Таємниче полум’я цариці Лоани». 
До речі, серед науковців до сих пір тривають 
серйозні суперечки, що первинне в цьому 
жанрі: графіка чи текст? І взагалі комікси чи-
тають чи оглядають?

Прийнято вважати, що цільова аудиторія 
коміксів – це, насамперед, молодь і підліт-
ки. Так от, при теперішньому рівні розвитку 
комп’ютерних технологій та неймовірно ба-
гатій пропозиції електронних розваг вияви-
лося, що комікс – один із найвдаліших офлай-
нових проектів для підлітків і молоді. Комікси 
читають навіть ті, хто взагалі не читає. 

Окрім суто розважальної функції, останнім 
часом комікси стали виконувати і функцію 
освітню. Так, у Польщі за останніх двадцять 
років з’явилося багато коміксів на історичні 

теми. «Репер і Диво над Віслою» теж належить 
до цього жанру.

У цієї книги так само, як і в переважної біль-
шості коміксів, два автори. Сценарій написав 
Пшемислав Вайнгертнер, професор історії 
Лодзького університету, малюнки виконав ві-
домий польський художник Ярослав Хижий. 
Це вже друга їхня спільна робота. Перша кни-
га, «Репер у Легіонах», розповідала про при-
годи сучасного польського підлітка Анджея 
Вінярського, який потрапив до польського 
легіону в часи Першої світової війни. Там йому 
довелося взяти участь у битві під Костюхнів-
кою (Маневицький район Волинської обл.) – 
найбільшій польській битві в Першій світовій, 
яка відбулася 4–6 липня 1916 р.

«Репер і Диво над Віслою» – друга книга се-
рії. Тепер Анджей із друзями потрапив у сер-
пень 1920 р., коли вирішувалася доля моло-
дої польської держави. Більшовицькі війська 
під командуванням Михайла Тухачевського          
дійшли до Варшави, у випадку їхньої пере-
моги вже ніщо би не заважало більшовицькій 
навалі не тільки знищити Польщу, а й охопити 
всю Європу. В союзі з польськими військами 
воювали і війська Української Народної Рес-
публіки під командуванням Симона Петлюри, 
що знайшло відображення в сюжеті коміксу. 
Необхідно зауважити, що автори не втруча-
лися в реальний перебіг історичних подій на 
догоду сюжетові. Переповідати саму фабулу, 
думаю, не варто, але читати було цікаво, тим 
більше, що пригоди героїв пов’язані також з 
історією України, зокрема Волині.

Потрібно відзначити, що для тих, хто опа-
новує польську мову, комікс теж буде корис-
ним, адже діалоги підлітків написано живим 
сучасним молодіжним сленгом.

Ініціаторами та ідейними натхненниками 
книги були Лодзька хоругва «Союзу польсько-
го харцерства» та Центр діалогу «Костюхнів-
ка». Видання побачило світ завдяки співпраці 
Національного центру культури і рекламного 
агентство «Grafservice».

Щодо питань придбання видання звертай-
теся до Центру діалогу «Костюхнівка»: https://
www.facebook.com/kostiuchnowka.

Автори планують, що на цьому пригоди Ан-
джея та друзів не завершаться, тому чекаємо 
на наступну книгу.

Анатолій ОЛІХ



23 березня 2017 9

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

На часі

Спеціальні іграшки, роз-
роблені за допомогою 
3D-принтера з викорис-
танням шрифту Брайля, 
для незрячих і слабозорих 
дітей представили в одно-
му з луцьких дитсадків.

.......
W jednym z łuckich przed-

szkoli zaprezentowano spe-
cjalne zabawki dla dzieci 
niewidomych i niedowidzą-
cych, zaprojektowane przy 
wykorzystaniu drukarki 3D i 
alfabetu Braille’a.

6,16 млн грн витратять на 
озеленення Луцька.

.......
6,16 mln hrywien wyda 

Łuck na zakładanie terenów 
zieleni w mieście.

Із кіностудії «Волинь» ви-
крали кілька старих фото-
апаратів і кінопроекторів.

.......
Ze studia filmowego «Wo-

łyń» skradziono kilka starych 
aparatów fotograficznych i 
projektorów filmowych.

На друковану промоцій-
ну продукцію про Луцьк 
українською, англійською, 
польською та російською 
мовами витратять 150 тис. 
грн. Її підготують у квітні.

.......
Koszt druku promocyj-

nych materiałów o Łucku w 
języku ukraińskim, angiel-
skim, polskim i rosyjskim, 
które ukażą się w kwietniu, 
wyniesie 150 tys. hrywien.

У Ковелі на території ко-
лишньої військової части-
ни виявили фрагменти єв-
рейських надгробних плит.

.......
W Kowlu na terenie byłej 

jednostki wojskowej zna-
leziono fragmenty nagrob-
ków żydowskich.

зентації, фільму та виставці постать 
Запольської напевно стала ближчою 
кожному з присутніх.

На експозицію прибули вчителі, 
учні, студенти, викладачі, представ-
ники відділу освіти, польських орга-
нізацій, закладів культури в Луцьку та 

преси. Роль господаря заходу виконав 
заступник директора школи Андрій 
Гурський, а експозицію відкрив кон-
сул РП у Луцьку Кшиштоф Савицький, 
котрий підкреслив, що постать Габ-
ріелі Запольської вписується у проект 
«Жінки Волині», а наступною за пла-
ном буде Зузанна Ґінчанка. Виставку 
теж відвідали консули Генерального 
консульства РП у Луцьку Тереза Хрущ, 
Марек Запур, Матеуш Натковський і 
Кшиштоф Лук’янович.

Спілка вчителів польської мови 
імені Габріелі Запольської у зв’язку 
з відзначанням 160-ї річниці від дня 
народження письменниці та своєї            
патронки, а також 10-ліття заснуван-
ня спілки приготувала ряд заходів, на 
які щиро запрошує всіх охочих. У най-
ближчому часі відбудуться зустрічі у 
Волинській обласній науковій бібліо-
теці імені Олени Пчілки (23 березня о 
16:00), у Волинській обласній бібліо-
теці для юнацтва (27 березня о 12:00), 
у Прилуцькій загальноосвітній школі 
у Ківерцівському районі (30 березня          
о 12:00).

Ядвіга ДЕМЧУК, 
учителька, 

скерована в Луцьк організацією ORPEG
Фото: Ірина КАНАГЕЄВА

Na wystawę 
przybyli nauczy-
ciele, uczniowie, 
studenci, wykła-

dowcy, przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty, prezesi i członkowie organi-
zacji polskich, przedstawiciele insty-
tucji kultury w Łucku i mediów. Rolę 
gospodarza pełnił wicedyrektor Andrij 
Gurski, a ekspozycję otworzył Konsul 
RP w Łucku Krzysztof Sawicki, który 
podkreślił, że postać Gabrieli Zapolskiej 
wpisuje się w projekt «Kobiety Woły-
nia», a następną bohaterką tego planu 
będzie Zuzanna Ginczanka. Wystawę 
odwiedzili konsulowie KG RP w Łucku: 
Teresa Chruszcz, Marek Zapór, Mateusz 
Natkowski i Krzysztof Łukjanowicz. 

Zjednoczenie Nauczycieli Poloni-
stów im. Gabrieli Zapolskiej w związku 
z obchodami 160 rocznicy urodzin pi-
sarki i swojej patronki oraz jubileuszem 
10-lecia powołania do życia ZNP przy-
gotowało harmonogram wydarzeń, 
na które serdecznie zaprasza. W naj-
bliższym czasie odbędą się spotkania: 
w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece 
Naukowej im. Oleny Pcziłki (23 marca 
2017 r. o godz. 16.00); w Wołyńskiej Bi-
bliotece dla Młodzieży (27 marca 2017 r. 
o godz. 12.00); w szkole średniej we wsi 

Pryłuckie w rejonie kiwercowskim (30 
marca o godz. 12.00).

Jadwiga DEMCZUK, 
nauczycielka skierowana do Łucka przez ORPEG

Foto: Iryna KANAHEJEWA

W łuckim kościele uczczono pamięć 
łotewskiego księdza

У луцькому костелі вшанували 
латвійського священика

W sobotę 11 marca w katedrze świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Łucku odbył się uroczysty koncert.

У суботу, 11 березня, у луцькому кафедральному 
соборі Святих Апостолів Петра і Павла відбувся 
урочистий концерт.

Po Mszy Świętej w intencji ks. kan. 
Augustyna Mednisa, zmarłego dziesięć 
lat temu, rozpoczął się koncert muzyki 
klasycznej i organowej. Przed koncertem 
przedstawiono życiorys łotewskiego 
duszpasterza, który związał swoje życie 
i posługę kapłańską z Ukrainą.

Podczas koncertu zabrzmiały utwory 
Georga Hartmanna, Johanna Gottfrieda 
Walthera, Махa Burgera, Georga Frie-
dricha Händela, Johanna Sebastiana 
Bacha, Alessandro Stradelliego, Franza 
Schuberta, Pietro Mascagniego, Jacques 
Revauxa w wykonaniu Marka Nowako-
wicza, Anny Wojtiuk, Serhija Benia, Ihora 
Didenczuka, Petra Suchockiego, Zoi Ko-
maruk, Wiktorii Czajki, a także orkiestry 
kameralnej «Con Moto» z Łuckiej Szkoły 
Muzycznej nr 2 (kierownik artystyczny – 
Oleksandr Chomyk).

Olga SZERSZEŃ
Foto: Iryna KANAHEJEWA

Концерт, який розпочали відразу 
після закінчення поминальної святої 
меси, присвятили пам’яті отця-кано-
ніка Августина Медніса з нагоди де-
сятих роковин його смерті. Присутнім 
представили коротку біографічну роз-
повідь про латвійського душпастиря, 
який пов’язав своє життя зі служінням 
вірянам в Україні.

Під час заходу прозвучали твори 
Ґеорґа Гартмана, Йоганна Ґотфріда 
Вальтера, Макса Бюрґера, Ґеорґа Фрі-
дріха Ґенделя, Йоганна Себастьяна 
Баха, Алессандро Страделли, Франца 
Шуберта, П’єтро Масканьї, Жака Рево 
у виконанні Марка Новаковича, Анни 
Войтюк, Сергія Беня, Ігоря Діденчука, 
Петра Сухоцького, Зої Комарук, Вікто-
рії Чайки, а також камерного оркестру 
«Con moto» Луцької музичної школи 
№ 2 (художній керівник – Олександр 
Хомик).

Ольга ШЕРШЕНЬ
Фото: Ірина КАНАГЕЄВА
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.......

На Волині стартував флеш-
моб на підтримку дітей із 
синдромом Дауна, у рам-
ках якого різні інституції 
запрошують їх до себе в 
гості.

Na Wołyniu rozpoczął się 
flash mob wspierający dzie-
ci z zespołem Downa. W ra-
mach akcji różne instytucje 
zapraszają je w odwiedziny 
do siebie. 

У Маневичах Волинської 
області відкрили реабіліта-
ційний центр для дітей із 
особливими потребами.

.......
W Maniewiczach w ob-

wodzie wołyńskim zostało 
otwarte centrum rehabili-
tacyjne dla dzieci o specjal-
nych potrzebach.
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Stosunki rówieńsko-polskie: Czas zemsty
Рівненсько-польські відносини: час помсти

Jaka ma być Ukraina? Każdy wie! Jak kogoś zapytasz, co mu się 
w Polsce podoba najbardziej, odpowiedź brzmi: czyste ulice i za-
dbane podwórka, które widać z okien autobusów. 

Якою має бути Україна? Відомо всім! Якщо ви запитаєте кого-
небудь, що йому найбільше подобається в Польщі, почуєте: 
чисті вулиці та доглянуті подвір’я, які видно з вікон автобусів.

Tym większa była moja złość, kiedy wprowa-
dziłam się do nowego mieszkania na nowym 
osiedlu, a tam góra śmieci budowlanych w wor-
kach wyrosła w trzy dni obok mojej klatki scho-
dowej. Spokojnie – myślę – ktoś robi remont i 
zaraz zabierze te worki! Mija tydzień. Wracam do 
domu po zajęciach i każdego dnia obserwuję, jak 
śmieci budowlane przeradzają się w śmietnisko 
przy klatce schodowej. A to ktoś puszkę po piwie 
zostawi, a to butelki po coca-coli. Powiał wiatr i 
śmieci rozleciały się po całym nowym pięknym 
osiedlu! «Krew mnie zalała» – jak powiadają Pola-
cy. Śledztwo zajęło mi pół dnia. Uprzejmi z OSBB 
(ukraiński odpowiednik spółdzielni mieszkanio-
wej – red.) donieśli mi, który to sąsiad niszczy mi 
widok swoimi gruzami. 

O nie! Wojna! – myślę sobie. Spocona bie-
gnę na ostatnie piętro i wywieszam kartkę na 
drzwiach sąsiada: «Proszę o zabranie śmieci 
budowlanych sprzed klatki». Dla niepoznaki 
podpisałam: «SĄSIEDZI». Wracam z pracy – nie 
ma dwóch worków! Reszta leży, jak leżała! Wy-
grałam bitwę, ale wojna jeszcze trwa! Ponieważ 
jestem córką oficera i nauczycielki, nie wypadało 
mi pozostawić sprawy niezałatwionej do końca. 
Spektakularny atak na sąsiada wymyśliłam w kil-
ka minut. Plan był prosty, ale efektowny. Taki jak 
trzeba, żeby dobrze pokłócić się i pokazać, kto 
tu ma rację. Postawić na swoim – bez względu 
na wszystko i wszystkich. Postanowiłam wyno-
sić swoje śmieci pod drzwi sąsiada-nikczemni-
ka! Proceder trwał trzy dni. Eskalacja sąsiedzkiej 
wojny polsko-ukraińskiej nabierała rozmachu, 
gdy zadzwonił telefon od mojego ucznia. Sprawy 
związane z pracą nie były mi teraz w głowie, ale 
odebrałam. «To tak Polacy załatwiają swoje spra-

wy?» – słyszę w słuchawce! O Boże! Pan Mikołaj 
– członek naszej organizacji. Z polskimi korzenia-
mi!

Sąsiedzka wojenka polsko-ukraińska, zmieniła 
się w polsko-polską na terenie Ukrainy. Niesiona 
potrzebą sprawiedliwości nie dałam się zasko-
czyć! «A to Pana śmieci!» – odkrzyknęłam niby 
to tonem triumfatora pozostawiając sobie czas 
na skonstruowanie odpowiedzi! «Ha! Polacy nie 
muszą załatwiać takich spraw, bo takich nie ma- 
ją!!!» – trudno, musiałam skłamać, a raczej podać 
tak zwaną dzisiaj «postprawdę». Wyszło na jaw, 
że pan Mikołaj swoje worki zabrał. Reszta nie na-
leżała do niego.

Minął miesiąc. Widmo konfrontacji z sąsiadem 
wisiało nade mną, aż wreszcie natknęłam się na 
niego w osiedlowym sklepiku. Fala wstydu zalała 
moją twarz. «Dobry wieczór» – powiedział pierw-
szy. Odpowiedziałam. Wyrzuty sumienia i poczu-
cie pedagogicznej klęski. 

Wracam do domu. Dzwoni telefon. W słuchaw-
ce słyszę głos «wroga»: «Pani Ewo, zapraszam na 
«czaszeczku prymyrennia» (na herbatę na znak 
zawarcia pokoju – red.). Zaproszenie przyjęłam 
bez wahania. Poszłam do sąsiada (pierwszy raz 
bez śmieci). Na miejscu okazało się, że mamy 
takie same kafelki w kuchni, którą też połączył z 
salonem. I okazało się jedno: «czaszeczka prymy-
rennia» była słodsza niż zemsta.

Pozdrawiam pana Mikołaja, przepraszam za 
śmieci, a «zabawy wojenne» zamieniam na dia-
log i «czaszeczku prymyrennia». Co i Wam reko-
menduję. 

Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury

Тим більшим був мій гнів, коли я переїхала 
в нову квартиру в новому житловому комп-
лексі, а там за три дні перед під’їздом виросла 
гора будівельного сміття в мішках. «Спокійно, 
– думаю я, – хтось робить ремонт і невдовзі 
прибере ці мішки». Минає тиждень. Щодня, 
повертаючись додому після занять, я бачу, як 
будівельне сміття перетворюється на сміттє-
звалище біля під’їзду. То хтось залишить бля-
шанку з-під пива, то пляшку з-під кока-коли. 
Подув вітер і сміття розлетілося по всьому 
новому гарному подвір’ї! Як кажуть поляки: 
«Кров мене залила». Розслідування тривало 
півдня. Добродії з ОСББ повідомили мені, хто 
із сусідів псує краєвид своїм сміттям.

Думаю собі: «О, ні! Війна!» Спітніла біжу на 
останній поверх і прикріплюю записку на две-
рях сусіда: «Будь ласка, приберіть будівельне 
сміття перед під’їздом». Щоб не можна було 
визначити, хто написав записку, підписала: 
«СУСІДИ». Повертаюся з роботи – немає двох 
мішків! Решта лежить, як і лежала! Я виграла 
битву, але війна триває! Оскільки я дочка офі-
цера і вчительки, то не годиться залишати це 
питання невирішеним до кінця. Спектакуляр-
ний наступ на сусіда я придумала за кілька 
хвилин. План був простим, але ефективним. 
Саме такий, щоб добряче посваритися й по-
казати хто правий. Потрібно добитися свого, 
незважаючи ні на що. Я вирішила виносити 
своє сміття під двері сусіда-негідника! Про-
цедура тривала три дні. Ескалація сусідської 
польсько-української війни саме набирала 
розмаху, коли пролунав телефонний дзвінок 
від мого учня. У той момент мені було не до 
розмов про роботу, але я підняла слухавку. 

«Це так поляки залагоджують свої справи?» 
– почула я в телефоні! О Боже! Пан Микола – 
член нашої організації, поляк за походженням!

Сусідська польсько-українська війна, пере-
творилася в польсько-польську на території 
України. Керуючись потребою в справедли-
вості, я не дала застати себе зненацька! «А, то 
це Ваше сміття!» – крикнула я ніби перемож-
ним тоном, залишаючи собі час, щоб сфор-
мулювати відповідь. «Ха! Поляки не повинні 
вирішувати ці питання, тому що таких нема!!!» 
– мені довелося збрехати, а точніше – сказати 
так звану постправду. Виявилося, що пан Ми-
кола забрав свої мішки, а решта була не його.

Минув місяць. Привид конфронтації із су-
сідом висів наді мною, аж поки я не зустріла 
його в місцевому магазині. Я почервоніла від 
сорому. «Добрий вечір», – сказав він першим. 
Я відповіла. З почуттям розкаяння і педагогіч-
ної поразки.

Я поверталася додому. Задзвонив телефон. 
У слухавці чую голос «ворога»: «Пані Ево, за-
прошую Вас на чашечку примирення. Я при-
йняла запрошення без вагань і пішла до сусіда 
(вперше без сміття). На місці виявилося, що 
в нас однакова плитка на кухні, яку він також 
об’єднав із вітальнею. І ще з’ясувалася одна 
річ: чашечка примирення була солодшою, ніж 
помста.

Вітання пану Миколі. Прошу вибачення за 
сміття, а «ігри у війну» замінюю на діалог і ча-
шечку примирення. Що і Вам рекомендую.

Ева МАНЬКОВСЬКА,
Українсько-польський союз імені Томаша Падури

Dziewczyna z Równego Дівчина з Рівного
W Równem otwarto wystawę o życiu i twórczości poetki Zuzan-
ny Ginczanki.

У Рівному відкрили виставку про життя і творчість поетеси 
Зузанни Ґінчанки.

Pisała po polsku. Chodziła do polskiego gimnazjum, choć 
mogła wybrać inne.  Miała koleżanki różnej narodowości. Oceny 
w szkole miała podobno nienajlepsze, ale swoimi wierszami za-
chwycała najsławniejszych poetów tamtej epoki.  Na fotografiach 
wygląda olśniewająco. Ubrana w świetnie skrojoną sukienkę, san-
dały, trzyma w ręku torebkę, która dziś z pewnością kosztowałaby 
krocie. I mieszkała u nas – w Równem.

16 marca, w Bibliotece Obwodowej w Równem, w obecności 
Konsulów RP z Łucka, przedstawicieli miejscowych polskich i ży-
dowskich wspólnot odbyło się otwarcie wystawy o życiu i twór-
czości polskiej poetki Zuzanny Ginczanki. Na uroczystości zebrało 
się wiele osób, które zapełniły niemal cale drugie piętro budynku.

Wystawa ta, choć odbędzie się wkrótce w Łucku i być może 
w innych miejscach na Ukrainie – była chyba najważniejsza dla 
Równian.

Zuzanna Ginczanka urodziła się co prawda w Kijowie, ale swoje 
krótkie życie i młodość spędziła właśnie w Równem, w domu, któ-
ry niegdyś stał na miejscu dzisiejszych szklanych piramid, przed 
Teatrem. Tutaj kształtowała się jej tożsamość i rozkwitał jej talent. 
Mieszkańcy Równego są dumni, że to w ich mieście rodziła się 
subtelna, kobieca a zarazem wyrazista poezja młodej, pięknej Po-
lki żydowskiego pochodzenia. 

Podczas otwarcia mieliśmy okazję zapoznać się z jej życiem, 
twórczością i fotografiami. Przy akompaniamencie Rówieńskiego 
Chóru Zmartwychwstania i współudziale Związku Pisarzy Ukrainy 
zaprezentowano kilka utworów poetki. Ogłoszono, że planowana 
jest organizacja tzw. Batalionu Centaurów Ginczanki. Nazwa ta 
wywodzi się z jej wierszy i miałaby stać się określeniem dla ewen-
tualnego towarzystwa jej miłośników. 

Wystawa jest otwarta w godzinach pracy biblioteki. Zaprasza-
my na drugie piętro. Znajdują się tu standy z fotografiami oraz 
opisem jej życia i twórczości. Uwagę przyciąga nie tylko poezja i 
tragiczna śmierć, ale także niebanalna uroda i czar Ginczanki. 

Prosta, ale przemawiająca do serca ekspozycja jest do Państwa 
dyspozycji.

Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury

Foto: www.culture.pl/pl/tworca/zuzanna-ginczanka

Писала польською мовою. Відвідувала польську гімназію, 
хоча могла б обрати іншу. У неї були подруги різних національ-
ностей. Оцінки в школі начебто мала не найкращі, але її вірші 
викликали захоплення в найвідоміших поетів тієї епохи. На 
фотографіях виглядала блискуче. Одягнена в прекрасно ви-
кроєну сукню, босоніжки, в руці тримає сумочку, яка нині, без-
сумнівно, коштувала б безліч грошей. І жила у нас – у Рівному.

16 березня у Рівненській обласній науковій бібліотеці, у 
присутності консулів РП із Луцька, представників місцевих 
польської і єврейської громад, відбулося відкриття виставки 
про життя і творчість польської поетеси Зузанни Ґінчанки. На 
урочистість зібралося багато осіб, які заповнили майже увесь 
третій поверх будинку. 

Ця виставка, яку незабаром представлять у Луцьку і, можли-
во, в інших містах України, найважливіша все ж таки, напевно, 
для рівнян. 

Зузанна Ґінчанка народилася, щоправда, в Києві, але значну 
частину свого короткого життя провела саме у Рівному, в бу-
динку, який колись був розташований на місці так званих скля-
них пірамід, перед театром. Тут формувалася її самосвідомість 
та розквітав талант. Мешканці Рівного пишаються тим, що в їх-
ньому місті народжувалася тонка, жіночна і водночас виразна 
поезія молодої, красивої польки єврейського походження.

Під час відкриття виставки ми мали нагоду ознайомитися з її 
життям, творчістю та фотографіями. Під акомпанемент рівнен-
ського хору «Воскресіння» та за підтримки Спілки письменни-
ків України представили кілька творів поетеси. Повідомили, 
що планується створення так званого «Батальйону кентаврів 
Ґінчанки». Ця назва взята з її віршів і мала б стати визначенням 
для товариства поціновувачів поетеси. 

Виставка відкрита в робочі години бібліотеки. Запрошуємо 
на другий поверх. Тут розміщено стенди з фотографіями та 
описом життя і творчості Ґінчанки. Увагу привертає не лише 
поезія і трагічна смерть, а й небанальна врода та привабли-
вість поетеси.

До Вашої уваги проста, але водночас зворушлива експози-
ція.

Ева МАНЬКОВСЬКА,
Українсько-польський союз імені Томаша Падури 
Фото: www.culture.pl/pl/tworca/zuzanna-ginczanka
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Dlaczego (nie) warto 
studiować w Polsce?

Чому (не) варто 
навчатися в Польщі?

Ciągłe zwiększanie się liczby Ukraińców na polskich uczelniach 
w ostatnich latach daje dużo do myślenia. O przyczynach i po-
wodach takiego trendu rozmawiali uczestnicy debaty, zor-
ganizowanej przez Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza                             
Padury. 

Постійне збільшення кількості українців у польських вишах 
останнім часом багатьох змушує призадуматися. Про при-
чини та наслідки такої тенденції розмовляли учасники деба-
тів, проведених Українсько-польським союзом імені Тома-            
ша Падури. 

W dyskusji mogli się wypowiedzieć ucznio-
wie ostatnich klas szkolnych, którzy uczą się pol-
skiego na zajęciach zorganizowanych przez UPS 
im. Tomasza Padury. Podstawową tezą, którą w 
konwencji debaty oksfordzkiej przedyskutowały 
dwie drużyny, brzmiała tak: «Studia w Polsce naj-
lepszym wyborem dla młodego Ukraińca». 

Głównym argumentem obrońców tezy było 
to, że poziom nauczania w Polsce jest wyższy 
niż na Ukrainie. Potwierdzeniem tego jest bar-
dziej praktyczne podejście do nauczania przed-
miotów, lepiej wyposażone sale i biblioteki. 
Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na fakt, że 
polskie akademiki gwarantują lepsze warunki 
dla studentów, dzięki czemu mają oni możliwość 
bardziej komfortowej nauki. Przyszli studenci 
podkreślili znaczenie perspektywy zatrudnienia. 
Ich zdaniem w Polsce, w porównaniu z Ukrainą, 
łatwiej o pracę w zawodzie lub pracę dorywczą 
na czas studiów. Nie bez znaczenia jest również 
rozbudowany system zniżek studenckich w Pol-
sce. Ostatnim argumentem było stwierdzenie, 
że studia w innym kraju to nowe doświadczenie 
życiowe, które doskonale przygotowuje do doro-
słości.

Takie wypowiedzi nie zaskoczyły przeciwni-
ków tezy. Wśród przedstawionych przez nich 
argumentów niezwykle ważną rolę powinien 
odgrywać czynnik patriotyzmu, który ich zda-
niem polega na tym, by zostawać w Ojczyźnie i 
ze wszystkich sił ją budować, nawet wtedy, kiedy 
wszyscy inni szukają lepszego życia w krajach, 
gdzie już panuje porządek. Zaznaczono, że po-
ziom wyższego wykształcenia na Ukrainie, wbrew 
potocznej opinii, nie jest taki niski, a prestiżowe 
ukraińskie uczelnie dają bardzo dobre przygoto-
wanie. Dowodem na to są liczni ukraińscy specja-
liści z branży IT, którzy z łatwością dostają pracę 
za granicą lub w ukraińskich oddziałach znanych 
firm europejskich. Ważnym argumentem było 
to, że na Ukrainie można studiować za darmo i 
otrzymywać stypendia, zaś w Polsce brak Karty 
Polaka wiąże się z koniecznością opłaty studiów.

Jak w każdych debatach, obie grupy miały 
możliwość wygłoszenia kontrargumentów do 
wystąpień swoich oponentów. Zwolennicy stu-
diów w Polsce odpowiedzieli na argument do-
tyczący patriotyzmu tym, że za granicą studenci 
mogą zdobyć wiedzę i doświadczenie, które po-
mogą rozwijać i wzmacniać Ukrainę po ich po-
wrocie do kraju. Debatujący dodali, że z każdym 
rokiem kurczy się liczba bezpłatnych miejsc na 
ukraińskich uczelniach. Zmniejsza się również fi-
nansowanie stypendiów. Ta sytuacja zmusza wie-
lu maturzystów do podjęcia płatnych studiów, 
które nie zawsze są tańsze niż w Polsce. Pojawiła 
się też kontrargumentacja, nie związana wprost 
ze studiami. Zespół obrońców tezy zauważył, że 
w sytuacji nieogłoszonej wojny na Ukrainie, stu-
dia za granicą mogą być gwarancją bezpieczeń-
stwa dla studenta i jego rodziny. 

Przeciwnicy tezy również przedstawili swoją 
kontrargumentację. Mówili zwłaszcza o tym, że 
w Polsce mimo szerokich perspektyw na rynku 
pracy, istnieje duża konkurencja. Studia za gra-
nicą nie gwarantują absolwentowi ze świeżym 
dyplomem wymarzonej pracy oraz wysokich 
zarobków. Kariera i przyszłość zależą od ambicji, 
staranności oraz aktywności studenta, a nie od 
kraju, w którym studiuje. Co tyczy się powrotu 
do domu, to na Ukrainie nie ma prawie szans 
na zatrudnienie w instytucjach państwowych z 
dyplomem polskiej uczelni bez jego nostryfika-
cji. Podstawowy wniosek zespołu przeciwników 
tezy brzmiał: jeśli chcemy do Europy, musimy ją 
budować u siebie.

Organizatorzy nie wybierali zwycięzców, jak 
to zwykle bywa w klasycznych debatach oks-
fordzkich. Dyskusja została zorganizowana po 
to, by uczniowie mieli okazję poćwiczyć przed-
stawianie i uzasadnianie własnego zdania oraz 
formułowanie argumentów w języku polskim, 
ponieważ w przyszłości będą musieli to robić w 
różnych sytuacjach życiowych. Głównym celem 
było jednak uświadomienie uczestnikom całej 
powagi wyboru, którego każdy z nich dokona w 
najbliższym czasie. 

Mariana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury

Можливість висловитися в дискусії мали 
одинадцятикласники, що вивчають польську 
мову на заняттях, організованих УПС імені То-
маша Падури. Основна теза, навколо якої за 
зразком оксфордських дебатів команди вели 
суперечки, звучала так: «Навчання в Польщі – 
це найкращий вибір для молодого українця». 

Основним аргументом зі сторони пропо-
зиції було те, що рівень навчання в Польщі 
вищий, ніж в Україні. Підтвердженням цього 
є більш практичний підхід до вивчення пред-
метів, краще обладнані аудиторії та бібліотеки. 
Не оминули учасники дебатів також того факту, 
що в польських гуртожитках створено кращі 
умови для життя студентів, що дає можливість 
із комфортом виконувати домашні завдання та 
вчитися в позалекційний час. Важливими для 
абітурієнтів виявилися перспективи у праце-
влаштуванні. На думку представників пропо-
зиції, як роботу за спеціальністю, так і додат-
ковий підробіток на час навчання в Польщі 
знайти легше, ніж в Україні. Велике значення 
має розвинена система знижок для студентів 
у сусідній державі. Завершальним аргументом 
було те, що навчання в іншій країні – це завжди 
новий життєвий досвід і приготування до до-
рослого життя.

Не розгубилися й представники опозиції. 
Серед аргументів вони пред’явили фактор па-
тріотизму, котрий, на їхню думку, проявляєть-
ся якраз у тому, щоб залишатися на Батьківщи-

ні й усіма силами її розбудовувати тоді, коли 
всі шукають кращої долі у країнах, де вже все 
влаштовано. Було зазначено, що рівень вищої 
освіти в Україні не такий низький, яким його 
окреслюють, а престижні українські вищі на-
вчальні заклади дають дуже добру освіту. При-
кладом цього є численні українські спеціаліс-
ти з програмування, які з легкістю отримують 
роботу в представництвах відомих європей-
ських фірм в Україні й за кордоном. Важливим 
аргументом було те, що в Україні можна навча-
тися безкоштовно й отримувати стипендію, 
тоді як у Польщі, якщо ти не маєш Карти поля-
ка, можеш навчатися лише на платних засадах.

Як і в будь-яких дебатах, кожна з команд 
мала можливість висловити свої контраргу-
менти на твердження команди-суперника. 
Прихильники навчання в Польщі відповіли 
на тезу про патріотизм тим, що за кордоном 
вони матимуть змогу здобути знання й досвід, 
із яким, повернувшись в Україну, зможуть її 
розвивати та зміцнювати. Також було наведе-
но той факт, що кількість державних місць в              
українських внз із кожним роком зменшуєть-
ся, а видатки на виплату стипендій скорочу-
ються. Тому багато вступників змушені пого-
джуватися на платне навчання, яке не завжди 
дешевше, ніж у Польщі. Звучали й контраргу-
менти, що не мають безпосереднього зв’язку з 
навчанням. Насамкінець, команда пропозиції 
зауважила, що в ситуації неоголошеної війни 
в Україні навчання за кордоном може бути га-
рантією безпеки для студента і його родини.

Представники опозиції навели свої контр-
аргументи. Вони говорили, зокрема, про те, 
що в Польщі, поряд із широкими перспекти-
вами, присутня й значна конкуренція на ринку 
праці. Навчання за кордоном не гарантує того, 
що після здобуття диплома студент отримає 
омріяну роботу з високою зарплатою. Пер-
спективи в майбутньому залежать від амбіт-
ності, старанності та активності студента, а 
не від країни, в якій він навчається. Що ж сто-
сується повернення додому, то в Україні, на-
приклад, майже неможливо влаштуватися на 
державну роботу з польським дипломом без 
його нострифікації. Основний висновок пред-
ставників опозиції: якщо ми хочемо у Європу, 
повинні будувати її тут.

Організатори не обирали переможців, 
як це відбувається у класичному варіанті                           
оксфордських дебатів. Дискусія відбулася за-
для того, щоб учні мали можливість навчитися 
обґрунтовувати свою думку та формулювати 
тези польською мовою, адже їм неодноразово 
доведеться робити це в різних життєвих си-
туаціях. Основною метою було те, аби кожен з 
учасників усвідомив для себе всю серйозність 
вибору, який доведеться здійснити найближ-
чим часом. 

Мар’яна ЯКОБЧУК,
Українсько-польський союз імені Томаша Падури

Nabór wniosków do XII edycji Programu «Polsko-
Ukraińska Wymiana Młodzieży» na rok 2017

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obej-
mujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– organizacje pozarządowe,
– samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania wniosków: do dnia 14 kwietnia 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocz-

towego).

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać pocztą na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.
Wniosek należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.
Szczegółowe informacje o zasadach Programu znajdują się na stronie www.nck.pl.

Źródło: www.nck.pl
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Studenci będą uczyć 
dzieci języka polskiego 

Студенти навчатимуть 
дітей польської мови

W Łucku rozpoczęła się realizacja programu, w ramach którego 
dzieci przesiedleńców oraz dzieci z rodzin o niskim statusie ma-
terialnym i wielodzietnych będą uczyć się języka polskiego.

У Луцьку розпочалася реалізація соціальної освітньої про-
грами з вивчення польської мови для дітей переселенців та 
дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей.

W zeszłym roku studenci polonistyki pro-
wadzili na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa 
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Naro-
dowego im. Łesi Ukrainki bezpłatne zajęcia z ję-
zyka polskiego, przeważnie dla studentów oraz 
dla osób po studiach. W tym roku Wydział przy 
wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku 
zaoferował bezpłatne zajęcia dla dzieci z rodzin 
o niskim statusie materialnym i wielodzietnych 
oraz dla przesiedleńców.

Według Wiktorii Matwijiw, nauczycielki ze 
szkoły «Ośrodek Oświaty i Wsparcia Socjalno-Pe-
dagogicznego» w Kniahininku niedaleko Łucka, 
chęć nauki języka polskiego wyrazili przeważnie 
uczniowie 7–8 klasy. Pozostałych uczestników 
kursu zaangażowano dzięki wsparciu Fundacji 
Charytatywnej WSI – «Wektor Społecznej Inicja-
tywy».

Pierwsze zajęcia w obu grupach odbyły się        
14 marca, od razu po spotkaniu organizacyjnym, 
w którym wzięli udział docent Katedry Filologii 
Słowiańskiej Julia Wasejko, dziekan Wydziału 
Filologii i Dziennikarstwa Jurij Hromyk, konsul 
Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Za-
pór oraz przedstawiciele Fundacji Charytatywnej 
WSI.

Jurij Hromyk powiedział, że na wydziale są 
realizowane również inne projekty społeczne. 
Wcześniej dla przesiedleńców z Krymu i Don-
basu zorganizowano kurs języka ukraińskiego, 
a obecnie odbywają się spotkania, podczas któ-
rych uczniom ostatnich klas szkół jest udzielana 
pomoc w przygotowaniu do matury.

Zajęcia z języka polskiego dla dzieci będą od-
bywały się dwa razy w tygodniu do czerwca. Julia 
Wasejko powiedziała, że do prowadzenia kursu 
zgłosiło się więcej studentów niż tego wymaga 

sytuacja: «Oni rozumieją, że z jednej strony jest to 
dobra praktyka, z drugiej – dobra sprawa». Będą 
uczyć polskiego na zasadach wolontariatu.

W kwietniu planuje się rozpoczęcie zajęć z 
języka polskiego również w Wołyńskiej Obwodo-
wej Bibliotece dla Dzieci.

Olga SZERSZEŃ
Foto: Iryna KANAHEJEWA

Минулого року на факультеті філології та 
журналістики студенти полоністики СНУ іме-                   
ні Лесі Українки проводили безкоштовні занят- 
тя з польської мови, переважно для студентів 
і дорослих. Цьогоріч факультет за сприяння 
Генерального консульства РП у Луцьку висту- 
пив із черговою ініціативою: організувати 
курс, але вже для дітей переселенців та дітей із 
малозабезпечених і багатодітних сімей.

За словами вчительки Княгининівської 
спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ступенів 
«Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки» Вікторії Матвіїв, учні, переважно 
7–8 класів, виявили неабиякий інтерес і 
бажання вивчати польську мову. Інших 
учасників курсу вдалося залучити за підтримки 
благодійного фонду «Вектор соціальної 
ініціативи» (ВСІ).

Перші заняття для набраних двох груп 
відбулися 14 березня 2017 р., відразу після 
організаційної зустрічі за участі, зокрема, 
доцента слов’янської філології Юлії Васейко, 
декана факультету Юрія Громика, віце-консула 
Генерального консульства РП у Луцьку Марека 
Запура та представників фонду «ВСІ».

Юрій Громик розповів, що на факультеті 
реалізовують й інші соціальні акції, зокрема 
проводили безкоштовні курси української 
мови для переселенців із Криму та Донбасу, 
а зараз відбувається цикл зустрічей для 
підготовки старшокласників до ЗНО.

Курси польської мови, у свою чергу, 
триватимуть до червня, діти відвідуватимуть 
заняття двічі на тиждень. Як зауважила Юлія 
Васейко, студентів, охочих викладати польську 
мову на волонтерських засадах, зголосилося 
навіть більше, ніж потрібно для проведення 
курсів, «адже вони розуміють, що з одного 
боку це чудова практика для них, а з іншого – 
добра справа».

У квітні також заплановано запровадити 
курси польської мови у Волинській обласній 
бібліотеці для дітей.

Ольга ШЕРШЕНЬ
Фото: Ірина КАНАГЕЄВА

W Tarnopolu obchodzili Dzień Kobiet
У Тернополі відсвяткували День жінки 

W niedzielę 12 marca w Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświa-
towym Obwodu Tarnopolskiego panowała świąteczna atmosfe-
ra, pełna domowego ciepła. Piosenki, życzenia i wiersze, które w 
tym dniu zabrzmiały, skierowane były do kobiet.

12 березня, у прохолодний недільний день, у приміщенні 
Польського культурно-освітнього товариства Тернопіль-
ської області панувала святкова атмосфера, сповнена тепла 
й домашнього затишку. У цей день звучали пісні, привітання 
й поезії, присвячені жінкам.

Nauczycielka języka polskiego Marianna Se-
roka, reżyserka imprezy, zaczęła spotkanie od 
powitania, w którym zwróciła się do matek, babć, 
córek i wnuczek. Następnie wystąpił duet Tetia-
ny Krywończak i Zofii Maruszczak, studentek 
Wyższej Szkoły Muzycznej. Zaprezentowały one 
interesujący występ muzyczny – wokalny dialog 
matki i córki. Z kolei Wiktor Wentura recytował 
wiersz o pięknie kobiet, a Natalia Izotowa wyko-
nała utwór «Czarne oczy» przy akompaniamen-
cie Natalii Maruszczak (fortepian) i Artema Kozy-
ry (skrzypce).

Głównym wydarzeniem tej wiosennej im-
prezy stał się występ założonego we wrześniu            
2016 r. chóru członków towarzystwa. Panie z 
chóry wystąpiły w barwnych, własnoręcznie 
uszytych strojach.

Wesołe piosenki o miłości, szczęśliwych po-
dróżach i losach kobiet chór wykonał przy akom-
paniamencie Oksany (fortepian) i Artema Kozyry 
(skrzypce). Całej imprezie towarzyszyły polskie 
piosenki w wykonaniu rodzinnego duetu Wiktora 
Wentury (gitara) i jego córki Mariany (klawisze).

Pod koniec imprezy Piotr Fryz, prezes Polskie-
go Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Obwo-
du Tarnopolskiego, złożył kobietom życzenia.

W czasie koncertu wystąpił też specjalnie za-
proszony artysta Wołodymyr Kaśkiw z Terebow-

li, który grał na kilku ludowych instrumentach 
drewnianych.

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe
Obwodu Tarnopolskiego

Foto: www.facebook.com/ 
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu

Учителька польської мови Маріанна Серо-
ка, режисерка свята, розпочала дійство приві-
танням, у якому звернулась до матусь, бабусь, 
доньок та онучок. Потім виступив дует у складі 
Тетяни Кривончак і Софії Марущак, студенток 
музичного училища. Вони представили ціка-

вий музичний номер – вокальний діалог мами 
і дочки. Віктор Вентура, у свою чергу, прочи-
тав вірш про жіночу красу, а Наталя Ізотова 
виконала «Чорні очі» під акомпанемент На-
талії Марущак (фортепіано) й Артема Козири 
(скрипка).

Головною подією весняного свята став ви-
ступ створеного у вересні 2016 р. хору членів 
товариства. Хористки були вдягнені в барвисті 
власноручно пошиті костюми.

Веселі пісні про кохання, щасливі подорожі 
та жіночу долю хор виконав у супроводі Окса-
ни (фортепіано) та Артема Козири (скрипка). 
Польські пісні у виконанні родинного дуету  
Віктора Вентури (гітара) і його доньки Мар’яни 
(клавіші) супроводжували майже все дійство. 

На закінчення зі словами привітання до жі-
нок звернувся голова Польського культурно-
освітнього товариства Тернопільської області 
Петро Фриз.

Під час заходу виступив теж спеціаль-
но запрошений артист Володимир Каськів 
із Теребовлі, який грав на кількох народних 
дерев’яних інструментах.

Польське культурно-освітнє 
товариство Тернопільської області

Фото: www.facebook.com/ 
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu



13Події 23 березня 2017

   Із 25 серпня у розкладі польотів люблінського аеропорту на базі, відкритій угорською ком-
панією «Wizz Air», з’явиться нове сполучення – Люблін–Київ (Жуляни). Польоти відбуватимуться 
в понеділки та п’ятниці. Привабливою є ціна перевізника – від 89 злотих за квиток. «Wizz Air» та-
кож розпочне літати до Києва з Познані. Сполучення Люблін–Київ покликане полегшити подо-
рож між цими містами. Особливо це важливо з огляду на те, що після Варшави Люблін є другим 
містом за кількістю пасажирів з України.

   Із 21 березня діє система «Люблінський міський велосипед». У місті є 90 автоматичних 
станцій прокату, оснащених електронними терміналами, які живляться від сонячних батарей.                 
У пунктах велопрокату можна орендувати 891 велосипед. Не змінилися правила користування 
системою. Щоб орендувати велосипед, потрібно мати дійсний рахунок, який можна відкрити 
на Інтернет-сторінці www.lubelskirower.pl. Рахунок дійсний, якщо на ньому є хоча б 10 злотих. 
Поповнювати його можна не тільки готівкою, але й через картку. Гроші не зніматимуться, якщо 
користуватися велосипедом 20 хв. Вартість оренди велосипеда на 21–60 хв. становить 1 зло-
тий, ціна другої години прокату складає 3 злотих, а третьої та кожної наступної – 4 злотих. Із                      
1 березня система міських велопрокатів діє вже у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Лодзі.

 
   Любліняни зіткнуться із труднощами під час подорожі потягами Польщею. Залізничне спо-

лучення з Любліна до Варшави не діятиме з 1 червня 2017 р. до кінця 2018 р. Запланована мо-
дернізація залізничної лінії № 7 на відрізку Люблін–Пілава в майбутньому скоротить тривалість 
подорожі до Варшави до 90 хв., однак під час ремонтних робіт час поїздки до Варшави збіль-
шиться до 3 год. Потяги з Любліна до столиці їхатимуть в об’їзд через Луків. Ремонтні роботи лі-
нії № 7 вплинуть на курсування потягів із Любліна до Кельце, Кракова, Катовіце й Білостока. Час 
подорожі до Кракова становитиме від 5 до 7 год. (нині 4 год.), і, що найгірше, не обійдеться без 
пересадок. Щоб доїхати до Катовіце, потрібно буде дістатися Варшави й там пересісти на потяг 
до Катовіце. До 5–6 год. (нині 4,5 год.), а деякими потягами навіть до 13,5 год. збільшиться три-
валість подорожі з Любліна до Білостока. Це не остаточна версія сполучень, вона ще може змі-
нюватися, однак ті, хто мандрує потягами з Любліна, відчуватимуть труднощі навіть до 2020 р.

    Десятирічний студент Люблінської політехніки Каміль Вронський закінчив перший семестр 
навчання. В минулому році Каміль мав індивідуальні заняття у цьому внз, а з жовтня 2016 р. 
офіційно став студентом. Завдання від викладачів Каміль виконує на відмінно. У Люблінській по-
літехніці він не тільки здобуває знання, а й вчиться впорядковувати їх. Каміль Вронський також 
має плани на майбутнє. Звичайно, це продовження навчання в Люблінській політехніці, а також 
участь у великому проекті з будівництва електричного автомобіля. Окрім цього, Каміль мріє 
спорудити телепорт, завдяки якому можна буде швидко пересуватися. 

    Природничий університет у Любліні й кондитерська фабрика «Pszczółka» (укр. «Бджілка»)  
уклали договір, покликаний вплинути на ставлення молоді до екології. До участі в реалізації 
проекту запросили школи, на території яких уже наприкінці березня у визначених місцях вста-
новлять готелі для осмії рудої. Це вид безпечної бджоли, яка має редуковане жало. У школах 
пройдуть майстер-класи, під час яких учні довідаються, навіщо потрібні бджоли та чому їхня 
праця важлива для людей і навколишнього середовища, а також навчаться створювати готелі 
для диких комах. 

    До середини квітня чотири сокольники разом із чотирма хижими птахами пильнуватимуть 
і унеможливлюватимуть облаштування гнізд гракам у Саксонському саду в Любліні, засновано-
му в 1837 р. губернським інженером Феліксом Бечинським. Послугу з відлякування граків фі-
нансує місто. Робота сокольників приносить результати. У 2017 р. вже не було потреби знімати 
гнізда, бо граки не створили в парку колонії.

    Старий театр у Любліні 11 березня святкував п’яту річницю мистецької діяльності. З 2012 р. 
там відбулися 1,5 тис. мистецьких заходів, виступили 2 тис. митців, побували 200 тис. глядачів. 
Під час відзначення п’ятої річниці Старого театру одним із найцікавіших пунктів програми стала 
прем’єра фільму Бартека Вонсіка «Люблю, Люблін, поважаю». Найбільше значення в цій стрічці 
мали спогади про місто його старожилів, чудово зняті та змонтовані. У фільмі Бартека Вонсіка 
взяли участь, зокрема, його бабуся, Ханна Вишковська, й Адам Томанек. Картина містить також 
кадри Любліна впродовж чотирьох пір року, Любліна сучасного та такого, що існує вже тільки в 
спогадах, однак завжди з місяцем, що подорожує, та з текстом «Поеми про місто Люблін» Юзефа 
Чеховича, прочитаним Віславою Шимборською.

    Відійшла у вічність одна з найбільш характерних і заслужених постатей люблінського куль-
турного середовища. 15 березня у 90-річному віці помер засновник і багаторічний директор 
Ансамблю народного танцю Університету Марії Кюрі-Склодовської Станіслав Лещинський. За 
видатні заслуги в пропагуванні польської культури та досягнення в мистецькій і громадській 
діяльності у 2003 р. його відзначили Великим хрестом ордену «Відродження Польщі». Станіс-
лава Лещинського також нагородили Срібним хрестом ордену «Virtuti Militari», Партизанським 
хрестом, медаллю «Gloria Artis» зі званням «Заслужений діяч культури». У листопаді минулого 
року в Центрі зустрічей культур відбувся бенефіс із нагоди 90-річчя народження Станіслава Ле-
щинського та 70-річчя його творчої діяльності.

Адам ТОМАНЕК

   Od 25 sierpnia w siatce lotów lubelskiego lotniska pojawi się nowe połączenie Lublin–Kijów–
Żuliany, dzięki bazie na terenie Portu Lotniczego Lublin, które otworzyły węgierskie linie Wizz Air. 
Loty będą odbywać się w poniedziałki i piątki. Atrakcyjna i kusząca jest cena przewoźnika – od                
89 złotych w jedną stronę. Wizz Air zacznie też latać do Kijowa z Poznania. Połączenie Lublin–Kijów 
powinno ułatwić podróż między tymi miastami, zwłaszcza, że po Warszawie dla pasażerów z Ukrainy 
Lublin jest drugim celem podróży.

   Od 21 marca działa system Lubelski Rower Miejski. W mieście jest 90 stacji automatycznych wy-
pożyczalni, uzbrojonych w elektroniczny terminal zasilany ogniwem słonecznym. W stacjach jest       
891 rowerów, które można wypożyczyć. Nie zmieniły się zasady korzystania z Lubelskiego Roweru 
Miejskiego. Wypożyczenie roweru wymaga posiadania aktywnego konta, które można założyć na 
stronie www.lubelskirower.pl. Konto jest aktywne, kiedy na nim jest co najmniej 10 złotych. Zasilać 
konto można nie tylko wpłatami, ale i poprzez kartę płatniczą. Pieniądze nie będą pobierane, jeśli 
korzystamy z roweru 20 minut. Wypożyczenie roweru na czas od 21 do 60 minut kosztuje 1 złotych, 
druga godzina kosztuje 3 złote, a za trzecią godzinę i każdą następną zapłacić trzeba 4 złote. Od             
1 marca system wypożyczania rowerów miejskich działa już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Po-
znaniu i Łodzi. Czas na Lublin. 

 
   Lublinian czekają utrudnienia w podróżowaniu pociągami do wielu miast w Polsce. Tory z Lublina 

do Warszawy zostaną zamknięte 1 czerwca i będą nieczynne do końca 2018 r. Planowana moder-
nizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Lublin–Pilawa w przyszłości skróci podróż do Warszawy do 
90 minut, lecz w czasie prac remontowych pasażerowie będą mieli utrudnienia i czas podróży do 
Warszawy wydłuży się do 3 godzin. Pociągi z Lublina do stolicy będą jeździły objazdem przez Łuków. 
Prace remontowe «siódemki» wpłyną na kursowanie pociągów z Lublina do Kielc, Krakowa, Katowic 
i Białegostoku. Czas podróży do Krakowa będzie wynosić od ponad 5 aż do 7 godzin (obecnie trwa 
4 godziny) i co gorsza nie obędzie się bez przesiadek. Chcąc pojechać do Katowic musimy udać się 
do stolicy i tam przesiąść się do pociągu jadącego do Katowic. Nastąpi też zmiana czasu przejazdu 
z Lublina do Białegostoku –  wydłuży się on do 5–6 godzin (obecnie 4,5), a nawet do 13,5 godzin. 
Nie jest to ostateczna wersja połączeń, może jeszcze ulec zmianie, ale utrudnienia w podróżowaniu 
pociągami z Lublina potrwają nawet do 2020 r.

   Politechnika Lubelska ma 10-letniego studenta, Kamila Wrońskiego, który ukończył pierwszy 
semestr studiów. W ubiegłym roku, Kamil miał zajęcia indywidualne na Politechnice Lubelskiej, a od 
października 2016 r. oficjalnie został studentem. Zadania powierzane przez wykładowców Kamil wy-
konuje wzorowo. Dzięki nauce na Politechnice, nie tylko zdobywa wiedzę, umiejętności, ale też po-
siadaną wiedzę porządkuje. Kamil Wroński ma też plany na przyszłość. Oczywiście jest kontynuacja 
nauki oraz uczestnictwo w dużym projekcie budowy samochodu elektrycznego. Marzeniem Kamila 
jest budowa teleportu, dzięki któremu będzie się można szybko przemieszczać. 

    W Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy i Fabryka Cukierków «Pszczółka» podpisały umowę, któ-
ra będzie miała wpływ na postawy proekologiczne młodzieży. Do realizacji projektu zaproszono 
szkoły, na terenie których staną we wskazanych miejscach hotele dla pszczół, już pod koniec marca.                     
W pszczelich hotelach zamieszka murarka ogrodowa, pszczoła bezpieczna, która ma zredukowane 
żądło. W szkołach odbędą się warsztaty, podczas których uczniowie dowiedzą się, dlaczego pszczoły 
i ich praca jest ważna dla ludzi i środowiska i nauczą się jak w prosty sposób wykonać hotel dla owa-
dów dziko żyjących.

    Do połowy kwietnia czterech sokolników z czterema ptakami drapieżnymi pilnują i uniemoż-
liwiają założenie gniazd gawronom w Ogrodzie Saskim w Lublinie, założonym w 1837 r. przez inży-
niera gubernialnego Feliksa Bieczyńskiego. Usługę odstraszania gawronów finansuje miasto. Praca 
sokolników przynosi efekty. W 2017 r. nie było już potrzeby zdejmowania gniazd, bo gawrony nie 
stworzyły w parku kolonii.

    Teatr Stary w Lublinie 11 marca świętował piątą rocznicę działalności artystycznej. Od 2012 r. 
w Teatrze Starym miało miejsce 1,5 tys. wydarzeń artystycznych, wystąpiło 2 tys. artystów, gościło                              
200 tys. widzów. Na uroczystości obchodów piątej rocznicy Teatru Starego gwoździem programu 
była premiera filmu Bartka Wąsika «Kocham, Lublin, Szanuję». Największą wartością tego kina były 
relacje mówione, świetnie skadrowane i zmontowane. W filmie Bartka Wąsika m.in. udział wzięli 
Hanna Wyszkowska, babcia Bartka Wąsika i Adam Tomanek. Prezentowany film to też piękne kadry 
Lublina w czterech porach roku, Lublina współczesnego i istniejącego już tylko we wspomnieniach, 
ale zawsze z wędrującym księżycem, z tekstem «Poematu o mieście Lublinie» Józefa Czechowicza 
czytanym przez Wisławę Szymborską.

   Odeszła jedna z najbardziej charakterystycznych postaci lubelskiego środowiska kulturotwór-
czego i jedna z najbardziej zasłużonych dla miasta Lublina. 15 marca w wieku 90 lat zmarł Stanisław 
Leszczyński, założyciel i wieloletni dyrektor Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Za wybitne zasługi w 
propagowaniu polskiej kultury i osiągnięcia w działalności artystycznej i społecznej w 2003 r. został 
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Stanisław Leszczyński był też uhonorowany 
m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Viruti Militari, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zasłużony dla Kul-
tury Gloria Artis. W listopadzie ubiegłego roku w Centrum Spotkań Kultur odbył się benefis z okazji          
90 rocznicy urodzin Stanisława Leszczyńskiego i 70-lecia pracy artystycznej.

Adam TOMANEK

Люблінська інформаціяInformacje Lubelskie
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17NATO zwiększa wydatki na obronność

W 2016 r. europejskie kraje NATO i Kanada zwiększyły wydatki 
na obronność o 3,8 proc., co daje kwotę 10 mld euro – wynika 
z rocznego raportu sekretarza generalnego Sojuszu Jensa 
Stoltenberga. Wydają jednak na ten cel dużo mniej niż założone         
2 proc. PKB.

Według opublikowanego raportu zobowiązanie do 
przeznaczania co najmniej 2 proc. PKB na obronność spełniało w 
2016 r. tylko pięć krajów Sojuszu: Stany Zjednoczone (3,61 proc.), 
Grecja (2,36 proc.), Estonia (2,18 proc.), Wielka Brytania (2,17 proc.) 
i Polska (2,01 proc.).

Rzeczpospolita

НАТО збільшує витрати на обороноздат-
ність

«У 2016 р. європейські країни-члени НАТО і Канада збільшили 
витрати на обороноздатність на 3,8 %, тобто на 10 млрд євро», 
– йдеться в річному звіті Генерального секретаря Альянсу Єнса 
Столтенберга. Щоправда, ці країни в основному витрачають на 
оборону набагато менше від запланованих 2 % ВВП.

Згідно з опублікованим звітом, зобов’язання виділяти щонай-
менше 2 % ВВП на обороноздатність у 2016 р. виконали тільки 
п’ять країн Альянсу: Сполучені Штати Америки (3,61 %), Греція 
(2,36 %), Естонія (2,18 %), Велика Британія (2,17 %) та Польща 
(2,01 %).

Rzeczpospolita

MSZ Rosji: nie będziemy informować 
NATO o planowanych manewrach

Rosja na razie nie jest gotowa do informowania NATO o 
planowanych manewrach, bowiem proces odnawiania stosunków 
nie jest dość zaawansowany – oświadczył przedstawiciel MSZ Rosji 
Andriej Kielin. Jak dodał, strony powinny współpracować w ramach 
Rady NATO–Rosja.

«Na razie nie jesteśmy w odnawianiu naszych stosunków 
wystarczająco zaawansowani, by decydować się na takie kroki jak 
perspektywiczne wyjaśnianie podobnych sytuacji» – powiedział 
Kielin. Skomentował w ten sposób słowa sekretarza generalnego 
NATO Jensa Stoltenberga na temat informowania NATO o 
planowanych przez Rosję ćwiczeniach wojskowych Zapad–2017.

Kielin podkreślił, że w bieżącym roku należy pracować nad 
zwołaniem posiedzeń Rady NATO–Rosja. «Sądzę, że kolejne 
posiedzenie rady zostanie zwołane w najbliższym czasie. 
Zobaczymy, jakie będą nastroje w nowym roku i biorąc to pod 
uwagę, będziemy potem rozwijać dalsze prace na linii Rady NATO–
Rosja» – oznajmił przedstawiciel MSZ.

Stoltenberg powiedział, że Sojusz «doceniłby» zaproszenie 
ze strony Rosji do obserwowania manewrów Zapad–2017, które 
planuje ona przeprowadzić we wrześniu na Białorusi. Dodał, że 
NATO chciałoby otrzymać o nich bliższe informacje. Podkreślił, że 
Rosja otrzymała zaproszenie na 10 ćwiczeń Sojuszu.

O zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń Zapad–2017 Rosja 
poinformowała we wrześniu 2016 r., ale nie ujawniła, ilu żołnierzy 
ma w nich wziąć udział.

www.rp.pl

Російське МЗС: «Ми не повідомлятимемо 
НАТО про планові маневри»

«Росія поки не готова інформувати НАТО про заплановані 
маневри, оскільки процес відновлення стосунків недостатньо 
активний», – про це заявив представник МЗС Росії Андрій Келін. 
Він додав, що сторони повинні співпрацювати в рамках Ради 
НАТО–Росія.

«Ми поки недостатньо просунулися у відновленні наших сто-
сунків, щоб піти на такі кроки, як перспективне з’ясування по-
дібних ситуацій», – сказав Келін. Так він прокоментував слова 
Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо інфор-
мування НАТО про заплановані Росією військові навчання «За-
пад–2017».

Келін підкреслив, що в поточному році потрібно працювати 
над проведенням засідань Ради НАТО–Росія. «Я думаю, що на-
ступне засідання ради скличуть найближчим часом. Ми подиви-
мося, яким буде наш настрій у новому році та, взявши це до ува-
ги, розвиватимемо подальшу роботу на лінії Ради НАТО–Росія», 
– заявив представник МЗС.

Столтенберг сказав, що Альянс «належно оцінив би» запро-
шення Росії поспостерігати за маневрами «Запад–2017», які 
вона планує провести у вересні в Білорусі. Він додав, що НАТО 
хотіло б отримувати детальнішу інформацію про них. Він під-
креслив, що Росія одержала запрошення на 10 навчань Альянсу.

Про намір проведення навчання «Запад–2017» Росія повідо-
мила у вересні 2016 р., але не поінформувала про те, скільки 
солдатів візьмуть у них участь.

www.rp.pl

Obecność NATO równie ważna jak 
wzmocniona polska armia 

– Dla Polski obecność NATO w naszej ojczyźnie jest symbolem 
naszego bezpieczeństwa w równym stopniu jak wzmocniona, 
zwiększona i zmodernizowana armia polska – powiedział minister 
obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz spotkał 
się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego i zagranicznymi 
generałami z okazji 18. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Zwrócił przy tym uwagę, że rosną wyzwania związane z 
zagrożeniami, a «historia wbrew pozorom nie skończyła się, a 
może nawet przyspieszyła». Stwierdził, że NATO jest zjednoczone w 

przekonaniu, że bezpieczeństwo, wolność i niepodległość nie 
mają ceny.

Macierewicz wskazał, że rok 2016 jest pierwszym, kiedy 
wojska NATO są obecne w Polsce, a fakt obecności Polski w 
sojuszu politycznym «przyjął swoją materializację wojskową».

– Zapewne, gdyby była większa świadomość zagrożenia ze 
wschodu, nie doszłoby do wielu tragedii, które później stały się 
udziałem Europy i świata – ocenił.

Informacyjna Agencja Radiowa 

Присутність НАТО так само важлива, 
як і зміцнена польська армія 

«Для Польщі присутність НАТО – це такий самий символ 
безпеки, як і зміцнена, розширена й модернізована поль-
ська армія», – сказав міністр національної оборони Антоній 
Мацеревич.

Керівник Міністерства національної оборони Антоній 
Мацеревич зустрівся з представниками дипломатичного 
корпусу та закордонними генералами з нагоди 18-річчя 
вступу Польщі до НАТО.

При цьому він звернув увагу на те, що зростають викли-
ки, пов’язані із загрозами, а «історія, як не прикро, не завер-
шилася, а, можливо, навіть пришвидшилася». Він заявив, що 
члени НАТО одностайні в тому, що безпека, свобода і неза-
лежність не мають ціни.

Мацеревич зазначив, що 2016-й – це перший рік, коли 
війська НАТО наявні в Польщі, а факт присутності в політич-
ному союзі «матеріалізувався у військовому плані».

«Можливо, якби було більше усвідомлення загрози зі 
сходу, то не трапилося би так багато трагедій, які пізніше 
мали місце у Європі та світі», – зазначив він.

Informacyjna Agencja Radiowa 

Rosja ostrzega przed armią Kosowa 

Ogłoszone przez władze w Prisztinie plany przekształcenia 
Kosowskich Sił Bezpieczeństwa (FSK) w regularną armię to krok 
nieodpowiedzialny i zagrażający stabilności na Bałkanach – 
oświadczyła rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

Rzeczniczka MSZ oceniła, że plany te są sprzeczne z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2008 r. mówiącą o obecności 
militarnej w Kosowie «wyłącznie sił (międzynarodowych) dla 
Kosowa na podstawie mandatu RB ONZ».

NATO i USA ostrzegły władze Kosowa, że ograniczą 
współpracę z FSK, jeśli plany przekształcenia tych sił regularną 
armię będą realizowane bez wymaganych zmian w konstytucji 
Kosowa.

W regionie, który proklamował niepodległość od Serbii 
w 2008 r., stacjonują od 1999 r. międzynarodowe siły KFOR, 
dowodzone przez NATO i liczące obecnie ok. 4,5 tys. żołnierzy.

PAP
 

Росія застерігає від армії Косова  
«Оголошені владою в Приштині плани щодо реформу-

вання Косовських сил безпеки (FSK) в регулярну армію – це 
безвідповідальний крок, що загрожує стабільності на Бал-
канах», – заявила прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова.

Речниця МЗС оцінила, що ці плани суперечать резолюції 
Ради Безпеки ООН від 2008 р., у якій ішлося про військову 
присутність у Косові «виключно сил (міжнародних) для Ко-
сова на підставі мандату РБ ООН».

НАТО і США попередили владу Косова, що обмежать 
співпрацю з FSK, якщо плани реформування цих сил у ре-
гулярну армію виконають без необхідних змін у Конституції 
Косова.

У регіоні, в якому у 2008 р. проголосили незалежність від 
Сербії, з 1999 р. перебувають міжнародні сили KFOR, керо-
вані НАТО, і до їхнього складу входять близько 4,5 тис. сол-
датів.

PAP

Wiceszef MON: Były cyberataki na 
miejscowości goszczące żołnierzy 
USA 

Kilka polskich miejscowości, które goszczą żołnierzy 
amerykańskich w ramach operacji NATO, było w styczniu 
obiektem cyberataków – powiedział agencji Reutera 
wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski.

Wskazał, że podkreśla to potrzebę znacznego zwiększenia 
przez Polskę nakładów na cyberobronę.

«Wciąż obserwujemy wielką destrukcyjną działalność 
cybernetyczną i informacyjną pewnych krajów. Ten proces się 
nasila» – cytuje Reuters Szatkowskiego.

Agencja odnotowuje, że wiceminister odmówił 
sprecyzowania, kto stoi za tymi atakami, ale powiedział, że 
obejmują one prorosyjskie treści. Oświadczył, że «jest dla nas 
jasne, kto jest autorem i kto inspiruje takie działania». Dodał, 

że celem tych ataków jest tworzenie negatywnego wizerunku 
sojuszników Polski i «prezentowanie rosyjskiej wersji konfliktu na 
wschodniej Ukrainie».

Interia.pl

На населені пункти, де розміщувалися 
війська США, здійснювали кібератаки

«Кілька польських населених пунктів, які прийняли американ-
ських солдатів у рамках операції НАТО, в січні стали об’єктами 
кібератак», – повідомив агентству «Reuters» заступник міністра 
національної оборони Томаш Шатковський.

Він зазначив, що це свідчить про необхідність значного збіль-
шення інвестицій на кібероборону Польщі.

«Ми постійно спостерігаємо велику руйнівну кібернетичну та 
інформаційну діяльність у деяких країнах. Цей процес набирає 
обертів», – цитує Шатковського «Reuters».

Агентство відзначає, що заступник міністра відмовився уточ-
нити, хто стоїть за атаками, але сказав, що вони мають проро-
сійський характер. Він заявив: «Нам зрозуміло, хто автор і хто 
надихає на ці дії». Також додав, що мета цих атак – створення 
негативного образу союзників Польщі та «представлення росій-
ської версії конфлікту на сході України».

Interia.pl

18. rocznica wejścia Polski do NATO

12 marca 1999 r. w mieście Independence (Missouri) w Stanach 
Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek 
przekazał amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright 
dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Wraz z 
naszym krajem do Paktu zostały wówczas przyjęte Czechy i Węgry.

Madeleine Albright powiedziała, że ten dzień jest dla Sojuszu i 
krajów Europy prawdziwym świętem. – Dziś potwierdzamy naszym 
działaniem, że kraje Króla Stefana i kardynała Mindszentego, Karola 
IV i Vaclava Havla, Kopernika i papieża Jana Pawła II należą w pełni 
i nieodwracalnie do atlantyckiej wspólnoty dla pokoju – mówiła 
wtedy.

W przeddzień przyjęcia Polski do NATO ówczesny szef rządu 
Jerzy Buzek, w obecności wszystkich premierów sprawujących tę 
funkcję po 1989 r., oficjalnie ogłosił, że Polska staje się członkiem 
Paktu Północnoatlantyckiego.

Droga Polski do NATO zaczęła się jednak dużo wcześniej, gdy w 
1990 r. nasz kraj nawiązał stosunki dyplomatyczne z Sojuszem. Po 
dziewięciu latach, na początku 1999 r., ustawę o ratyfikacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego przyjął polski parlament a następnie –           
26 lutego 1999 r. – ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski 
podpisał akt przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do NATO. 

Polskie Radio dla Zagranicy

18-та річниця вступу Польщі до НАТО
12 березня 1999 р. в Індепенденсі (штат Міссурі, США) міністр 

закордонних справ Броніслав Геремек передав американсько-
му держсекретарю Мадлен Олбрайт документ про ратифікацію 
Північноатлантичного договору. Разом із Польщею до Альянсу 
тоді прийняли Чехію та Угорщину.

Мадлен Олбрайт сказала, що цей день є для Альянсу та             
країн Європи справжнім святом. «Сьогодні своїми діями ми            
підтверджуємо, що країни короля Стефана і кардинала Міндсен-
ті, Карла IV і Вацлава Гавела, Коперника і Папи Римського Яна 
Павла II увійшли до Євроатлантичного співтовариства задля за-
безпечення миру».

Напередодні прийняття Польщі до НАТО тодішній глава уря-
ду Єжи Бузек у присутності всіх прем’єрів, які були на цій посаді 
після 1989 р., офіційно оголосив, що Польща стане членом Пів-
нічноатлантичного альянсу.

Шлях Польщі до НАТО розпочався набагато раніше, коли в 
1990 р. зародились дипломатичні відносини з Альянсом. Дев’ять 
років потому, на початку 1999 р., польський парламент прийняв 
закон про ратифікацію Північноатлантичного договору, а потім, 
26 лютого 1999 р., тодішній президент Олександр Кваснєвський 
підписав Акт приєднання Польщі до НАТО. 

Polskie Radio dla Zagranicy

Litwa: siły Sojuszu powinny zostać 
przemieszczone na flankę wschodnią

NATO powinno przenieść swoje sztaby dowództwa bliżej 
wschodniej granicy Sojuszu – taką opinię wyraziła prezydent Litwy. 
Dalia Grybauskaite spotkała się w Wilnie z dowódcą wojsk NATO w 
Europie generałem Curtisem Scaparrottim. 

Zdaniem litewskiej prezydent, państwa bałtyckie potrzebują 
też regionalnej obrony powietrznej i działań, które zapobiegłyby 
możliwej militarnej izolacji Litwy, Łotwy i Estonii. 

TVN24

Литва: «Сили Альянсу повинні переміс-
тити на східний фланг» 

«НАТО повинне перенести свої штаби командування ближче 
до східного кордону Альянсу», – таку думку висловила прези-
дент Литви. Даля Грибаускайте у Вільнюсі зустрілася з команду-
вачем військ НАТО у Європі, генералом Кертісом Скапарротті. 

На думку президента Литви, держави Прибалтики також по-
требують регіональної протиповітряної оборони і дій, які запо-
бігли б можливій військовій ізоляції Литви, Латвії та Естонії. 

TVN24
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Крім того, є багато інших вакансій‚
за додатковою інформацією звертатися за адресою:

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

Агент торговельний 8 000 Залучення нових клієнтів, пошук та 
відвідування торгових точок, робота по 
дебіторській заборгованості

Агент торговельний 4 000 Продаж кондитерських виробів, 
розширення клієнтської бази, контроль 
замовлень, розширення асортиментного 
ряду продукції

Адміністратор (гос-
подар) залу

3 200 Забезпечує роботу з ефективного і 
культурного обслуговування відвідува-
чів, створює для них комфортні умови. 
Здійснює контроль обслуговуючих 
процесів у  кафе. Контроль за роботою 
персоналу

Арматурник 
(будівельні, монтажні 
й ремонтно-будівельні 
роботи)

5 000 Робота на будівництві (в'язання кар-
касів, проведення бетонувальних робіт)

Бармен 3 200 Зустрічати гостей, знайомити їх з 
асортиментом і рецептурою напоїв, 
отримувати замовлення, готувати напої 
та закуски, сервірувати їх

Бармен 3 200 Обслуговування клієнтів кафе, роз-
рахунок з клієнтами

Бармен 3 200 Розлив та продаж пива, супутніх 
товарів, обслуговування клієнтів в залі, 
ведення каси та залишків товару, при-
бирання

Бухгалтер 4 000 Ведення бухгалтерського обліку від-
повідно до закону україни «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність», 
знання обліку зовнішньоекономічної 
діяльності (імпорт/експорт)

Бухгалтер 3 500 Ведення бухгалтерського обліку та 
податкової звітності, нарахування заро-
бітної плати, знання 1С бухгалтерії

Бухгалтер 4 000 Ведення бухгалтерського обліку, 
знання бухгалтерського законодавства, 
здача звітів

Бухгалтер 3 500 Ведення бухгалтерського та по-
даткового обліку (матеріали), володіння 
програмою 1С бухгалтерія 8, 7 версії 
(будівництво будівель)

Бухгалтер 4 000 Нарахування заробітної плати

Бухгалтер 3 500 Нарахування заробітної плати, по-
дання звітності. Знання 1С бухгалтерії

Бухгалтер 4 000 Облік і ведення основних засобів, 
зання 1С

Бухгалтер 3 200 Провідний бухгалтер відділу бухгал-
терського обліку луцького міського цен-
тру зайнятості, забезпечення ведення 
бухгалтерського обліку

Бухгалтер (з дипло-
мом спеціаліста)

4 170 Ведення кредитних спав, кредитні 
портфелі, звіти на керівні організації, 
робота з казначейством

Вальцювальник 
гумових сумішей

4 000 Виготовлення гумових сумішей на 
гумозмішувальному обладнанні

Вантажник 3 200 Відвантаження готової продукції, 
розвантаження муки

Вантажник 3 200 Завантаження та розвантаження 
автомобілів (будівельні матеріали)

Вантажник 3 200 Завантажування готової сировини

Вантажник 3 200 Проведення навантажувально-роз-
вантажувальних робіт вантажопідйом-
ністю до  60 кг

Вантажник 3 500 Розвантаження та завантаження 
товару

Вантажник 3 200 Сортування вторсировини, заванта-
жувально-розвантажувальні роботи

Верстатник дерево-
обробних верстатів

4 000 Виконувати роботи відповідно до 
замовлень, проводоти розкрій та кром-
кування дсп, двп, осб, фанери, стільниці, 
врізати мийки, фурнітуру у двері, виго-
товляти меблі для внутрішніх потреб 

Верстатник широко-
го профілю

4 971 Обслуговування універсальних 
станків

Взуттьовик з ремон-
ту взуття

3 200 Ремонт, фарбування, чистка взуття 

Виробник харчових 
напівфабрикатів

3 200 Виготовлення харчових напівфа-
брикатів

Водій автотран-
спортних засобів

8 000 Вантажні перевезення по Україні та 
за кордоном автомобілями без причепа. 
Дотримання правил дорожнього руху, 
відповідати за справність транспортного 
засобу

Водій автотран-
спортних засобів

4 400 Виконує перегін автотранспортних 
засобів до споживача

Водій автотранспорт-
них засобів

3 200 Водій автотранспортних засобів на 
фуру 20 т  з причепом, поїздки за кордон, 
наявність закордонного паспорту

Водій автотран-
спортних засобів

3 400 Водій вантажного автомобіля ман, 
внутрішнє перевезення та доставка 
власної продукції до покупців по області, 
утримання автомобіля в належному тех-
нічному стані, дотримання правил руху

Водій автотран-
спортних засобів

3 200 Водій швидкої медичної допомоги, 
графік роботи змінний, дотримання пра-
вил техніки безпеки руху та утримання 
автомобіля в належному технічному 
стані

Водій автотранспорт-
них засобів

3 200 Доставка меблів до замовників, мож-
лива допомога в зборці меблів

Водій автотран-
спортних засобів

4 400 Знання будови та вміння викорис-
товувати пожежний спецавтомобіль за 
призначенням, вміння використовувати 
первинні засоби пожежогасіння та зна-
ння дії систем автоматичного пожежо-
гасіння

Водій автотран-
спортних засобів

4 300 Керування автомобілем газель, за 
сумісництвом виконання обов'язків 
слюсаря аварійно-відбудовних робіт

Водій автотран-
спортних засобів

3 200 Керувати автомобілями камаз, маз, 
автовишка

Водій автотран-
спортних засобів

4 000 Перевезення вантажів по Україні. 
Автомобіль марки маn (вантажопідйом-
ність 22 т)

Водій автотран-
спортних засобів

3 500 Перевезення готової продукції

Водій автотран-
спортних засобів

8 000 Перевезення і доставка товарів на 
вантажному автомобілі daf (загальна вага 
12 т), поїздки за кордон

Водій автотран-
спортних засобів

6 000 Перевезення пасажирів до місця 
роботи та в зворотньому напрямку

Водій автотран-
спортних засобів

4 457 Перевезення поштових відправлень, 
матеріально-відповідальна особа

Водій автотран-
спортних засобів

3 200 Перевезення штатних працівників до 
місця призначення  по місту та області

Водій автотран-
спортних засобів

3 500 Робота на автомобілі вольво (бензо-
воз), перевезення по Україні       

Водій автотран-
спортних засобів

3 500 Роботи по ремонту доріг, підвезення 
дорожніх матеріалів (пісок, щебінь) авто-
мобілем МАЗ

Водій автотран-
спортних засобів

4 000 Розвезення хлібобулочних виробів 
по місту та області

Водій навантажувача 3 200 Розвантаження та навантаження 
автомобілів з макулатурою. Експлуатація 
автонавантажувача типу «балканкар»

Водій транспортно-
прибиральної машини

3 200 Оператор прибирально-підмітальної 
машини, керувати прибирально-підмі-
тальною машиною

Головний бухгалтер 4 300 Ведення бухгалтерського та податко-
вого обліку, подання звітності

Головний інженер 10 000 Керування діяльністю технічних 
служб підприємства в сфері вводу в 
експлуатацію та сервісне обслуговування 
електромереж на напругу 0,4-110 кв

Головний інженер 
проекту

8 000 Проектування об’єктів, організація 
роботи підприємства

Двірник 1 600 Прибирання прилеглої території

Двірник 1 600 Прибирання території та косіння 
газонів газонокосилкою

Державний реє-
стратор

7 500 Здійснює державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців, організовує видачу суб’єктам 
господарювання документів дозвільного 
характеру

Диспетчер 3 200 Приймання замовлень від пасажирів 
та віддача їх по рації водіям радіо таксі

Дорожній робітник 5 000 Ремонт дорожного полотна

Дорожній робітник 3 500 Ямковий ремонт дорожнього по-
криття, виконання робіт при експлуата-
ційному утриманні автомобільних доріг

Друкар офсетного 
плоского друкування

3 600 Робота у поліграфічному видавни-
цтві, виконання офсетного друку на оф-
сетних, листових машинах (heildelberg)

Електрик дільниці 3 200 Ремонт і обслуговування електро-
обладнання

Електрик дільниці 3 210 Ремонт і обслуговування електро-
обладнання

Електрик цеху 3 400 Наявність допуску для роботи під 
напругою на виробництві та в цехах, до-
тримання техніки безпеки

Електрогазозварник 4 000 Виконання поточних ремонтних 
робіт із зварювання

Електрогазозварник 3 200 Зварювання металоконструкції на 
напівавтоматичних машинах та ручне 
зварювання, допуск до робіт

Електрогазозварник 5 000 Проведення зварювальних робіт 
ручного зварювання

Електрогазозварник 4 500 Проведення зварювальних робіт у 
процесі здійснення ремонту автотран-
спортних засобів (автобусного парку 
підприємства)

Електрозварник 
ручного зварювання

3 200 Робота з полуавтоматом, виготовлен-
ня металевих конструкцій

Електромеханік 3 500 Обслуговування, ремонт та усунення 
несправностей електричних приладів 
в авто

Електромонтажник-
налагоджувальник

3 500 Встановлення домофонів, обслугову-
вання домофонних систем

Електромонтер з ре-
монту та обслуговування 
електроустаткування

3 200 Виконання окремих робіт з ремонту 
та обслуговування електроустаткування

Електромонтер з ре-
монту та обслуговування 
електроустаткування

3 200 Електромонтер, дрібний ремонт 
електроприладів

Електромонтер з ре-
монту та обслуговування 
електроустаткування

4 000 Обслуговування електроустатку-
вання і електропроводки, виявлення та 
усунення несправностей та пошкоджень, 
утримання електроустаткування у 
робочому стані

Електромонтер з ре-
монту та обслуговування 
електроустаткування

4 500 Обслуговування картонно-паперо-
вих машин

Електромонтер з ре-
монту та обслуговування 
електроустаткування

4 416 Обслуговування мереж вуличного 
освітлення міста

Електромонтер з ре-
монту та обслуговування 
електроустаткування

4 000 Обслуговування та ремонт електро-
устаткування, знання електричних схем, 
електричного устаткування, вміти читати 
схеми, робота на будівельних майдан-
чиках

Закрійник 5 000 Виконання економної розкладки 
лекал на тканині, розкрій різних типів 
тканини

Закрійник 3 300 Виконання економної розкладки 
лекал на тканині, розкрій різних типів 
тканини

Закрійник 3 500 Виконання обов’язків закрійника у 
масовому виробництві, розкрій полотен 
у настилі по наданих лекалах

Закрійник-різальник 4 000 Робота із вирізанням деталей крою 
по лекалам на розкрійній машині

Заступник директора 8 000 Заступник директора із стратегічного 
розвитку, розвиток мережі в Україні та 
за кордоном, стратегічне планування, 
інвестиційне планування та впроваджен-
ня стандартів

Заступник директора 3 200 Заступник завідувача з обов'язками 
оцінювача. Оцінка предметів застави, 
консультування і надання фінансових 
послуг

Інженер з інвентари-
зації нерухомого майна

7 000 Виготовлення технічних паспортів на 
нерухомість, відмінне знання норматив-
но-правових актів, виїзд на заміри

Інженер з ремонту 3 200 Проведення механічного ремонту 
(модульно), перепрограмування, ремонт 
мобільних телефонів і планшетів

Інженер-землевпо-
рядник

3 320 Розробка проектів відведення, 
рекультивації земель, грошової оцінки 
земель, схеми землеустрою

Інженер-конструк-
тор

7 000 Розробка та написання креслень, 
вміння читати креслення у відповідності 
до ЄСКД та РЗІА, знання програм
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Żegnamy Wojciecha Młynarskiego
Прощаємося 

з Войцехом Млинарським
Nie żyje jeden z najwybitniejszych polskich autorów piosenek, poeta, reżyser, artysta kabaretowy 
i satyryk znany przede wszystkim z autorskich recitali. Swoimi tekstami bawił Polaków, a zarazem 
skłaniał do głębokiego namysłu nad życiem.

Помер один із найвідоміших польських авторів пісень, поет, режисер, актор гумористичних 
шоу i сатирик, відомий, насамперед, своїми сольними авторськими виступами. Його тексти ма-
ють розважальний характер, але водночас схиляють до глибоких роздумів про життя.

Stawał na scenie, brał do ręki mikrofon i bez 
zbędnych ruchów, w swoim stylu, zaczynał opo-
wiadać piosenką o życiu – refleksyjnie albo saty-
rycznie. Były to m.in. piosenki liryczne, ballady, 
obrazki obyczajowe i songi polityczne. To właśnie 
dzięki swoim aluzyjnym, celnym i pełnym czuło-
ści tekstom wyśpiewanym przez niego i innych 
wykonawców, zasłużył sobie na poczesne miej-
sce w historii polskiej muzyki i zapadnie w naszą 
pamięć. 

Trudno byłoby wyliczyć wszystkie jego hity, 
napisał bowiem ok. 2 tys. piosenek. Do najsłyn-
niejszych należą z pewnością: «Wszystko mi 
mówi, że mnie ktoś pokochał», «Prześliczna wio-
lonczelistka», «Kocham cię, życie!», «Odkryjemy 
miłość nieznaną», «Jeszcze się tam żagiel bieli», 
«Ogrzej mnie», «Bądź moim natchnieniem», «Lu-
bię wracać tam, gdzie byłem», «Mam ochotę na 
chwileczkę zapomnienia», «Jesienny pan», «Żyj 
kolorowo», «Serce to jest muzyk» czy «Jeszcze w 
zielone gramy». Pierwszym przebojem młodego 

tekściarza, który debiutował na początku lat 60-
tych XX wieku, jeszcze jako student polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, była piosenka wy-
śpiewana przez Hannę Banaszak «Jesienny pan».

Tworzył i śpiewał utwory ważne dla każdego 
z nas. Warto więc sięgać do jego twórczości, bo 
każdy tekst kryje jakieś przesłanie; my zresztą 
często posługujemy się Młynarskim na co dzień. 
Słowa: «róbmy swoje», «przyjdzie walec i wyrów-
na», «w co się bawić?» czy «nie ma jak u mamy» 
na stale zagościły w naszym języku. A piosenki? 
Niektóre są nie do zapomnienia. Wojciech Mły-
narski (26 marca 1941 – 15 marca 2017) zostanie 
pochowany 24 marca na Starych Powązkach w 
Warszawie. Wybitny tekściarz i poeta spocznie w 
Alei Zasłużonych tego najstarszego stołecznego 
cmentarza.

Jadwiga DEMCZUK,
nauczycielka skierowana do Łucka przez ORPEG

Коли він виходив на сцену, то брав у руку мі-
крофон і без зайвих рухів, у властивому йому 
стилі, починав розповідати про життя піснею 
– вдумливо або сатирично. Це були, зокре-
ма, ліричні пісні, балади, твори про щоденне 
життя та на політичну тематику. Саме завдяки                                                                                  
своїм алюзійним, влучним і душевним текстам, 
які виконував не лише він, а й інші співаки, 
Млинарський посів почесне місце в історії 
польської музики й залишиться назавжди в 
нашій пам’яті. 

Складно було б перерахувати всі хіти Мли-
нарського, бо він написав близько 2 тис. пі-
сень. До найвідоміших, безсумнівно, належать 
«Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał», 
«Prześliczna wiolonczelistka», «Kocham cię, 
życie!», «Odkryjemy miłość nieznaną», «Jeszcze 
się tam żagiel bieli», «Ogrzej mnie», «Bądź moim 
natchnieniem», «Lubię wracać tam, gdzie byłem», 
«Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia», 
«Jesienny pan», «Żyj kolorowo», «Serce to jest 

muzyk» та «Jeszcze w zielone gramy». Першим 
хітом молодого автора, із яким він дебютував 
на початку 60-х рр. ХХ ст. ще як студент поло-
ністики Варшавського університету, стала піс-
ня «Jesienny pan» у виконанні Ганни Банашак.

Він писав та виконував твори важливі для 
кожного з нас. До його творчості варто зверта-
тися, бо кожен текст містить якесь приховане 
послання. Ми, зрештою, часто використовує-
мо вислови Млинарського в щоденному жит-
ті. Слова «робімо своє», «приїде коток і вирів-
няє», «чим бавитися?» або «нема краще, ніж у 
мами» увійшли в Польщі до загального вжитку. 
А пісні? Деякі неможливо забути. 

Войцеха Млинарського (26 березня 1941 р. 
– 15 березня 2017 р.) поховають 24 березня на 
Повонзківському цвинтарі у Варшаві. Відомий 
автор текстів пісень i поет спочине на Алеї за-
служених діячів цього найстарішого кладови-
ща в польській столиці.

Ядвіга ДЕМЧУК, 
учителька, скерована в Луцьк організацією ORPEG

Pamiętajmy o Agnieszce Osieckiej
Пам’ятаймо про Агнєшку Осецьку

«… A mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłam, a przecież byłam, no przecież byłam...» Czy 
Agnieszka Osiecka tworząc ten tekst wyobrażała sobie jak to będzie w jej «zielonym niebie»? 

«...А мене із вдячністю згадуй, що так мало снилася, і все ж я була, ну, все ж я була...» Чи, пишучи 
цей текст, Агнєшка Осецька уявляла собі, як то буде в її «зеленому небі»?

W tym roku, 7 marca minęło 20 lat od śmierci 
Agnieszki Osieckiej – poetki, dziennikarki, autor-
ki spektakli telewizyjnych i teatralnych, a także 
twórczyni około dwóch tysięcy tekstów piose-
nek.

Jej piosenki śpiewali i śpiewają najwięksi pol-
scy artyści m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Geppert, 
Łucja Prus, Magda Umer, Seweryn Krajewski. 
Wiersze-piosenki Osieckiej wrosły w samo serce 
i nie wyobrażamy sobie polskiej kultury muzycz-
nej bez kultowych tekstów typu: «Na zakręcie», 
«Niech żyje bal» czy «Nie żałuję». Dla każdego, 
słowa jej utworów znaczą zupełnie co innego, w 
zależności od uczuć, które targają sercem i umy-
słem.

Ciągle w podróży – dosłownie i w przenoś-    
ni – zatrzymywała się na chwilę, by zniknąć «…
na peryferiach rzeczywistości. Miała talent do 
wyławiania ludzi na życiowych zakrętach. Kocha-
ła i porzucała, choć często i ją porzucano. Pełna 
nieodwzajemnionej miłości rozdawała czułość 
w piosenkach, które są śpiewaną kroniką naszej 
współczesnej historii» (Ula Ryciak). 

Agnieszka Osiecka była zjawiskiem wyjątko-
wym w tamtych siermiężnych, komunistycznych 
i szarych czasach PRL-u. Należała do pokolenia 
Hłaski, Cybulskiego i Kobieli – ludzi, którzy byli 

jej przyjaciółmi lub kolegami. Kiedy odchodzili, 
a odchodzili zbyt młodo, pisała: «czuję się bez 
nich bardzo samotna». Mówiono o niej, że taka 
osoba jak ona zdarza się tak rzadko, jak kometa. 
Jej niezwykła wrażliwość stała się fundamentem 
jej poetyckiego talentu. Potrafiła, jak rzadko kto, 
czerpać natchnienie z życia, od ludzi. Nigdy nie 
uważała się za wielką artystkę. Mówiła o sobie 
z lekką ironią: poetessa. Ale to jej teksty znają, 
śpiewają i cytują wszyscy. Słowa napisane przez 
nią do drugiego człowieka: «Ty widzisz krzesło, 
ławkę, stół, a ja – rozdarte drzewo» pokazują, że 
sama miała rozdartą duszę. 

Była – tu i teraz, w swoim prawdziwym życiu i 
nadal jest tu i teraz, dzięki swoim utworom wol-
na – w «zielonym niebie». Kiedy jest źle na duszy, 
warto posłuchać sobie Osiecką w wykonaniu Ma-
ryli Rodowicz («Niech żyje bal! / Bo to życie to bal 
jest nad bale! /Niech żyje bal! / Drugi raz nie za-
proszą nas wcale!») i uświadomić sobie, że życie, 
które dano nam tu przeżyć, jest tylko jedno – «nie 
grają na bis, chociaż żal». 

Jadwiga DEMCZUK,
nauczycielka skierowana do Łucka przez ORPEG

У цьому році, 7 березня, минуло 20 років із 
дня смерті Агнєшки Осецької – поетеси, жур-
налістки, авторки телевізійних і театральних 
спектаклів, а також близько двох тисяч текстів 
пісень.

Її пісні співали і нині співають найвідоміші 
польські артисти, такі, як Мариля Родович, 
Едита Гепперт, Луція Прус, Магда Умер, Севе-
рин Краєвський. Покладені на музику тексти 
Осецької лишаються глибоко в серці. Важко 
уявити польську музичну культуру без таких 
культових творів, як «Na zakręcie», «Niech żyje 
bal» або «Nie żałuję». Для кожної людини слова 
її пісень означають щось своє, залежно від по-
чуттів, які вирують у серці і в голові.

Постійно в мандрах, у прямому й пере-
носному сенсі, вона зупинилася на мить, щоб 
зникнути «...на околицях реальності. Під час 
життєвих завірюх Осецькій щастило на людей. 
Вона любила й розлучалася, хоча її саму теж 
часто полишали. Сповнена нерозділеного ко-
хання, вона роздавала чуттєвість у творах, які 
є співаною хронікою нашої сучасної історії» 
(Уля Рицяк).

Агнєшка Осецька була унікальним явищем 
у ті складні й сірі комуністичні часи ПНР. Вона 
належала до покоління Гласка, Цибульського 

та Кобелі – людей, які були її друзями чи коле-
гами. Коли помирали, а відходили вони дуже 
молодими, Осецька писала: «Почуваюся дуже 
самотньо без них». Про неї говорили, що така 
людина, як комета, трапляється рідко. Її не-
звична чуттєвість стала основою поетично-
го таланту. Як мало хто, вона вміла черпати                                                                                                            
натхнення з життя, від людей. Ніколи не вва-
жала себе великим митцем. Вона говорила 
про себе з легкою іронією: «Поетеса». Але 
саме її тексти всі знають, співають і цитують. 
«Ти бачиш стілець, лавку, стіл, а я – понівече-
не дерево», – ці слова, написані нею до іншої 
людини, показують, що в неї самої була поні-
вечена душа.

Вона була «тут і зараз» у своєму реальному 
житті й досі перебуває «тут і зараз» завдяки 
своїм пісням, вільна, в «зеленому небі». Іноді, 
коли комусь погано на душі, варто послухати 
Осецьку у виконанні Марилі Родович («Хай 
буде бал! Бо життя таки бал над балами. Хай 
буде бал! Другий раз не запросять нас з вами») 
й усвідомити собі, що життя, яке нам дано тут 
прожити, тільки одне: «І на біс не заграють, на 
жаль».

Ядвіга ДЕМЧУК, 
учителька, скерована в Луцьк організацією ORPEG


