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Udokumentowana historia Zło-
czówki liczy co najmniej 477 lat. 
Na jej ziemiach od niepamiętnych 
czasów mieszkali ludzie różnych na-
rodowości. Jeszcze w latach 30. ubie-
głego stulecia w tej miejscowości żyli 
Ukraińcy, Polacy, Czesi, Niemcy i Ży-
dzi. Obecnie tylko kilka miejscowych 
nazw i zarośnięty cmentarz świadczą 
o dawnej obecności Polaków.

Decyzję o posprzątaniu nekro-
polii podjęli wolontariusze ze Zjed-
noczonego Centrum Komunikacyj-
nego (ZCK) w Łucku. Organizacja ta 
została założona na początku marca 
w celu koordynowania pracy wolon-
tariuszy, służb mundurowych oraz 
władz miejskich, wymiany informacji 

i współpracy na rzecz obrony 
Wołynia i całej Ukrainy przed 
rosyjskimi okupantami. Cen-
trum koordynuje przyjmo-
wanie i dystrybucję pomocy 
humanitarnej, udziela wsparcia Si-
łom Zbrojnym, obronie terytorialnej, 
przesiedleńcom oraz wszystkim, któ-
rzy potrzebują pomocy w związku 
z rosyjską agresją.

Władysław Doroszenko, organi-
zator akcji sprzątania i współkoordy-
nator ZCK w Łucku, nie był wylewny 
w słowach. «Nasze Centrum zajmuje 
się przyjmowaniem, dostarczaniem 
i wysyłaniem pomocy humanitarnej, 
pomagamy wojsku, przesiedleńcom. 
Na ten cmentarz przybyli wolonta-
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Ukraińcy ratują od zapomnienia 
cmentarz w Złoczówce

Podjęto kolejny krok w sprawie usunięcia zarośli 
z cmentarza katolickiego w Złoczówce w obwodzie 
rówieńskim. 27 kwietnia wolontariusze ze Zjed-
noczonego Centrum Komunikacyjnego w Łucku 
i miejscowi mieszkańcy uporządkowali teren, wy-
cinając gęstą i wysoką roślinność oraz podnosząc 
z ziemi pomniki, których nie oszczędził czas.

Українці рятують від забуття 
цвинтар у Золочівці

Зроблено ще один крок у порятунку з полону 
зарослів католицького кладовища в Золочівці 
на Рівненщині. 27 квітня волонтери з Єдино-
го комунікаційного центру в Луцьку та місцеві 
жителі провели тут прибирання, під час якого 
вирізали густу й високу рослинність та підні-
мали із землі пам’ятники, яких не пожалів час.

Задокументована істо-
рія Золочівки нараховує 
щонайменше 477 років. 
На її землях споконвіку про-
живали люди різних націо-

нальностей. Ще в 30-х рр. минуло-
го століття мешканцями села були 
українці, поляки, чехи, німці, євреї. 
Зараз про польську присутність 
тут свідчать лише кілька місцевих 
топонімів і заросле кладовище. 

Прибрати його вирішили во-
лонтери Єдиного комунікаційного 
центру (ЄКЦ) в Луцьку. Ця органі-
зація створена на початку березня 
з метою комунікування волонтер-
ських, силових та владних струк-
тур у місті для обміну інформацією 

та злагодженої роботи на захист 
Волині та України загалом від ро-
сійський окупантів. Вона коорди-
нує надходження і розподіл гумані-
тарної допомоги, надає підтримку 
Збройним силам, територіальній 
обороні, переселенцям та всім по-
страждалим від агресора.

Владислав Дорошенко, органі-
затор акції прибирання і співкоор-
динатор ЄКЦ у Луцьку, був небага-
тослівний. «Наш центр займається 
отриманням, доставкою і відправ-
кою гуманітарних вантажів, ми до-
помагаємо армії, переселенцям. 
Сюди, на кладовище, приїхали 
волонтери центру і люди, які від-
гукнулися на наше оголошення. 
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riusze oraz osoby, które zgłosiły się na nasz apel. 
Nie mogliśmy zabrać wszystkich chętnych ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc w samo-
chodach. Dlaczego tu jesteśmy? Przyjechaliśmy 
do Złoczówki, aby podziękować naszym polskim 
braciom za wielkie wsparcie, jakiego udzielili, 
udzielają i mam nadzieję, dalej będą udzielać 
nam podczas tej wojny» – powiedział.

Łącznie w pracach na cmentarzu wzięło 
udział ponad 20 osób: zarówno wolontariuszy, 
jak i  mieszkańców wsi. Obowiązki były podzie-
lone: kilku mężczyzn piłami łańcuchowymi ści-
nało większe drzewa, niektórzy oczyszczali teren 
z krzaków i mniejszych zarośli, ktoś wynosił gałę-
zie, inni podnosili i porządkowali pomniki.

Jak zaznaczyła starosta wsi Oksana Małecka, 
Złoczówka jest obecnie małą miejscowością li-
czącą około 370 mieszkańców. Większość z nich 
to ludzie starsi, młodzi są nieliczni – niektórzy 
wyjechali za granicę, inni przenieśli się do od-
dalonego o 30 km Łucka, gdzie zamieszkali już 
na stałe. Mężczyźni – niektórzy są na wojnie, inni 
na zarobkach. We wsi nie ma już Polaków. Kiedyś 
mieszkańcy dwa razy w roku porządkowali wiej-
ski cmentarz, w tym samym czasie prace doty-
czyły też polskiej jego części, ale w ciągu sezonu 
cmentarz znów zarastał. Teraz nie ma możliwości 
posprzątania całego terenu cmentarza.

«Pytałam teściową, urodzoną w 1949 r., a ona 
powiedziała, że już w jej dzieciństwie grobow-
ce w polskiej części cmentarza były zniszczone, 
a niektóre jego części ogarnęły nieprzebyte za-
rośla. Kiedy wspólnie z Oleksijem Złatohorskim 
sprzątaliśmy tam zeszłego lata, to szukaliśmy 
seniorów, którzy mogliby nam coś o tym powie-
dzieć i nie znaleźliśmy takich ludzi» – mówi sta-
rosta.

Oleksij Złatohorski, archeolog i wolontariusz, 
od dawna zajmuje się porządkowaniem opusz-
czonych nekropolii wołyńskich, w tym polskich. 
«W zeszłym roku razem z Fundacją Partnerstwa 
dla Europy Środkowo-Wschodniej pracowaliśmy 
już w Złoczówce. Mieliśmy w planach dalsze po-
rządkowanie cmentarza. Ponieważ wybuchła 
wojna, myśleliśmy, że w tym roku nic się nie da 
zrobić. Jednak samodzielnie zorganizowali się 
koledzy ze Zjednoczonego Centrum Komuni-
kacyjnego w Łucku, za co należy im się ogrom-
ne podziękowanie. Oni pomagają aktualnie 
wschodniej Ukrainie i obwodowi kijowskiemu, 
które najwięcej ucierpiały z powodu rosyjskiej 
okupacji. Ponad 20 osób to siła. I pogoda nam 
sprzyja. Jeśli Bóg da, teraz wykonamy większość 
prac, a wkrótce, jak planuje Władysław Doroszen-
ko, postaramy się je dokończyć» – powiedział 
Oleksij Złatohorski.

Wolontariusze stopniowo oczyścili większą 
część cmentarza z zarośli, wyciągnęli z  ziemi 
i postawili na swoje miejsca kilka pomników. 
Wśród nich były nie tylko polskie nagrobki, ale 
także czeskie. Najstarszy zachowany pomnik 
pochodzi z 1846 r. Masywny kamień ważący 
kilkaset kilogramów był dużym wyzwaniem dla 
wolontariuszy, którzy nie dysponowali niezbęd-
nym sprzętem, ale wspólnym wysiłkiem potra�li 
sprostać temu zadaniu. Wśród znalezisk były tak-
że pozostałości łuski po naboju.

Ponieważ pracy było dużo, musiałem rozma-
wiać z uczestnikami akcji w trakcie sprzątania.

Ludmiła postanowiła wziąć udział w przed-
sięwzięciu, kiedy zobaczyła ogłoszenie ZCK: «Je-
stem nauczycielką, pracuję w szkole nr 26 w Łuc-

ku. Teraz dzieci uczą się on-line, więc moje 
koleżanki i ja wyruszyłyśmy tutaj po po-
rannych zdalnych lekcjach. Uważam, że 
na cmentarzu powinien być porządek».

W wymianę zdań włączyła się inna nauczy-
cielka, Olena Czajkowska. Powiedziała: «Jestem 
miejscowa, mieszkam niedaleko cmentarza, po 
drugiej stronie ulicy. Mamy grupę w Viberze. Na 
niej przed Wielkanocą nasza starosta zapowie-
działa, że będzie sprzątanie. Skończyłam swoje 
zdalne lekcje i przyszłam tu, aby pomóc. Przecież 
to jest moja wieś».

«Szwagier jest wolontariuszem w Centrum, 
zaproponował, żebym pomógł. Miałem wolny 
czas, czemu nie» – mówi Leonid z Łucka, kolejny 
uczestnik akcji.

Wśród tych, którzy pracowali na cmentarzu, 
był także Anatolij Kurnosow, ekspert kijowskiego 
Centrum Studiów Politycznych «Doktryna». Zaj-
muje się badaniem dialogu polsko-ukraińskiego, 
pisze m.in. dla «Radia Swoboda».

«W ostatnich latach zorganizowaliśmy szereg 
przedsięwzięć, poświęconych rosyjskiemu zagro-
żeniu hybrydowemu i mechanizmom destabili-
zacji. Widzimy, że przekształciły się już w agresję 
zbrojną na dużą skalę. Po ewakuacji z Kijowa po-
magam tu na Wołyniu jako wolontariusz w  łuc-
kim ZCK. Dzięki przyjaciołom i partnerom z Polski 
– dziennikarzom Radia Wnet, Pawłowi Bobołowi-
czowi, Ambasadzie RP w Kijowie – udało nam 
się zorganizować kilka ładunków pomocy hu-
manitarnej. Przybyły już na Wołyń i zostały prze-
kazane dalej, do najbardziej dotkniętych wojną 
regionów na wschodzie Ukrainy. Postanowiliśmy 
wesprzeć inicjatywę wolontariuszy, którzy sprzą-
tali cmentarze w Hołobach, Żurawnikach, Szpa-
nowie i innych miejscowościach. To nie tylko 
znak wdzięczności, ale także znak solidarności 
i przyjaźni z Polakami, bo w naszej historii więcej 
nas łączy niż dzieli. Kwiecień jest na ogół boga-
ty w daty znaczące, symboliczne, bo w kwietniu 
1920 r. podpisany został sojusz polityczny Pił-
sudski-Petlura, a kilka dni później część militarna 
tego sojuszu. Zaowocowało to udaną ofensywą 
i wyzwoleniem Kijowa od bolszewików. Teraz 
wszyscy mówią, że Putin potrzebuje zwycięstwa 
na «świętą» datę 9 maja. Mamy wspaniały przy-
kład polsko-ukraińskiego zwycięstwa i de�lady 
wojskowej w Kijowie właśnie 9 maja. Jestem 
przekonany, że sojusz polsko-ukraiński będzie 
się dalej umacniać. A teraz mamy wyjątkową hi-
storyczną szansę, aby przenieść go na jakościo-
wo nowy poziom. Nie możemy jej zignorować».

Pochodzący z Wołynia Witalij Sztepenko, od 
dłuższego czasu mieszkający w stolicy, również 
ewakuował tu swoją rodzinę. «W drugim dniu po 
przybyciu z Kijowa, który był ostrzeliwany przez 
Rosjan, zgłosiłem się do komisariatu wojskowe-
go, lecz odmówili mi, ponieważ Siły Zbrojne w tej 
chwili są wystarczająco obsadzone. Żona jest 
wolontariuszką, opowiedziała mi o planowanym 
porządkowaniu cmentarza. Więc wziąłem samo-
chód, narzędzia – i oto jesteśmy tu z przyjaciół-
mi. Przyjechałem tutaj, aby podziękować naszym 
partnerom i przyjaciołom z Polski. Teraz oczysz-
czamy i podnosimy z ziemi pomniki, oddając 
hołd naszym polskim rodakom. Jest to zarówno 
potrzebne, jak i interesujące zajęcie, ponieważ 
poznajemy własną historię».

Pod koniec sprzątania mieszkańcy Złoczówki, 
którzy również pracowali na cmentarzu, poczę-
stowali wszystkich sokiem brzozowym własnej 
produkcji. Wolontariusze zapalili następnie bia-

Усіх охочих ми взяти не змогли через 
обмежену кількість місць у транспорті. 
Для чого ми тут? Ми приїхали в Золо-
чівку для того, щоби таким чином подя-

кувати нашим братам-полякам за ту величезну 
підтримку, яку вони надавали, надають і, маю 
надію, надаватимуть нам під час цієї війни», – 
сказав він.

У роботах на кладовищі брали участь зага-
лом понад 20 осіб: і волонтери, і місцеві меш-
канці. Обов’язки розділили між собою: кілька 
чоловіків зрізала бензопилами більші дерева, 
частина зачищала територію від кущів і мен-
ших зарослів, ще хтось виносив гілля, інші піді-
ймали і приводили до ладу пам’ятники.

Як розповіла Оксана Малецька, місцева 
староста, станом на сьогодні Золочівка – не-
велике село, в якому проживають близько 
370 осіб. Переважно це особи старшого віку, 
молоді мало – частина виїхала за кордон, 
частина перебралася жити й працювати до 
Луцька, розташованого всього за 30 км. Чоло-
віки – хто на війні, хто на заробітках. Поляків 
у селі зараз немає. Колись жителі двічі на рік 
виходили толокою прибирати сільське кла-
довище, воднораз і на польській частині щось 
робилося, але за сезон цвинтар знову зарос-
тав. Зараз прибирати всю територію кладови-
ща немає змоги. 

«Я розпитувала свою свекруху, 1949 р. н., то 
вона розповіла, що вже в її дитинстві склепи 
на польській частині кладовища були розбиті, 
а місцями були непрохідні зарослі. Коли ми 
попереднього літа разом з Олексієм Златогор-
ським там прибирали і шукали старожилів, які 
могли би щось розповісти, то таких людей вже 
не знайшли», – зазначила староста села.

Олексій Златогорський, археолог і волон-
тер, давно займається впорядкуванням за-
кинутих волинських некрополів, зокрема 
польських. «Торік ми спільно з Фундацією 
партнерства для країн Центральної і Східної 
Європи вже працювали в Золочівці. В нас були 
плани продовжити упорядкування кладови-
ща. Оскільки розпочалася війна, думали вже, 
що цьогоріч нічого тут не вдасться зробити. 
Проте зорганізувалися партнери з Єдиного 
комунікаційного центру, за що їм велика подя-
ка. Вони зараз допомагають сходові України та 
Київщині, які постраждали від російської оку-
пації. Понад 20 осіб – це сила. Та й погода нам 
сприяє. Дасть Бог, зараз закінчимо більшу час-
тину роботи, а невдовзі, як планує Владислав 
Дорошенко, ми постараємося її завершити», – 
сказав Олексій Златогорський.

Із полону зарослів волонтери поступово 
звільнили велику частину кладовища, ви-
тягли із землі і встановили на свої місця кілька 
пам’ятників. Серед них були не тільки польські 
надгробки, але й чимало чеських. Найстарі-
ший із віднайдених уцілілих пам’ятників дату-
ється 1846 р. Масивний камінь вагою в кілька 
сотень кілограмів був неабияким викликом 
для волонтерів, у яких не було необхідного 
в  таких випадках спорядження, але спільни-
ми зусиллями вдалося впоратися. Трапилася 
у знахідках і гільза. 

Оскільки роботи було чимало, розмовляти 
з учасниками прибирання довелося на ходу. 

Людмила погодилася взяти участь в акції за 
оголошенням від ЄКЦ: «Я вчителька, працюю 
в 26-й школі в Луцьку. У нас зараз навчання 

відбувається в дистанційному режимі, тож ми 
з колегами провели вранці уроки і вирушили 
сюди. Вважаю, що на кладовищі має бути по-
рядок».

До розмови долучилася ще одна вчителька 
Олена Чайковська. Вона розповіла: «Я місцева 
жителька, мешкаю через дорогу. У нас у вай-
бері створена група. У ній перед Пасхою наша 
староста повідомила, що тут буде прибирання. 
Я провела свої дистанційні уроки й вийшла до-
помогти. Це ж моє село».

«Швагро – волонтер у центрі, запропонував 
допомогти. Я мав вільний час, чому б і ні», – 
поділився Леонід із Луцька, ще один учасник 
акції.

Серед тих, хто працював на кладовищі, був 
Анатолій Курносов, експерт Київського центру 
політичних студій «Доктрина». Він займається 
дослідженнями польсько-українського діало-
гу, пише, зокрема, для «Радіо Свобода». 

«Упродовж останніх років ми проводи-
ли низку заходів, присвячених російській 
гібридній загрозі й механізмам дестабіліза-
ції. Ми бачимо, що вона розвинулася вже до 
широкомасштабної збройної агресії. Після 
евакуації з Києва я тут, на Волині, допомагаю 
як волонтер у луцькому ЄКЦ. Завдяки друзям 
і партнерам із Польщі – журналістам «Radio 
Wnet», Павлу Боболовичу, Посольству РП 
в  Україні – вдалося організувати кілька ван-
тажів гуманітарної допомоги. Вони вже при-
були на Волинь і були відправлені в найбільш 
постраждалі точки на сході України. Ми ви-
рішили підтримати іні ціативу добровольців, 
які прибирали цвинтарі в  Голобах, Журавни-
ках, Шпанові, інших населених пунктах. Це не 
лише на знак подяки, а й на знак солідарності 
і дружби з польським народом, бо в нашій іс-
торії більше того, що нас об’єднує, ніж того, 
що нас роз’єднує. Квітень узагалі насиче-
ний знаковими, символічними датами, адже 
в квітні 1920 р. був підписаний політичний 
союз Пілсудського-Петлюри, а  через кілька 
днів – військова частина цього союзу. До речі, 
вона мала своїм наслідком успішний наступ 
і визволення Києва від більшовиків. Зараз усі 
говорять, що Путіну потрібна перемога для 
«сакральної» дати 9 травня. Ми ж маємо чудо-
вий приклад польсько-української перемоги 
і військового параду в  Києві саме 9  травня. 
Сподіваюся, що польсько-україн ський союз 
буде міцнішати далі. І в нас зараз є унікальний 
історичний шанс, щоб вивести його на якісно 
новий рівень. Ми не можемо ним знехтувати».

Віталій Штепенко, волинянин, який довгий 
час жив у столиці, теж вивіз сім’ю на Волинь: 
«На другий день після приїзду з Києва, який 
обстрілювали росіяни, зголосився до військ-
комату, там відмовили, оскільки ЗСУ вже до-
статньо укомплектовані. Дружина волонте-
рить, сказала про таку можливість. Я взяв 
автівку, інструмент – і ось ми з друзями тут. 
А  прийшов я сюди, щоб подякувати нашим 
партнерам і друзям із Польщі. Зараз приби-
раємо, підіймаємо із землі пам’ятники для 
того, щоб віддати шану нашим землякам-по-
лякам. Це і правильно, і цікаво, бо ми пізнаємо 
власну історію».

Наприкінці прибирання жителі Золочівки, 
які теж працювали на кладовищі, почастували 
всіх березовим соком власного виготовлення. 
Далі під розчищеними пам’ятниками волонте-
ри запалили білі й червоні лампадки (кольо-
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W Wołyńskim Szpitalu Ob-
wodowym pracuje zespół 
transplantologów z Cen-
trum Transplantologii przy 
Kijowskim Szpitalu Obwo-
dowym.

.......
У Волинській обласній 

лікарні працює команда 
трансплантологів із Цен-
тру трансплантації при 
Київ ській обласній лікарні. 

У Красці Ратнівської гро-
мади місцеві відбудували 
міст, що сполучає село з су-
сіднім населеним пунктом 
Лютка Дубечненської гро-
мади. Міст зірвали з метою 
безпеки наприкінці лютого. 

Понад 55 тис. українців 
отримали на Волині статус 
внутрішньо переміщеної 
особи.

.......

.......

We wsi Kraska w Hroma-
dzie Ratne miejscowi miesz-
kańcy odbudowali most 
łączący ich ze wsią Lutka w 
Hromadzie Dubeczno. Most 
został wysadzony pod ko-
niec lutego w celu zachowa-
nia bezpieczeństwa.

Ponad 55 tys. Ukraińców 
przybyłych do obwodu wo-
łyńskiego otrzymało status 
osoby wewnętrznie przesie-
dlonej.

Studenci i wykładowcy 
Naukowo-Edukacyjnego In-
stytutu Fizyki i Technologii 
na Uniwersytecie Wołyń-
skim imienia Łesi Ukrainki 
w Łucku produkują panele 
słoneczne dla Sił Zbrojnych 
Ukrainy. .......

Студенти та викладачі 
Навчально-наукового фі-
зико-технологічного інсти-
туту ВНУ виробляють со-
нячні панелі для ЗСУ. 

У Луцьку перейменува-
ли п’ять вулиць: Федоро-
ва  – на Героїв-доброволь-
ців, Ярощука – на Сергія 
Ти мошенка, Боженка – на 
Магістральну, Говорова – 
на Павла Чубинського, Ні-
кішина – на Михайла Вер-
бицького.

Trenerzy klubu piłkarskie-
go «Wołyń» zorganizowali 
zajęcia dla dzieci przesie-
dleńców. Treningi odbywają 
się na boiskach Uniwersy-
tetu Wołyńskiego im. Łesi 
Ukrainki w Łucku.

.......
Тренери ФК «Волинь» 

проводять заняття для 
дітей-переселенців. Тре-
нування відбуваються на 
спортмайданчиках ВНУ іме-
ні Лесі Українки в Луцьку.  

ło-czerwone znicze pod oczyszczonymi 
pomnikami. Przekazał je Konsulat Ge-
neralny RP w Łucku. Przed powrotem do 
Łucka, jako jedyny obecny katolik, peł-
niąc mój chrześcijański obowiązek, zmó-
wiłem na cmentarzu tradycyjny Anioł 
Pański.

Pracy pozostało sporo, ale zdaniem 
uczestników akcji jej zakończenie nabie-
ra już realnych kształtów.

W przydrożnej części katolickie-
go cmentarza w Złoczówce wzrok 
przykuwa jedyny zadbany pomnik, 
otoczony zaroślami krzewów i drzew. 
Miejscowy mieszkaniec Petro Szande-
ra zaprosił mnie do swojego domu, aby 
opowiedzieć historię tego grobu. Oka-
zało się jednak, że jego «tu bliziutko» to 
około półtora kilometra w jedną stronę. 
Droga zeszła jednak szybko. Mężczyzna 
kulał, ale dość żwawo pokonywał szlak 
przebiegający przez pagórki, po drodze 
opowiadając historię tego terenu. Oka-
zało się, że pola, po których idziemy, były 
kiedyś zabudowane. Była tu część wsi 
zamieszkała przez Polaków. Teraz nie ma 
po niej śladu. Dopiero cegła, którą wyło-
żono głęboką kałużę, sugeruje, że praw-
dopodobnie pochodzi z polskiego domu 
lub piwnicy.

Dotarliśmy więc do posiadłości, znaj-
dującej się na jednym z sąsiednich pa-
górków. «Tu jest pięknie i stąd wszystko 
dobrze widać» – pokazuje gospodar-
stwo. Okolica rzeczywiście jest bardzo 
malownicza. Podwórko zadbane, wino-
grona, czereśnie, kwiaty na klombach. 
Oczywiście oprócz domu i kuchni jest 
obora, a w niej krowa, świnie, króliki. 
Jest także kuźnia, w której rządzi syn 
Konstantyn, uczestnik operacji anty-
terrorystycznej na wschodzie Ukrainy. 
«Zbudował dla siebie kuźnię, sam zrobił 
narzędzia, sam kuje. Krzesła, stoły, takie 
rzeczy praktyczne i artystyczne. I buduje 
też, z cegły i kamienia» – chwali się ojciec.

Wracając do tematu wspomnianego 
wyżej pochówku, Petro Szandera powie-
dział, że został tam pochowany Polak Mi-
kołaj Masłowski, dyrektor tartaku w  Bo-
remelu. Był to austriacki tartak, w którym 
można było ciąć 50-centymetrowe kłody, 
nigdzie w pobliżu nie było tak potężne-
go. Pracowało w nim do 70 osób. Działał 
jeszcze do niedawna, Petro też tu praco-
wał.

«W 1942 r. w Hrinnikach odnaleziono 
jego związane drutem ciało. Wypłynęło 
w Styrze gdzieś po dwóch tygodniach, 
może miesiąc po zniknięciu Masłowskie-
go. Sprowadzono go do Złoczówki, bo 
był tu kościół. Został pochowany w nocy. 
A w połowie lat 70. jego siostra, lekarz 
wojskowy, przyjechała do naszej wsi 
z krajów bałtyckich. Szukała grobu brata 
i znalazła go. Ta siostra nocowała w  na-
szym domu. Miała przy sobie pistolet, 
miała zezwolenie na posiadanie broni, 
na noc kładła go pod poduszkę» – wspo-
minał Petro Szandera.

Żona Larysa uzupełnia: «Mieszkał tu 
Jakym Poliszczuk, mężczyzna w bardzo 
sędziwym wieku, miał jedną rękę. Poka-
zał tej kobiecie dokładnie, gdzie został 
pochowany jej brat. Był obecny na jego 
pogrzebie i pamiętał szczegóły, o któ-
rych inni nie wiedzieli, ponieważ było 
to utrzymywane w tajemnicy. Cmentarz 
polski, jak powiedziała mi moja babcia, 
był otoczony murem i miał piękne kryp-
ty. Kiedyś była tu duża polska kolonia. 
Nawet do dnia dzisiejszego zachowa-
ły się polskie nazwy. Oto naprzeciwko 
naszego domu – Kantarów Brzeg, tam 
mieszkał pan Kantar. Siostra Mikołaja 
Masłowskiego, która nocowała u nas, 
powiedziała, że po tym, jak został zamor-
dowany, jego żona, syn i córka uciekli 
do Polski. Moja córka aktualnie mieszka 
w  Polsce, więc poprosiłam, żeby poszu-
kała potomków, ale na razie nic nie wia-
domo. Siostra Masłowskiego dała pienią-
dze na pomnik i poprosiła o opiekę nad 
grobem. Wówczas przewodniczącą rady 
wiejskiej była Walentyna Bobryk. Za te 
pieniądze postawiła pomnik, w czasach 
sowieckich tym pochówkiem opiekowali 
się miejscowi mieszkańcy. Potem o mo-
giłę dbał mój mąż, który pracował w tar-
taku i zainteresował się tą historią».

Jak wspominają państwo Szandero-
wie, na początku lat 2000. Petro Szan-
dera samodzielnie zajął się sprzątaniem 
polskiego cmentarza, sprowadził tu też 
księdza. Dzięki fotogra�i zachowanej 
w  rodzinie ustalono, że był to ks. Bazyli 
Żyński, kapłan diecezji łuckiej. W 2004 r. 
poświęcił pomnik Mikołaja Masłowskie-
go. Następnie Petro Szandera zapro-
wadził księdza Bazylego Żyńskiego do 
miejsca, w którym kiedyś stał kościół. 
Mężczyzna sam próbował posprzątać 
cmentarz, przybił tabliczkę, żeby ludzie 
nie rzucali tam śmieci. «Ale człowiek nie 
da rady tak wiele brać na siebie, ponadto 
później Petro poważnie zachorował. I tak 
ten cmentarz zaczął coraz więcej zara-
stać» – powiedziała pani Łarysa.

Gościnni gospodarze szybciutko 
nakryli do stołu, częstowali pysznym 
pieczywem, ciastem wielkanocnym i lo-
kalnym «mazurem». Wśród przysmaków 
były ugotowane przez gospodynię oraz 
przez gości – krewnych, którzy zostali 
zmuszeni do opuszczenia Kijowa z po-
wodu rosyjskiego ostrzału i zamieszkali 
w jej domu.

«Nazwisko męża pochodzi od dubień-
skich kozaków szeregowych. A ja jestem 
miejscowa. Ta ziemia została kupiona 
jako posag dla mojej prababci, kiedy 
została zaręczona w wieku czterech lat. 
Więc przez tyle lat tu mieszkamy» – opo-
wiedziała Larysa Szandera.

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich

P. S.: O tym, jak Ukraińcy porządkują 
polskie groby w innych miejscowościach, 
piszemy na str. 4.

ри національного прапора Польщі). 
Їх надало Генеральне консульство РП 
у Луцьку. Перед поверненням до Луць-
ка я, виконуючи свій християнський 
молитовний обов’язок, як єдиний ка-
толик серед всіх присутніх, помолився 
на кладовищі традиційною молитвою 
«Ангел Господній».

Роботи залишилося чимало, але, на 
думку учасників акції, її завершення 
наближається до реальності.

У придорожній частині като-
лицького кладовища в Золочівці 
привертає увагу доглянутий – і єди-
ний – пам’ятник, довкола якого сті-
ною стоять зарості кущів і дерев. 
Петро Шандера, місцевий житель, за-
просив мене до себе додому, аби роз-
повісти історію цієї могили. Щоправда, 
виявилося, що його «тут близенько» – 
це десь півтора кілометра в один бік. 
Проте дорога здалася короткою. По-
при те, що чоловік помітно накульгу-
вав, він досить жваво долав путівець 
пагорбами, дорогою розповідаючи 
історію цієї місцевості. Виявилося, що 
поля, якими ми йдемо, були забудова-
ні. Тут був польський куток. Зараз по 
ньому і сліду немає. Лише цегла, якою 
замощена баюра у видолинку, натякає, 
що вона, мабуть, походить із якоїсь 
польської хати чи льоху.

Так ми дісталися до обійстя, розта-
шованого на одному із сусідніх пагор-
бів. «Тут у нас гарно і добре все видно 
довкола», – показує господарство. 
І  дійсно, околиця дуже мальовнича. 
Подвір’я доглянуте, виноград, череш-
ні, квіти на клумбах. Звісно, крім хати 
й кухні, хлів – корівка, свині, кролики. 
А ще кузня, в якій майструє син Кос-
тянтин, учасник АТО. «Це він сам собі 
кузню звів і сам собі інструмент ви-
готовив, і сам кує. Стільці, столи, такі 
практичні речі, і художнє кування. І му-
рує сам, із цегли й каменю», – похва-
лився батько.

Повертаючись до теми могили, про 
яку згадано вище, Петро Шандера роз-
повів, що там похований поляк Мико-
лай Масловський – директор тартака в 
Боремлі. Це була австрійська пилора-
ма, на якій можна було різати 50-сан-
тиметрові колоди, ніде в околиці такої 
потужної не було. На тартаку в нього 
працювали до 70 осіб. Пилорама діяла 
донедавна, Петрові теж довелося на 
ній працювати. 

«У 1942 р. його тіло, зв’язане дро-
том, знайшли у Хрінниках. Він сплив 
у Стиру через два тижні, може, через 
місяць після того, як пропав. Маслов-
ського привезли сюди в Золочівку, бо 
тут був костел. Уночі його поховали. 
А в середині 1970-х рр. у село із При-
балтики приїжджала його сестра, вій-
ськова лікарка. Вона шукала могилу 
свого брата – і знайшла. Ця сестра 
в  нас у хаті ночувала. Мала пістолет, 
їй можна було мати зброю, клала його 

на ніч під подушку», – пригадав Петро 
Шандера. 

Дружина Лариса уточнила: «Був 
у  нас старожил Яким Поліщук, мав 
одну руку. Він цій жінці показав, де 
саме похований її брат. Яким був при-
сутнім на його похороні й пам’ятав 
деталі, яких інші не знали, бо все це 
зберігалося в таємниці. Польське кла-
довище, як розповідала мені бабуся, 
було обнесене муром, на ньому були 
гарні склепи. Тут колись була велика 
польська колонія. У нас і донині збе-
реглися польські назви. Он навпроти 
нашої хати – Кантарів берег, де жив 
пан Кантар. Сестра Миколая Маслов-
ського, яка в нас ночувала, розповіла, 
що його дружина, син і донька після 
його вбивства втекли до Польщі. Моя 
донька проживає в Польщі, то я проси-
ла пошукати нащадків, та поки що ре-
зультатів немає. Сестра Масловського 
дала гроші на пам’ятник і просила, 
щоб за могилою доглядали. Головою 
сільської ради тоді була Валентина 
Порфирівна Бобрик. Вона за ті гроші 
поставила пам’ятник і за радянських 
часів місцеві дивилися за могилою. 
А  потім за похованням доглядав уже 
мій чоловік, який колись працював на 
тартаку й зацікавився цією історією». 

Як поділилося подружжя, на почат-
ку 2000-х рр. Петро Шандера почав 
потрохи розчищати польські могилки 
і привіз ксьондза. Завдяки фотографії, 
яка зберіглася в родині, вдалося вста-
новити, що цим ксьондзом був свя-
щенник Луцької дієцезії Василь Жин-
ський. У 2004 р. він освятив пам’ятник 
Миколаю Масловському. Потім Петро 
Шандера звозив ксьондза Василя на 
місце, де колись був костел. Чоловік 
намагався самотужки наводити на 
кладовищі якийсь лад, прибив таблич-
ку, аби люди там не смітили. «Та де лю-
дина сама зможе стільки потягнути, та 
ще й потім Петро тяжко відхворів. Так 
і стало кладовище заростати все біль-
ше й більше», – поділилася жінка.

Гостинні господарі швиденько на-
крили стіл, пригостили смачною ви-
пічкою, пасками і місцевим «мазуром». 
Серед смаколиків вироби і господині, 
і гостей – родичів, які були змушені по-
кинути Київ через російські обстріли.

«У чоловіка – прізвище зі стройо-
вих дубенських козаків. А я корінна 
жителька. Оцю землю моїй прабабі 
купили в посаг, коли її засватали у віці 
чотирьох років. Отут ми вже стільки 
років і живемо», – розповіла Лариса 
Шандера.

Текст і фото: Анатолій Оліх

P. S.: Про те, як українці впорядко-
вують польські могили в інших населе-
них пунтках, читайте на ст. 4.

W Łucku zmieniono na-
zwy pięciu ulic: Fedorowa 
na Bohaterów-Ochotników, 
Jaroszczuka na Serhija Ty-
moszenki, Bożenki na Magi-
stralną, Howorowa na Pawła 
Czubyńskiego, Nikiszewa na 
Mychajła Werbyckiego.

.......



Одним із таких некрополів став старовин-
ний цвинтар у Шпанові біля Рівного. «Ініціа-
тором прибирання фактично було товариство 
«Волинський мотоциклетний рейд». З його ак-
тивістами, зокрема з Генриком Козаком, я зна-
йомий уже не перший рік. Вони прибирають 
польські цвинтарі в Україні, цьогоріч ВМР пла-
нував поїхати на кладовища в Одесі, Гайсині та 
Бродах. Уже і графік руху був складений, за-
броньовані готелі. Та не склалося… Коли я по-
бачив те, як поляки ставляться до українців, 
скільки вони прийняли в себе наших біженців, 
скільки надають допомоги, як уболівають за 
Україну, в мене зродилася ідея: оскільки вони 
не можуть приїхати, то цю роботу зробимо ми, 
щоби показати, що поважаємо поляків. От і са-
мотужки прибрали на шпанівському кладови-
щі», – розповів мешканець поблизької Грушви-
ці Роман Стасюк, депутат Рівненської обласної 
ради. 

«Дякуємо полякам за їхню допомогу в бо-
ротьбі з російськими окупантами», – висловив 
вдячність усіх учасників прибирання співроз-
мовник.

У роботах, які проводили за підтримки ке-
рівника Шпанівської об’єднаної територіаль-
ної громади Миколи Столярчука та Ярослава 
Ковальчука, голови Культурно-просвітницько-
го центру імені Томаша Оскара Сосновського 
в Рівному, брали участь жителі Шпанова та 
навколишніх сіл. Територію кладовища роз-
чистили від кущів, гілок та сміття, підняли по-
валені хрести та пам’ятники, а також споруди-
ли нові сходи. Фігуру Пресвятої Діви Марії, яка 
пролежала багато років у рові біля кладовища, 
відвезли на реставрацію. Після відновлення її 
планують встановити на місці, де вона стояла 
раніше.

Ще один населений пункт, де українці при-
брали польське кладовище, – це Рокитне 
в Рівненській області. На запитання, чия була 
ідея навести лад на цвинтарі, один із учасників 
прибирання Віктор Мініч відповів: «Ідея вини-
кла сама по собі. З моменту, коли Росія відкри-
то вторглася в Україну, першим братнім наро-
дом, який відгукнувся і прийняв наших людей, 
надав їм прихисток і засоби для життя, були 
поляки. Одним із того, чим ми могли зараз від-
дячити, було прибирання цвинтаря». 

Віктор – підприємець, один із засновників 
громадської організації «Нова Рокитнівщина». 
Кладовище прибирали шість осіб, дорослі ра-

зом із дітьми. За його словами, оскільки ідея 
виникла спонтанно, то ініціатори навіть нікого 
не повідомляли про свій намір – просто взя-
лися і зробили. «Хотілося би подякувати всім 
полякам, які сьогодні дійсно показали, що 
українці й поляки – це братні народи. За при-
хисток, особливо прихисток для наших жінок 
і дітей, і за ту допомогу, яку вони нам сьогодні 
надають, величезна наша подяка», – зазначив 
Віктор Мініч. 

На знак вдячності полякам цвинтар при-
брала також місцева громада в Журавниках 
Волинської області. Про це повідомив Олексій 
Златогорський, археолог і волонтер, який уже 
багато років займається впорядкуванням во-
линських некрополів. Він надіслав до редакції 
знімки: «Це насправді не поодинокий випадок, 
це дуже і дуже приємно. Випадково сьогодні 
побачив, забираючи гуманітарну допомогу на 
Київщину. Разом ми сила. А колись тут був уза-
галі ліс».

Польський цвинтар у Голобах волонтери 
з Польщі та України спільно почали прибира-
ти в рамках проєкту «Забуті цвинтарі Волині» 
у 2021 р. Проєкт координувала Фундація парт-
нерства для країн Центральної і Східної Євро-
пи. У 2022 р. прибирання планували продо-
вжити, хотіли, зокрема, відновити зруйновану 
каплицю. Війна перекреслила ці плани, і поль-
ські волонтери приїхати не змогли.

Як розповів Сергій Гарбарук, голова Голоб-
ської об’єднаної територіальної громади, жи-
телі села раніше теж спільно з волонтерами 
обох країн брали участь у прибиранні кладо-
вища. Некрополь чималенький, має площу 
близько 2 га, тож роботи тут удосталь. «Ми ви-
рішили цього року повністю зрізати всі зарості 
на ньому і впродовж літнього періоду покро-
пити гербіцидами. Ми й раніше вирубували 
тут кущі та молоді дерева, та за два-три роки 
кладовище знову заростало», – пояснює голо-
ва громади.

Прибирати цвинтар вийшли жителі села, 
зокрема працівники культури та представни-
ки селищної ради. Всього в роботах, що три-
вали чотири дні, брали участь близько 20 осіб. 
Були серед волонтерів і переселенці зі сходу 
України, яких зараз прийняли Голоби. 

Сергій Гарбарук від імені жителів Голоб ви-
словив вдячність полякам: «Ми хотіли би подя-
кувати польському народові за ту підтримку, 
яку він надає Україні зараз, під час військової 
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Українці впорядковують польські 
кладовища

W przeddzień Wielkanocy w kilku miejscowościach w obwo-
dzie wołyńskim, rówieńskim i tarnopolskim miejscowi miesz-
kańcy z wdzięczności dla Polaków porządkowali cmentarze ka-
tolickie.

У низці населених пунктів Волинської, Рівненської та Терно-
пільської областей місцеві жителі-українці на знак подяки 
полякам перед Великодніми святами наводили лад на като-
лицьких цвинтарях. 

Jedną z takich nekropolii był stary cmentarz 
w Szpanowie koło Równego. «Inicjatorem akcji 
porządkowania było właściwie Stowarzyszenie 
«Wołyński Rajd Motocyklowy». Członków tego 
Stowarzyszenia, m.in. pana Henryka Kozaka, 
znam już wiele lat. Porządkują polskie cmentarze 
w Ukrainie. W tym roku WRM planował udać się 
na cmentarze w Odessie, Hajsynie i Brodach. Uło-
żono harmonogram, zarezerwowano hotele. Ale 
nie udało się. Kiedy zobaczyłem, jak Polacy trak-
tują Ukraińców, ilu oni przyjęli naszych uchodź-
ców, jak bardzo im pomagają, jak wspierają 
Ukrainę, wpadłem na pomysł: skoro nie mogą 
przyjechać, zróbmy to sami, aby pokazać, że sza-
nujemy Polaków. Więc posprzątaliśmy na cmen-
tarzu w Szpanowie» – powiedział Roman Stasiuk, 
mieszkaniec pobliskiej Hruszwicy, deputowany 
Rówieńskiej Rady Obwodowej.

«Dziękujemy Polakom za pomoc w walce 
z rosyjskim okupantem» – rozmówca wyraził 
wdzięczność w imieniu wszystkich, którzy sprzą-
tali cmentarz.

W pracach zrealizowanych przy wsparciu 
przewodniczącego Szpanowskiej Zjednoczonej 
Hromady Terytorialnej Mykoły Stolarczuka oraz 
Jarosława Kowalczuka, prezesa Centrum Kultu-
ralno-Oświatowego imienia Tomasza Oskara So-
snowskiego w Równem, brali udział mieszkańcy 
Szpanowa i okolicznych wsi. Cmentarz oczysz-
czono z krzaków, gałęzi i śmieci, postawiono 
powalone krzyże i pomniki, zbudowano nowe 
schody. Do renowacji przekazano posąg Naj-
świętszej Marii Panny, który przez wiele lat leżał 
w rowie w pobliżu cmentarza. Po odrestaurowa-
niu planowane jest zainstalowanie go w miejscu, 
w którym stał.

Kolejną miejscowością, w której Ukraińcy 
uporządkowali polski cmentarz, jest Rokitno 
w obwodzie rówieńskim. Zapytany, kto był po-
mysłodawcą posprzątania cmentarza, jeden 
z  uczestników akcji, Wiktor Minicz, powiedział: 
«Pomysł zrodził się sam. Od chwili, gdy Rosja 
otwarcie zaatakowała Ukrainę, Polacy jako pierw-
si zareagowali i przyjęli naszych ludzi, zapewnili 
im schronienie i środki do życia. Jednym ze spo-
sobów, w jaki mogliśmy w tej chwili podzięko-
wać, było posprzątanie cmentarza».

Pan Wiktor jest przedsiębiorcą, jednym z za-
łożycieli organizacji pozarządowej «Nowa Ro-
kitniwszczyna». Cmentarz porządkowało sześć 
osób, dorośli i dzieci. Mówi, że ze względu na 
spontaniczne powstanie pomysłu inicjatorzy 

nawet nikogo nie poinformowali o swoim za-
miarze – po prostu zabrali się za robotę. «Chcie-
libyśmy podziękować wszystkim Polakom, którzy 
naprawdę dzisiaj pokazali, że Ukraińcy i Polacy to 
są bratnie narody. Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
za schronienie dla naszych kobiet i dzieci oraz za 
pomoc, jakiej nam dzisiaj udzielają» – powiedział 
Wiktor Minicz.

W dowód wdzięczności dla Polaków cmen-
tarz posprzątała także miejscowa społeczność 
w Żurawnikach na Wołyniu. Pisze o tym na Fa-
cebooku Oleksij Złatohorski, archeolog i wolon-
tariusz, który od wielu lat porządkuje nekropolie 
wołyńskie. Przesłał do redakcji zdjęcia: «To nie 
jest odosobnione działanie i to bardzo, bardzo 
cieszy. Zobaczyłem dzisiaj przypadkiem, kiedy 
przyjechałem po pomoc humanitarną dla obwo-
du kijowskiego. Kiedyś był tu las. Razem jesteśmy 
silni».

Polski cmentarz w Hołobach wolontariusze 
z Polski i Ukrainy wspólnie zaczęli porządkować 
w 2021 r. w ramach projektu «Zapomniane cmen-
tarze Wołynia». Projekt był koordynowany przez 
Fundację Partnerstwa dla Europy Środkowo-
Wschod niej. W 2022 r. planowano kontynuację 
projektu, m.in. renowację zniszczonej kaplicy. 
Wojna przerwała te plany, a polscy wolontariusze 
nie byli w stanie przyjechać.

Jak powiedział Serhij Harbaruk, przewodni-
czący Hołobskiej Zjednoczonej Hromady Teryto-
rialnej, mieszkańcy wsi wraz z wolontariuszami 
z obu krajów wcześniej też uczestniczyli w po-
rządkowaniu cmentarza. Nekropolia jest dość 
duża, jej powierzchnia to ok. 2 ha, więc pracy jest 
sporo. «W tym roku postanowiliśmy całkowicie 
wyciąć tam wszystkie zarośla, a w okresie letnim 
zastosować herbicydy. Wcześniej też wycinaliśmy 
tu krzewy i młode drzewa, ale po dwóch-trzech 
latach cmentarz znów zarastał» – wyjaśnia prze-
wodniczący hromady.

W porządkowaniu cmentarza wzięli udział 
mieszkańcy wsi, w tym pracownicy branży kul-
tury oraz przedstawiciele rady wiejskiej. W pra-
cach, które trwały przez cztery dni, uczestni-
czyło łącznie ok. 20 osób. Wśród wolontariuszy 
byli także przesiedleńcy ze wschodu Ukrainy, 
którzy obecnie znaleźli schronienie w  Hoło-
bach.

W imieniu mieszkańców Hołobów Serhij Har-
baruk wyraził wdzięczność Polakom: «Chcemy 
podziękować narodowi polskiemu za to wspar-
cie, jakiego udziela Ukrainie teraz, w czasie ro-

Ukraińcy porządkują polskie cmentarze
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syjskiej agresji wojskowej. Naszym obowiązkiem 
jest utrzymanie cmentarza w należytym stanie, 
żeby nie było nam za niego wstyd».

W Zbarażu na Tarnopolszczyźnie również 
uporządkowano polski cmentarz. Pomysłodawcą 
akcji była Zbaraska Rada Miejska. Wzięli w  niej 
udział miejscowi mieszkańcy, przedstawicie-
le władz, pracownicy komunalnych przedsię-
biorstw, przesiedleńcy ze wschodu Ukrainy, m.in. 
z Kramatorska i Biłozerskiego, oraz członkowie 
Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego 
«Zbaraż».

«Co roku sprzątamy tu z naszymi polskimi 
przyjaciółmi. W tym roku jednak, ze względu na 
sytuację w Ukrainie, zbierają oni pomoc dla na-
szych żołnierzy oraz przesiedleńców. Przy okazji 
chcę podziękować wszystkim naszym miastom 
partnerskim, a także wszystkim przyjaciołom 
i wolontariuszom z Polski i innych państw prze-
kazującym pomoc, żebyśmy mogli zwyciężyć 
i  obronić przed najeźdźcą nie tylko Ukrainę, ale 
również całą Europę, cały cywilizowany świat» – 
powiedział podczas akcji mer Zbaraża Roman 
Polikrowski. 

W ciągu dwóch dni miejscowi mieszkańcy po-
rządkowali Polski Cmentarz Wojenny w Przebra-
żu (ukraińska nazwa wsi – Hajowe). W pracach 
porządkowych wzięli udział też wolontariusze 
z Łucka. 

Jak powiedział Jurij Bedeniuk, przewodniczą-
cy Starostwa Ozero, do którego aktualnie nale-

ży Hajowe, cmentarz we wsi jest porządkowany 
dwa razy w roku.  Poza tym cmentarzem opieku-
ją się członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej 
im. Ewy Felińskiej na Wołyniu (członkowie Sto-
warzyszenia kilka dni przed tym posprzątali jego 
centralną część), harcerze z Chorągwi Łódzkiej 
ZHP oraz Hufca Wołyń Harcerstwa Polskiego na 
Ukrainie, a także Polacy, którzy odwiedzają miej-
sca pamięci na Wołyniu. Oczywiście, w tym roku 
na tradycyjne sprzątanie przed Wielkanocą Pola-
cy nie przybyli.

Uczestnicy tołoki (tak w Ukrainie nazywana 
jest akcja, podczas której wszyscy razem, prze-
ważnie mieszkańcy jednej miejscowości, wyko-
nują jakąś robotę, wspólnie komuś pomagają) 
usuwali z terenu cmentarza opadłe liście i gałęzie 
oraz malowali postumenty położone na cmen-
tarzu.

«Bardzo dziękujemy braciom Polakom za ich 
dzisiejszy wysiłek. Jesteśmy wdzięczni za pomoc 
humanitarną oraz za to, że goszczą u siebie na-
szych ludzi» – powiedziała uczestnicząca w akcji 
łucczanka Walentyna Szamajda.

MW

Na zdjęciach: 1. Polski cmentarz w Hołobach. Zdjęcie udo-
stępnione przez Oleksija Złatohorskiego. 2. Sprzątanie na 
cmentarzu w  Rokitnie. Zdjęcie udostępnione przez Wiktora 
Minicza. 3. Uporządkowany cmentarz w Żurawnikach.  Zdję-
cie udostępnione przez Oleksija Złatohorskiego. 4. Cmentarz 
w Zbarażu. Zdjęcie udostępnione przez Piotra Bajdeckiego.

агресії Росії. Ми вважаємо своїм обов’язком 
підтримати це кладовище в стані, щоб за нього 
не було соромно».

У Збаражі на Тернопільщині теж провели 
прибирання на польському кладовищі. Іні-
ціювала його Збаразька міська рада. В акції 
взяли участь місцеві мешканці, представники 
влади, працівники комунальних під приємств, 
переселенці зі сходу України, зокрема з Кра-
маторська і Білозерського, та члени Поль-
ського культурно-освітнього товариства 
«Збараж».

«Щороку ми прибираємо тут із нашими 
польськими друзями, але цього року, з огля-
ду на ситуацію в Україні, вони займаються 
збором допомоги для наших воїнів та пере-
селенців. Принагідно хочу подякувати усім на-
шим містам-побратимам, а також усім друзям 
і волонтерам із Польщі та інших країн, які зби-
рають допомогу, щоб ми перемогли і захисти-
ли не тільки Україну, а й усю Європу, весь ци-
вілізований світ від загарбника», – сказав під 
час толоки Збаразький міський голова Роман 
Полікровський. 

Упродовж двох днів місцеві жителі приби-
рали на Польському військовому кладовищі 
у  Гайовому (польська назва села – Пшебра-
же). До них долучилися волонтери з Луцька. 

Як сказав голова Озерського старостин-
ського округу, до якого входить Гайове, Юрій 
Беденюк, цвинтар у селі прибирають двічі на 

рік.  До того ж некрополем опікуються члени 
Товариства польської культури на Волині імені 
Еви Фелінської (вони за кілька днів до цього 
наводили лад на його центральній частині), 
харцери Лодзької хоругви Спілки польського 
харцерства та загону «Волинь» Польського 
харцерства в Україні, а також поляки, які про-
відують місця пам’яті на Волині. Звісно, цього-
річ приїхати на традиційне прибирання перед 
Великоднем вони не змогли.

Усі, хто прийшов на толоку, розчищали те-
риторію від гілок, листя та підбілювали поста-
менти, розташовані на кладовищі.

«Ми дуже вдячні братам-полякам. Їхній 
вклад важливий у сьогодення. Ми їм дуже 
вдячні за надану гуманітарну допомогу, за те, 
що приймають наших людей», – зазначила лу-
чанка Валентина Шамайда, яка долучилася до 
прибирання.

ВМ

1. Польський цвинтар у Голобах. Фото надав Олексій Зла-
тогорський. 2. Прибирання на клладовищі в Рокитному.
Фото надав Віктор Мініч. 3. Впорядковане кладовище 
в Журавниках. Фото надав Олексій Златогорський. 4. Кла-
довище у Збаражі. Фото надав  Петро Байдецький.
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Українські книги 
для Болеславця

У Збаражі зібрали українські книги та передали їх до бібліо-
теки в Болеславці, місті-партнері, яке нині активно підтримує 
Україну.

До акції активно долучилися працівники 
Збаразької міської ради, загальноосвітні шко-
ли № 1, № 2 і № 3, Збаразький ліцей, Синявська 
гімназія, Збаразький міський комунальний 
будинок дитячої та юнацької творчості та меш-
канці міста.

Представники Збаразької міської ради та 
Польського культурно-освітнього товариства 
«Збараж» напередодні католицького Вели-
кодня передали зібрані книги Барбарі Смо-
ленській, очільниці громадської організації 
«Товариство поціновувачів Львова та Півден-
но-Східних Кресів. Відділ у Болеславці», а вона 
завезла їх у міську бібліотеку Болеславця.

Товариство нині проводить у книгозбірні 
заняття з польської мови для біженців з Украї-
ни. Ініціаторкою заснування в бібліотеці від-
ділу української літератури стала директорка 
закладу Анна Ідковяк. До Болеславця потрапи-
ли видання для дітей та дорослих, підручники, 
краєзнавчі публікації. Ознайомитися з  ними 
можуть усі охочі.

Текст і фото: Петро Байдецький,
Польське культурно-освітнє товариство «Збараж» 

Ukraińskie książki 
dla Bolesławca

W Zbarażu zebrano ukraińskie książki i przekazano je do biblio-
teki w Bolesławcu, mieście partnerskim, które obecnie aktywnie 
pomaga Ukrainie.

W zbiórkę zaangażowali się pracownicy Zba-
raskiej Rady Miejskiej, szkoły średnie nr 1, nr 2 
oraz nr 3, Liceum Zbaraskie, Gimnazjum w Sie-
niawie, Zbaraski Miejski Dom Twórczości dla 
Dzieci i Młodzieży oraz mieszkańcy miasta.

Przedstawiciele Zbaraskiej Rady Miejskiej 
i Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowe-
go «Zbaraż» w przededniu Wielkanocy przeka-
zali zebrane książki Barbarze Smoleńskiej, pre-
zes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich o/Bolesławiec, która 
zawiozła je do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 
Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich obecnie prowadzi w  bi-
bliotece zajęcia z języka polskiego dla uchodź-
ców z Ukrainy. Pomysłodawczynią założenia 
w  bibliotece działu literatury ukraińskiej była 
dyrektor placówki Anna Idkowiak. Do Bolesław-
ca tra�ły książki dla dzieci i dorosłych: literatura 
piękna, podręczniki, publikacje krajoznawcze. 
Wypożyczyć je będą mogli wszyscy chętni.

Tekst i zdjęcie: Piotr Bajdecki,
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe «Zbaraż»
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Chcieliśmy być bliżej domu rodzinnego

Po obu stronach Bugu żyją tysiące rodzin, których korzenie pod 
dyktando Moskwy zostały wyrwane z rodzinnych wsi i miast przez 
komunistyczne reżimy Ukraińskiej SRR i Polski, po podpisaniu 
9 września 1944 r. umowy przewidującej przymusowe przesiedle-
nie setek tysięcy Polaków z zachodu Ukrainy do Polski, zaś Ukra-
ińców z terenów polskich do wschodnich obwodów USRR. Ten los 
dotknął również moich rozmówców Mykołę i Wirę Łysaków.

Rodziny Mikołaja s. Kidrata i Wiry c. Adama Ły-
saków zostały przesiedlone z Chełmszczyzny do 
radzieckiej Ukrainy pod koniec II wojny świato-
wej. Dziś małżeństwo mieszka w wiosce Zasmy-
ki w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego. 
Przed II wojną światową miejscowość była licznie 
zamieszkała przez Polaków, obecnie jest to wieś 
z kilkoma domami.

«Musieliśmy wszystko odbudować»
«Urodziłem się w 1933 r. we wsi Wołczyny (dziś 

powiat włodawski w województwie lubelskim – 
aut.) w rodzinie Kindrata Łysaka s. Gawryła i Kate-
ryny Pelagii c. Pantełejmona, z domu Jacało. Nasi 
przodkowie mieszkali tam od dawna. W czasie 
I wojny światowej z powodu bliskości frontu na-
szą rodzinę ewakuowano na Syberię, ale potem 
wróciła. Została tylko siostra mojej mamy, która 
później wyszła tam za mąż. Kiedy nasza rodzina 
wróciła do Polski, nie było już ani naszego domu, 
ani budynków gospodarczych. Musieliśmy 
wszystko odbudować» – mówi Mykoła Łysak.

Jego ojciec pod koniec lat 20. XX w. służył 
w Wojsku Polskim w Łodzi. Ożenił się już po po-
wrocie z armii: «W rodzinie było pięcioro dzieci, 
ale dwoje zmarło na tyfus. Jeszcze jeden mój 
brat urodził się już w Ukrainie. Żyliśmy dość do-
brze, mieliśmy duże gospodarstwo, a w nim m.in. 
7 krów. Posiadaliśmy również własną pasiekę na 
50 uli. Uprawialiśmy 5 hektarów ziemi i  byliśmy 
właścicielami własnego lasku».

Pan Mykoła wspomina sąsiadów: «Wioskę 
zamieszkiwali głównie Ukraińcy, ale byli też Po-
lacy. Pamiętam Grozińskiego, który miał młyn, 
i Hławackiego, uprawiającego ziemię. Z Polakami 
mieliśmy dobre stosunki. Na ich Święta dziad-
kowie chodzili do nich w odwiedziny, kiedy zaś 
6 stycznia zaczynaliśmy obchodzić nasze Świę-
ta, Polacy odwiedzali Ukraińców. Moi rodzice 
i dziadkowie starali się nie pracować w święta 
katolickie. Do cerkwi nasza rodzina chodziła do 
sąsiedniej wsi Zbereże (dziś wieś w powiecie wło-
dawskim – aut.)».

«Urodziłam się w 1939 r. we wsi Kaplonosy 
(dziś powiat włodawski – aut.) w rodzinie Adama 
s. Iwana Patury i Zo�i c. Iwana, z domu Busko. 
Kilka miesięcy po moim przyjściu na świat ojciec 
został zmobilizowany do Wojska Polskiego – po-

szedł na wojnę z Niemcami. Dla mojej mamy to 
było drugie małżeństwo. Razem z nami dorastała 
jej córka po pierwszym mężu – Kateryna Dudyk 
c. Stepana, urodzona w 1929  r. Mieszkał z  nami 
również mój dziadek Iwan Busko s. Andrija. Mie-
liśmy 18 ha ziemi i gospodarstwo, które wszyscy 
razem uprawialiśmy» – mówi pani Wira.

Wira Łysak wspomina tradycje ślubne na Cheł-
mszczyźnie: «Kiedy chłopiec brał sobie dziewczy-
nę, kupował jej buty na obcasie, kożuszek i dużą 
chustę. Jedna z sióstr mojej mamy miała wyjść 
za mąż, jej narzeczony to wszystko kupił, ale ona 
zmarła».

«Najsilniejsze były małe dzieci»
«W pobliżu sąsiedniej wsi Sobibór (dziś powiat 

włodawski – aut.) w latach 1942–1943 mordo-
wano Żydów. Byli tam również Żydzi z Wołczyn. 
Kazano im iść na stację kolejową pod Sobiborem, 
ponieważ rzekomo mieli być przewiezieni do pra-
cy w fabryce guzików. Kiedy Żydzi tam przybyli, 
zabrano im wszystkie wartościowe rzeczy i  wy-
słano na śmierć do komór gazowych w  obozie. 
Najmocniejsze były małe dzieci, którym udawało 
się przetrwać nawet gaz. Ludzie z sąsiednich wio-
sek opowiadali, że krowy ryczały na ten czarny 
dym z obozu. Gdy już po wojnie jeździliśmy do 
Polski, mijaliśmy Sobibór. Stoi tam pomnik matki 
z dzieckiem. Nigdy nie mogłam zrozumieć, dla-
czego tych ludzi tak mordowano» – mówi pani 
Wira.

«W lasach w pobliżu naszych wsi ukrywali się 
partyzanci rosyjscy, ale do naszej miejscowości 
nie przychodzili. Na torach stawiali miny i wysa-
dzali pociągi» – wspomina pan Mykoła. «W  Ka-
plonosach budynki były pokryte słomą. Około 
1943 r. Niemcy spalili wieś. Nasz dom ocalał. 
W tym czasie wiele osób zaczęło wyjeżdżać do 
Ukrainy. Siostra mojego ojca została w Polsce. 
Wyszła za mąż za Ukraińca, ale obojgu udało się 
otrzymać polskie obywatelstwo. Mieszkali we 
Włodawie, później przeszli na język polski. Wszy-
scy nasi pozostali krewni wyjechali z Polski do 
Ukrainy» – mówi pani Wira.

«Wciąż nie możemy wrócić do domu»
Pani Wira opowiada o przesiedleniu swojej 

rodziny z Chełmszczyzny na radziecką Ukrainę 

Ми хотіли бути ближче до рідного дому
З обох боків Бугу живуть тисячі родин, чиє коріння під дик-
товку Москви вирвали з рідних сіл і міст комуністичні режи-
ми УРСР та Польщі, підписавши 9 вересня 1944 р. угоду, яка 
передбачала примусове переселення сотень тисяч поляків 
із заходу України до Польщі та українців із Польщі у східні 
області УРСР. Серед них – мої співрозмовники Микола і Віра 
Лисаки.

Родини Миколи Кіндратовича та Віри Ада-
мівни Лисаків наприкінці Другої світової війни 
були переселені з Холмщини до Радянської 
України. Нині подружжя живе в селі Засмики 
Ковельського району Волинської області. До 
Другої світової тут проживала чимала поль-
ська громада, а нині це невеличке село на 
кілька хат. 

«Довелося все відбудовувати»
«Я народився в 1933 р. у селі Волчини (сьо-

годні у Влодавському повіті Люблінського 
воєводства, – авт.) у родині Кіндрата Гаври-
ловича Лисака і Катерини-Пелагії Пантелей-
монівни, у дівоцтві Яцало. Наші предки жили 
там віддавна. У роки Першої світової війни 
через близьку відстань до фронту наша сім’я 
була евакуйована до Сибіру, але згодом по-
вернулася. Лише сестра моєї мами там лиши-
лася і згодом вийшла заміж. Коли наша роди-
на повернулася до Польщі, то вже не було ні 
нашої хати, ні господарських приміщень. До-
велося все відбудовувати», – розповідає Ми-
кола Лисак.

Його батько наприкінці 1920-х рр. прохо-
див військову службу у Війську Польському 
в Лодзі. Він одружився вже після повернення 
з армії: «В родині було п’ятеро дітей, але двоє 
з них померли від тифу. Ще один мій брат на-
родився вже в Україні. Ми жили непогано, 
мали чимале господарство, що складалося 
із семи корів. Також у нас була своя пасіка на 
50 вуликів. Обробляли 5 га землі і мали свій не-
великий ліс».

Микола Кіндратович згадує про сусідів: 
«У  селі проживали переважно українці, але 
були також поляки. Пригадую Грозінського, 
який мав вітряк, і Главацького, який господа-
рював на землі. З поляками в нас були добрі 
відносини. Коли вони мали свято, то мої дід 
і баба йшли до них у гості, а коли 6 січня по-
чиналися наші свята, то поляки приходили до 
українців. Мої батьки й дідусь із бабусею нама-
галися не працювати на католицькі свята. До 
церкви наша сім’я ходила в сусіднє Збереже 
(сьогодні село у Влодавському повіті, – авт.)».

«Я народилася в 1939 р. у селі Капльоноси 
(сьогодні у Влодавському повіті, – авт.) в роди-

ні Адама Івановича Патури та Софії Іванівни, 
в дівоцтві Буско. Через кілька місяців після 
мого народження батька призвали до Війська 
Польського на війну з німцями. Для мами це 
був другий шлюб. Разом із нами виховувалася 
її дочка від першого чоловіка Катерина Степа-
нівна Дудик, що народилася в 1929 р. Також із 
нами проживав дідусь Іван Андрійович Буско. 
У нас були 18 га землі й господарство, яке ми 
всі разом обробляли», – каже Віра Адамівна.

Вона пригадує шлюбні традиції на Холмщи-
ні: «Коли хлопець брав дівчину, то купував їй 
черевики на підборах, кожушка і велику хустку. 
Одна із сестер моєї мами мала виходити заміж 
і її наречений все це купив, але вона померла».

«Найміцнішими були маленькі діти»
«Поблизу сусіднього села Собібур (сьогодні 

у Влодавському повіті, – авт.) у 1942–1943 рр. 
спалювали євреїв. Були там і євреї з Волчини. 
Їм наказали піти до залізничної станції поблизу 
Собібура, оскільки їх нібито мали перевозити 
на ґудзикову фабрику на роботу. Коли євреї 
прибували туди, то в них забирали всі цінні 
речі й відправляли на смерть до газових камер 
у таборі. Найміцнішими були маленькі діти, які 
навіть після газу ще лишалися живими. Люди із 
сусідніх сіл розповідали, що корови ричали від 
того чорного диму, який ішов із табору. Коли 
вже після війни ми їздили до Польщі, то про-
ходили повз Собібур. Там стоїть пам’ятник ма-
тері з дитиною. Я ніколи не могла зрозуміти, за 
що тих людей так мордували», – зазначає Віра 
Адамівна.

«Поблизу наших сіл були рускі партизани, 
які ховалися по лісах, але в наше село не при-
ходили. Вони клали на рейки міни і підривали 
поїзди», – додає Микола Кіндратович. «У Кап-
льоносах хати були вкриті соломою. Близько 
1943 р. німці спалили село. Наша хата збере-
глася. В той час багато людей починало виїж-
джати до України. Сестра мого батька лишила-
ся в Польщі. Вона вийшла заміж за українця, 
але їм обом вдалося отримати польське гро-
мадянство. Вони проживали у Влодаві й  піз-
ніше почали розмовляти польською мовою. 
Усі інші наші родичі виїхали з Польщі до Украї-
ни», – говорить Віра Адамівна.
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«Ніяк додому не потрапимо»
Жінка розповідає про переселення її сім’ї 

із Холмщини до Радянської України в 1944–
1945  рр.: «Ми сіли в поїзд, напханий людьми. 
Мої батьки не хотіли лишатися, оскільки пере-
важна більшість односельчан також виїжджа-
ла. В Радянській Україні наша сім’я дісталася 
Запорізької області. Проте згодом мої бать-
ки вирішили переїхати ближче до кордону 
з  Польщею. Думали, що буде можливість по-
вернутися до рідного села. Жінка, в якої ми 
проживали, була хорошою людиною і все про-
сила нас лишитися жити разом із нею. Вона ка-
зала, що нам побудують хату. В Запорізькій об-
ласті помер мій дідусь. Там ми його і поховали. 
Невдовзі поїхали на Волинь».

«Нас переселили в 1944 р. до Миронівки 
(нині село в Нікопольському районі Дніпропе-
тровської області, – авт.). Це було велике село 
і нам також пропонували лишитися там на по-
стійне місце проживання. Там я ходив до шко-
ли. В 1946 р. наша сім’я переїхала на Волинь. 
Ми хотіли бути ближче до Польщі, оскільки 
вважали, що вдасться повернутися до рідних 
земель. А тут, на Волині, вже 80 років і ніяк до-
дому не потрапимо», – зауважує Микола Кін-
дратович.

На Волині
«Із Дніпропетровської області ми пере-

їхали в село Засмики. Тут я два роки ходив до 
школи, а далі косив сіно, щоб заробити гроші 
на прожиття для нашої сім’ї. В 1952 р. мене за-
брали в армію. Військову службу я проходив у 
Ленінграді (сьогодні Санкт-Петербург, – авт.) 
протягом трьох років. Там мені було добре 
і  навіть була можливість лишитися жити, але 
я вирішив повернутися. Після цього поїхав на 
заробітки на Донбас, де зводив будинки. Там 
проживали різні люди. Серед них було багато 
росіян і в’язнів. Частим було хуліганство. Од-
ного разу я навіть отримав пляшкою по носі. 
Повернувся з Донбасу на Волинь у 1957 р.», – 
ділиться Микола Кіндратович.

Віра Адамівна розказує про переїзд їхньої 
родини до села Засмики: «Спочатку ми жили на 
хуторі Пйонткі, як їхати до Рокитниці (сьогодні 
в Ковельському районі, – авт.). Тут були добрі 
умови, хороший садок. У сусідів були ставки 
й колодязі. Ми якраз жили біля лісу, в нас була 
гарна природа. Ми мали невеличку хату й дід 
Адам планував будувати нову. Він також грав 
на скрипці. Пригадую, що до нас часто прихо-
дили на вечорниці. На хуторі ми проживали до 
1951 р., а далі перебралися в Засмики. Знову по-
трібно було розбирати хату і перебиратися на 
нове місце. В 1952 р. моя старша сестра вийшла 
заміж і відокремилася від нас. У 1954 р. я пішла 
в школу в Любитові (Ковельський район, – авт.). 
Проте через рік моя мама захворіла і я покину-

ла навчання, щоб допомагати їй по господар-
ству. Мені було 16 років і я мусила доїти 15 корів 
у колгоспі. За це платили копійки. Але не було 
такого, щоб ми голодували. Був період, що в нас 
у хаті проживали 17 осіб, серед яких  – родичі 
і просто знайомі, яким ніде було переночувати. 
Щодня ми варили великі баняки їжі».

Моя співрозмовниця пригадує, що в той 
час накладали великі податки: «Потрібно було 
постачати м’ясо, вовну, яйця та інші продукти. 
Тих, хто відмовлявся або не мав можливості 
сплачувати податки, залякували. Одного разу 
до мого батька прийшов голова сільської ради 
та став погрожувати пістолетом. Він вимагав 
від батька сплатити величезний податок. Нам 
довелося продати корову і ми лишилися тіль-
ки з телям. Іншій жінці затискали руки в двері, 
аби вона погодилася сплачувати податок».

Запитую про те, як переселенців сприйма-
ло місцеве населення. «Було по-різному. Були 
й такі, що лякали нас, але вони вже поїхали 
з наших земель. Іноді нам дорікали за те, що ми 
приїхали на чужі землі», – відповідає пані Віра.

«Ми взяли шлюб у 1959 р. Микола якраз 
повернувся з Донбасу. Трохи заробив гро-
шей. Згодом ми почали працювати в колгоспі. 
У  нас народилися чотири дочки: Ольга, Ніна, 
Алла і Наталя. Сьогодні  маємо п’ятьох онуків, 
чотирнадцять правнуків і одного праправну-
ка», – каже Віра Адамівна.

У рідному селі після Другої світової війни 
вона була тільки один раз: «Ми були в Польщі 
в 1980-х рр. Перед виїздом нас допитували, 
куди їдемо і навіщо. Тоді я мусила писати листи 
до Луцька, щоб отримати дозвіл на подорож 
у Польщу. Ми хотіли ще й другий раз поїхати, 
але нам не вдалося», – завершує Віра Лисак.

Сьогодні Микола Кіндратович і Віра Адамів-
на Лисаки проживають у селі Засмики разом із 
дочкою Ольгою. Поблизу їхньої хати, як колись 
на Холмщині, стоять вулики, за якими сім’я ста-
ранно доглядає, продовжуючи справу предків.

***
Проєкт «Родинні історії поляків із Волин-

ської, Рівненської і Тернопільської областей» 
підтримує Канцелярія голови Ради міністрів 
РП у рамках конкурсу «Полонія та поляки за 
кордоном 2022». Проєкт «Польська медіальна 
платформа Схід» реалізує фундація «Свобода 
і демократія». Публікація відображає лише по-
гляди автора і не представляє офіційну пози-
цію Канцелярії голови Ради міністрів РП.

Сергій Гладишук

На фото з родинного архіву Миколи і Віри Лисаків: 1. Ми-
кола і Віра Лисаки (2022 р.). 2. Кіндрат Гаврилович і Кате-
рина-Пелагія Пантелеймонівна Лисаки. 3. Евакуаційний 
лист сім’ї Кіндрата Гавриловича Лисака. 4. Адам Іванович 
Патура під час проходження військової служби у Війську 
Польському, 1939 р. 5. Микола Лисак під час проходжен-
ня військової служби, 1950-ті рр. 6. Шлюбне фото Миколи 
і Віри Лисаків, 1959 р. 

w latach 1944–1945: «Wsiedliśmy do pociągu 
pełnego ludzi. Moi rodzice nie chcieli zostawać, 
ponieważ wyjeżdżała zdecydowana większość 
mieszkańców wsi. W radzieckiej Ukrainie nasza 
rodzina dostała się do obwodu zaporoskiego. 
Jednak później rodzice postanowili przenieść 
się bliżej granicy z Polską. Myśleli, że będą mo-
gli wrócić do rodzinnej wsi. Kobieta, u której 
mieszkaliśmy, była dobra i cały czas prosiła nas, 
żebyśmy u niej zostali. Mówiła, że wybudują nam 
dom. W obwodzie zaporoskim zmarł mój dzia-
dek. Tam go pochowaliśmy. Wkrótce pojechali-
śmy na Wołyń».

«W 1944 r. przeniesiono nas do Myronów-
ki (obecnie wieś w rejonie nikopolskim obwodu 
dniepropietrowskiego – aut.). Była to duża wieś 
i zaproponowano nam, abyśmy w niej zostali na 
stałe. Tam chodziłem do szkoły. W 1946 r. nasza 
rodzina przeniosła się na Wołyń. Chcieliśmy być 
bliżej Polski, myśleliśmy, że uda nam się wrócić 
na rodzime ziemie. Tutaj, na Wołyniu, jesteśmy 
już 80 lat i wciąż nie możemy wrócić do domu» – 
mówi pan Mykoła.

Na Wołyniu
«Przenieśliśmy się z obwodu dniepropie-

trowskiego do Zasmyków. Tutaj przez dwa lata 
chodziłem do szkoły, potem kosiłem siano, żeby 
pomagać utrzymywać naszą rodzinę. W 1952  r. 
zostałem powołany do wojska. Służyłem w Le-
ningradzie (dziś Petersburg – aut.) przez trzy lata. 
Było mi tam dobrze i nawet miałem możliwość 
zostać, ale postanowiłem wrócić. Potem wyje-
chałem do pracy do Donbasu, budowałem domy. 
Mieszkali tam różni ludzie. Wśród nich było wielu 
Rosjan, a także więźniów. Często dochodziło do 
chuligaństwa. Pewnego dnia dostałem nawet 
butelką w nos. Wróciłem z Donbasu na Wołyń 
w 1957 r.» – wspomina pan Mykoła.

Pani Wira opowiada o przeprowadzce ich ro-
dziny do Zasmyków: «Na początku mieszkaliśmy 
we wsi Piątki, jak jechać do Rokitnicy (dziś wieś 
w  rejonie kowelskim – aut.). Były tam dobre wa-
runki, piękny ogród. Sąsiedzi mieli stawy i stud-
nie. Mieszkaliśmy pod samym lasem, otaczała 
nas piękna przyroda. Mieliśmy mały domek, 
a dziadek Adam planował budowę nowego. Grał 
na skrzypcach. Pamiętam, że często organizowa-
liśmy wieczornice. Na kolonii mieszkaliśmy do 
1951 r., potem przenieśliśmy się do Zasmyków. 
Znowu trzeba było rozebrać dom i  wyjechać 
w nowe miejsce. W 1952 r. moja starsza siostra 
wyszła za mąż i zamieszkała osobno. W 1954 r. 
poszłam do szkoły w Lubitowie (rejon kowelski 
– aut.). Jednak rok później moja mama zacho-
rowała, więc opuściłam szkołę, aby pomagać jej 
w pracach domowych. Miałam 16 lat i musiałam 
doić 15 krów w kołchozie. Płacili za to grosze. Ale 
nie byliśmy głodni. Był okres, kiedy w naszym 
domu mieszkało 17 osób, w tym krewni i po pro-

stu znajomi, którzy nie mieli gdzie spędzić nocy. 
Codziennie gotowaliśmy duże naczynia z jedze-
niem».

Moja rozmówczyni przypomina, że w tym cza-
sie nakładano duże podatki: «Musieliśmy przeka-
zywać mięso, wełnę, jajka i inne produkty. Tych, 
którzy odmawiali lub nie byli w stanie płacić po-
datków, zastraszano. Pewnego dnia do ojca przy-
szedł wójt i zaczął grozić pistoletem. Żądał od 
ojca zapłacenia ogromnego podatku. Musieliśmy 
sprzedać krowę, zostaliśmy tylko z cielęciem. In-
nej kobiecie miażdżono rękę drzwiami, żeby się 
na ten podatek zgodziła».

Zapytałem, jak traktowała przesiedleńców 
miejscowa ludność. «Różnie bywało. Byli też tacy, 
którzy nas straszyli, ale potem opuścili te tereny. 
Czasami wytykano nam, że przyjechaliśmy na 
obce ziemie» – mówi pani Wira.

«Pobraliśmy się w 1959 r. Mykoła akurat wró-
cił z Donbasu. Zarobił trochę pieniędzy. Później 
zaczęliśmy pracować w kołchozie. Urodziły się 
nam cztery córki: Olga, Nina, Ałła i Natalia. Dziś 
mamy pięcioro wnucząt, czternaścioro prawnu-
ków i jednego praprawnuka» – mówi pani Wira.

Swoją rodzinną wieś po II wojnie światowej 
odwiedziła tylko raz: «Byliśmy w Polsce w latach 
80. Przed wyjazdem wypytywano nas, dokąd je-
dziemy i dlaczego. Potem musiałam pisać prośby 
do Łucka, żeby otrzymać pozwolenie na wyjazd 
do Polski. Chcieliśmy pojechać jeszcze raz, ale już 
nam się nie udało» – podsumowuje Wira Łysak.

Dziś Mykoła i Wira Łysakowie mieszkają we wsi 
Zasmyki wraz z córką Olgą. W pobliżu ich domu, 
podobnie jak dawniej na Chełmszczyźnie, stoją 
ule, którymi rodzina starannie się opiekuje, kon-
tynuując tradycje przodków.

***
Projekt «Rodzinne historie Polaków z obwodu 

wołyńskiego, rówieńskiego i tarnopolskiego» jest 
wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w ramach konkursu Polonia i  Polacy 
za Granicą 2022. Projekt «Polska Platforma Me-
dialna Wschód» jest realizowany przez Fundację 
Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie 
poglądy autora i nie może być utożsamiana z o�-
cjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.

Serhij Hładyszuk

Na zdjęciach z archiwum rodzinnego Mykoły i Wiry Łysaków:
1. Mykoła i Wira Łysakowie (2022). 2. Kindrat s. Gawryła 
i Kateryna Pelagia c. Pantełejmona Łysakowie. 3. List ewaku-
acyjny rodziny Kindrata Łysaka s. Gawryła. 4. Adam Patura 
s. Iwana podczas służby wojskowej w Wojsku Polskim, 1939 r. 
5.  Mykoła Łysak podczas służby wojskowej, lata 50. XX w. 
6. Zdjęcie ślubne Mykoły i Wiry Łysaków, 1959 r.

3
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Kościoły Rzeszowa w gra�ce

W Tarnopolskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym otwarto 
wystawę wybitnego ukraińskiego artysty Jewhena Udina «Kościo-
ły Rzeszowa. Polska w gra�ce». Prace z tego cyklu były już wcze-
śniej eksponowane w Ukrainie i Polsce. Teraz można było je obej-
rzeć w mieście, w którym artysta mieszka i pracuje.

Wystawa została otwarta 21 kwietnia przez 
dyrektora Obwodowego Muzeum Krajoznaw-
czego Jaremę Szatarskiego, który pogratulował 
artyście niedawnego jubileuszu 85-lecia oraz wy-
stawienia jego prac w muzeum. Mistrzowi, który 
poprzez swoją twórczość kreuje pozytywny wize-
runek Ukrainy w świecie, przyszło pogratulować 
wielu przyjaciół i miłośników jego prac, przedsta-
wiciele władz wykonawczych i samorządowych, 
studenci i wykładowcy, nauczyciele i uczniowie, 
z którymi pracował.

Udział w uroczystości wzięli również człon-
kowie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji 
im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu. Prezes 
organizacji Piotr Fryz w imieniu tarnopolskich 

Polaków podziękował za poruszoną w pracach 
tematykę i zaproponował współpracę przy two-
rzeniu znaczka pocztowego przedstawiającego 
Kościół Miłosierdzia Bożego i Najświętszej Marii 
Panny Nieustającej Pomocy na obrazie autorstwa 
Jewhena Udina.

Przyjaciele z organizacji pozarządowej «Udin 
& Co» też odwiedzili wernisaż wystawy, aby po-
gratulować słynnemu twórcy. W wydarzeniu 
uczestniczyła również Maria Hołub, utalentowa-
na 15-letnia artystka z Czernihowa, która obecnie 
mieszka z matką w Tarnopolu.

Tekst i zdjęcia: Ałła Flissak,
Polskie Centrum Kultury i Edukacji 

im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu

Костели Жешува у графіці

Виставку 21 квітня відкрив директор об-
ласного краєзнавчого музею Ярема Шатар-
ський, який привітав художника з нещодавнім 
85-річним ювілеєм та показом робіт у стінах 
музею. Привітати художника, який своєю пра-
цею творить позитивний імідж України у світі, 
прийшли багато друзів та шанувальників його 
творчості, представники органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, студенти 
та викладачі вищих навчальних закладів, учи-
телі та учні, з якими працював митець.

Відвідали захід також члени Польського 
центру культури та освіти імені професора 
Мечислава Кромпця в Тернополі. Голова ор-
ганізації Петро Фриз подякував від імені всієї 

польської громади за важливість тематики ви-
ставки та запропонував співпрацю стосовно 
створення поштової марки із зображенням 
костелу Божого милосердя і Матері Божої Не-
устанної помочі авторства Євгена Удіна. 

Знаного художника прийшли привітати та-
кож друзі з громадської організації «Удін і Ко». 
На захід завітала й Марія Голуб – талановита 
15-річна художниця з Чернігова, яка зараз 
живе в Тернополі разом зі своєю мамою. 

Текст і фото: Алла Фліссак,
Польський центр культури та освіти

імені професора Мечислава Кромпця в Тернополі

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили 
виставку заслуженого художника України Євгена Удіна «Кос-
тели Жешува. Польща в графічних аркушах». Раніше роботи 
із цієї серії вже експонували в Україні та Польщі. Тепер їх по-
казали в місті, де живе і працює художник. 

Маневичі привітали поляків  
із Днем прапора та Днем Конституції

Maniewicze złożyły życzenia Polakom 
z okazji Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji

«Колектив Маневицької селищної ради в особі селищного 
голови Олександра Гаврилюка щиро вітає вас із нагоди 
великих державних свят Республіки Польща: Дня прапора та 
Дня Конституції!» – читаємо на сторінці громади у фейсбуці.

На знак поваги та співпраці на центральній 
площі Маневичів біля приміщення селищної 
ради 2 травня підняли біло-червоний стяг.

«Сердечно бажаємо непохитного духу, 
впевненості в мирному завтрашньому дні та 
подальшого процвітання. Дякуємо за вашу під-
тримку та допомогу! Цінуємо нашу співпрацю! 
Разом до перемоги!» – написала селищна рада.

ВМ

«Maniewicka Terytorialna Hromada na czele z przewodniczącym 
Oleksandrem Hawrylukiem składa Państwu najserdeczniejsze 
życzenia z okazji polskich państwowych świąt – Dnia Flagi oraz 
Dnia Konstytucji!» – czytamy na pro�lu Hromady na Facebooku.

Wyrażając szacunek dla Polaków, z którymi 
Maniewicze aktywnie współpracują, przy siedzi-
bie Hromady na centralnym placu miasteczka 
2 maja wywieszono biało-czerwoną ±agę.

«Życzymy niezłomnego ducha, pokoju oraz 
dobrobytu. Dziękujemy za wsparcie i pomoc! 
Doceniamy naszą współpracę! Razem do zwycię-
stwa!» – napisano na pro�lu Maniewickiej Hro-
mady.

MW
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Od 20 lat, 2 maja obchodzimy Dzień Polonii 
i  Polaków za Granicą, ustanowiony przez Sejm 
RP, z inicjatywy Senatu RP, w 2002 roku. To piękne 
święto łączności z Ojczyzną 20 milionów Roda-
ków, którzy Polskę noszą w sercu pod wszystkimi 
szerokościami geogra�cznymi.

Z tej okazji, jako Pełnomocnik Rządu do spraw 
Polonii i Polaków za Granicą, chciałbym złożyć 
Państwu serdeczne życzenia: szczęścia w życiu 
osobistym i rodzinnym, sukcesów zawodowych 
i społecznych oraz satysfakcji z działalności dla 
Ojczyzny. Dziękuję za to, że są Państwo prawdzi-
wymi ambasadorami Polski i jej dobrego imienia!

W 2022 roku obchodzimy 225. rocznicę po-
wstania Pieśni Legionów oraz 95. rocznicę usta-
nowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Pol-
ski. Hymn Polonii, utwór «Marsz, marsz Polonia» 
jest XIX-wieczną wersją tej pieśni, śpiewaną na 
nutę ukraińskiej dumki. Dziś szczególnie, wobec 
rosyjskiego najeźdźcy, to piękny symbol harmo-

nii i solidarności między naszymi Narodami, mię-
dzy Polską i Ukrainą.

Dlatego też, wraz z Radiem dla Ciebie, za-
prosiłem do wspólnego wykonania «Marszu Po-
lonii», słynną polską śpiewaczkę ukraińskiego 
pochodzenia Olgę Pasiecznik oraz śpiewających 
Rodaków z całego świata. Dziękuję wszystkim 
Artystom, dziękuję Pani Oldze Pasiecznik, która 
intonuje pieśń Polonii, jak i kończy ją tradycyjną 
ukraińską zwrotką.

Uczcijmy ten Dzień z hymnem Polonii i wiary 
w zwycięstwo na ustach. W tym szczególnym 
czasie, życzmy pokoju nam wszystkim, a szcze-
gólnie Rodakom i Przyjaciołom z Ukrainy! (Po-
słuchać pieśni «Marsz Polonii» w wykonaniu Po-
laków z całego świata można tu: https://cutt.ly/
QGDrfuV).

Jan Dziedziczak
Pełnomocnik Rządu 

do spraw Polonii i Polaków za Granicą

Деякі члени Дубенського товариства поль-
ської культури стали на захист України. Тож 
у костелі Святого Йоана Непомука отець Гже-
гож Оважани відправив урочисту літургію, яку 
замовив голова організації Казимир Бобер. 

Присутні молилися за Україну, її воїнів і за 
всіх членів Дубенського товариства польської 
культури. Після служби Божої відбулася зу-
стріч найстарших членів товариства.

У дубенському костелі парафія Святого 
Йоа на Непомука та Дубенське ТПК організува-
ли центр гуманітарної допомоги. Завдячуючи 
родині Овсіюків із Дубна, багато вантажів було 

привезено з Польщі. Поміч передали Зброй-
ним силам України, шпиталям, переселенцям 
та іншим особам, які її потребували.

Користуючись нагодою, товариство та па-
рафія висловлюють подяку полонійним орга-
нізаціям, Польщі та всім полякам за підтрим-
ку не тільки людей польського походження, 
а  й  всього українського народу в такий над-
складний для України час.

Яна Климчук,
Дубенське товариство польської культури

«Marsz Polonii» na chwałę walczącej Ukrainie!
Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą złożył 
Rodakom życzenia z okazji ich święta zapraszając polonijnych 
artystów całego świata do wykonania, wraz z Olgą Pasiecznik, 
«Marszu Polonii», XIX-wiecznej wersji Pieśni Legionów napisanej 
do muzyki ukraińskiej dumki. W projekcie udział wzięły 32 oso-
by z 17 krajów.

День Полонії  
в Дубні

Члени Дубенського товариства польської культури відзначали 
День Полонії та поляків, які проживають у різних країнах світу. 

Polska £aga  na siedzibie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu. Łuck, 2 maja 2022 r.

Dzień Polonii  
w Dubnie

Członkowie Dubieńskiego Towarzystwa Kultury Polskiej obcho-
dzili Dzień Polonii i Polaków mieszkających na całym świecie.

Niektórzy członkowie Dubieńskiego Towarzy-
stwa Kultury Polskiej bronią obecnie Ukrainy jako 
żołnierze Sił Zbrojnych. Ze względu na to z inicjaty-
wy prezesa organizacji Kazimierza Bobera ks. Grze-
gorz Oważany odprawił uroczystą liturgię w koście-
le pw. Świętego Jana Nepomucena w Dubnie. 

Zgromadzeni modlili się w intencji Ukrainy, jej 
żołnierzy oraz wszystkich członków Dubieńskie-
go Towarzystwa Kultury Polskiej. Po nabożeń-
stwie odbyło się spotkanie najstarszych człon-
ków Towarzystwa.

W kościele w Dubnie para�a pw. Świętego 
Jana Nepomucena oraz Dubieńskie TKP zorga-

nizowały centrum pomocy humanitarnej. Dzięki 
rodzinie Owsijuków z Polski do Dubna przywie-
ziono wiele ładunków. Dary przekazano Siłom 
Zbrojnym Ukrainy, szpitalom, przesiedleńcom 
oraz osobom potrzebującym.

Przy okazji Towarzystwo i Para�a składają 
serdeczne podziękowania organizacjom polo-
nijnym, Polsce i wszystkim Polakom za wsparcie 
udzielane w tym trudnym dla Ukrainy czasie nie 
tylko osobom polskiego pochodzenia, ale i całe-
mu narodowi ukraińskiemu.

Jana Kłymczuk,
Dubieńskie Towarzystwo Kultury Polskiej

День польського прапора в Тернополі

2 травня Польський центр культури та освіти імені професо-
ра Мечислава Кромпця в Тернополі відзначив День прапора 
Республіки Польща та День Полонії та поляків за кордоном.

Кожного року польська громада Тернополя 
вшановує ці свята та День Конституції 3 травня. 

Цьогоріч поляки в цілому світі об’єдналися 
під час акції «Мій прапор» у рамках програми 
«Незалежна», яка полягала в тому, що вони ви-
вішували польський прапор в осередках свого 
проживання. 

Узяв у ній участь і Польський центр культури 
та освіти імені професора Мечислава Кромпця 
в Тернополі. Вперше з 1939 р. біло-червоний 
стяг був урочисто встановлений на будівлі при-
міщення, де зараз міститься організація. 

Петро Фриз, 
ПЦКО імені професора Мечислава Кромпця в Тернополі

Dzień Polskiej Flagi w Tarnopolu

2 maja Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysła-
wa Krąpca w Tarnopolu obchodziło Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Co roku polska wspólnota w Tarnopolu cele-
bruje te święta, a także Dzień Konstytucji 3 Maja. 

W tym roku Polacy na całym świecie zjedno-
czyli się podczas akcji #moja±aga w ramach Pro-
gramu «Niepodległa» polegającej na wywiesze-
niu polskiej ±agi w miejscu ich zamieszkania. 

W akcję włączyło się także Polskie Centrum Kul-
tury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tar-

nopolu. Po raz pierwszy od 1939 r. biało-czer wona 
±aga została uroczyście powieszona na budynku, 
gdzie obecnie mieści się siedziba organizacji. 

Piotr Fryz,
PCKEi im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu
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Kronika klasowa. 
Część 2

Publikujemy ciąg dalszy trzyletniej kroniki prowadzonej przez 
uczniów Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr  7 
im. Marii Konopnickiej w Łucku. Dziś proponujemy Państwa 
uwadze notatki zrobione w pierwszym półroczu roku szkolnego 
1934/1935, kiedy dzieci chodziły do szóstej klasy. W piątej klasie 
wpisów dokonywały tylko dziewczyny, teraz w sprawę angażują 
się także chłopcy. 

Dnia 20 sierpnia 1934 roku przyszliśmy do 
szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego. Na boisku 
ustawiliśmy się w pary i poszliśmy do kościoła. 
Podczas nabożeństwa ksiądz zachęcał nas do na-
uki mówił ile dobrego możemy przynieść przez 
naukę Ojczyźnie. Po nabożeństwie poszliśmy do 
domu. Pisał Tymoniszyn. (tu i dalej została zacho-
wana oryginalna pisownia – red.)

Dnia 7 września nasza szkoła wyruszyła na 
wycieczkę do Lwowa celem zwiedzenia targów 
wschodnich. Po powrocie do szkoły dziewczynki 
opowiadały swoje przygody i jak im się powio-
dło. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem słuchali-
śmy ich opowiadań. Pisał Tymoniszyn.

Dnia 28 Sierpnia do 15 Września 1934 roku 
odbywał się turniej lotniczy w którym dużo 
państw brało udział. Samoloty wyleciały z War-
szawy dzięki Żwirce i Wigurze bo oni w tamtym 
roku wzięli pierwsze miejsce. Dowiadujemy się 
teraz że lotnik polski Bajan pobił rekord i pierw-
szy wrócił z okrężnego lotu do Warszawy. Więc 
wiemy teraz, że Polska gdyby na drugi rok pobiła 
rekord to otrzymałaby puhar na zawsze. Na cześć 
naszych lotników ułożyłyśmy piosenkę o lotniku 
Polskim. «Wiwat! Niech żyją»!!! Pisała Tomcza-
kówna.

Dnia 13 września 1934 roku. Naszą szkołę 
odwiedził nowy Pan Inspektor (poprzedni zo-
stał przeniesiony do Równego) człowiek starszy 
średniego wzrostu z wysokiem czołem znamie-
nującem zdolnych i mądrych ludzi, z twarzą 
owalną, na której maluje się dobroć. W czasie 
lekcji głęboko osadzone oczy ciekawie przyglą-
dały się wszystkim. Do naszej klasy przyszedł 
Pan Inspektor na geogra²ę. W czasie lekcji dawał 
nam Pan Inspektor pytania, na które nie mogli-
śmy odpowiedzieć, z pomocą przyszła nam Pani 
Kierowniczka tłumacząc żeśmy jeszcze tego nie 
przerabiały. Pisała Józefa Zarembianka.

Od dnia 2 X rozpoczął się Tydzień Szkoły Po-
wszechnej. Wszystkie dzieci z Powszechnych 
szkół, brały udział w pochodzie. Panie i Panowie 
zbierali składki, na budowę Szkół Powszechnych. 
Na zakończenie odbyła się Akademja w Teatrze. 
Na pochodzie dzieci niosły napisy: «Złóż grosz na 
budowę Szkół Powszechnych», «Budujcie Szko-
ły». Pisała Hatysówna Wanda.

Dnia 4 października zebraliśmy się w starej 
szkole. Gdy ustawiliśmy się w pary Cichocka i No-
sewicz poszły poprosić księdza Ogibowskiego 
gospodarza i właściciela budynku, żeby go po-
żegnać. Gdy ksiądz wyszedł, miał do nas krótką 
przemowę poczem pobłogosławił nas. Z żalem 
opuszczaliśmy naszą starą szkołę. Gdy pszyśliśmy 
do nowej szkoły klasy wszystkie zebrały się na sali 
rekreacyjnej dla zmówienia modlitwy. Było nam 
trochę nieswojo, ale wkrótce przyzwyczaimy się 
do naszej nowej szkoły. Pisała Biźi Henia.

Dnia 9 X 1934 r. klasa nasza uchwaliła że 
sama będzie dbać o czystość klasy. Co sobotę 
mają zostać 4 uczennice, które mają za obowią-
zek pastować i froterować podłogę. Oprócz tego 
codzień po lekcjach zostaje komendantka, wraz 
z trzema koleżankami, które mają sprzątać klasę. 
Pisała Nosewiczówna W.

Dnia 11 X 1934 rok. Dziś doniesiono nam 
smutną nowinę że Pan uczący geogra²i Pan Go-
lec odchodzi a ma przybyć do nas nowa pani, 
przykro nam było stracić dawnego nauczycie-
la ale musiałyśmy go pożegnać a powitałyśmy 
nową panią, która miała nas uczyć geogra²i. Pi-
sała Jaremówna H.

Wizyta Pana Inspektora. Dnia 11 X 1934 roku 
był w naszej klasie Pan Inspektor, Gierowski. Przy-
witał się z panem i powiedział, że sala w naszej 
klasie jest trochę większe, ale o wiele ładniejsze. 
Pisała Podgórska M.

Dnia 12 i 13 października 1934 roku odbyła 
się Akademja w naszej szkole, z okazji Tygodnia 
Szkoły Powszechnej. Dnia 12 p. odbyła się aka-
demja dla młodszych klas, a 13 p dla starszych 
klas. Dochody za bilety poszły na budowę szkół 
powszechnych. Pisała Łogwińska L.

Dnia 15 października 1934 roku wynikło 
między panią kierowniczką, naszą wychowaw-
czynią, nieporozumienie. Pani Gotmanowa i pani 
Ostroska nauczycielki robut i himnastyki skarzyły 
się na naszą klasę że nasza kl. VI jest bardzo wrza-
skliwa na robotach i na gimnastyce. Więc pani po-
wiedziała że zrzeknie się wychowawstwa naszej 
kls. My uchwaliłyśmy że trzeba panią kierownicz-
kę przyprosić i prosić żeby pani nam przebaczyła. 
Więc poszliśmy do pani kierowniczki i prosiliśmy 
żeby pani wzięła nas do pierwszego okresu. Pani 
była z tego zadowolona i powiedziała że weźmie 
nas na próbę do pierwszego okresu na próbę. Pi-
sał Tymoniszyn.

Dnia 19 października zamiast uczyć się 
w klasie udaliśmy się do pracowni przyrodniczej 
która mieści się w szkole powszechnej № 2. Kiedy 
przyszedł pan Fedorczuk, ustawiliśmy się parami 
i poszliśmy do pracowni. Pan rozsadził nas przy 
stolikach. Każdy stolik stanowił grupę. Takich 
grup jest dziesięć. W każdej grupie jest gospo-
dyni. Gospodyni robi doświadczenia. (D) Trud-
niejsze doświadczenie robi pan. Z lekcji byłyśmy 
bardzo zadowolone. Pisała M. Półtorakówna.

Dnia 27 X 1934 roku. Szatnia w naszej szko-
le. Z początku jak tylko przyszliśmy do szkoły to 
szatnia jeszcze nie była skończona. Wkrótce nam 
wykończyli szatnię i my mamy swuj wieszak. 
Bardzo cieszymy z tego że nasze płasz[cze] są 
w porządku. Każdy teraz jak przyjdzie do szkoły 
to idzie do szatni rozbiera się tam wtedy idzie do 
klasy. Pisał Petruk Paweł.

Dnia 30/X 1934 roku. Wycieczka do szkoły 
czeskiej. Nasza klasa poszła zwiedzić szkołę cze-
ską która znajduje się koło szkoły № 2. Ustawione 
parami poszłyśmy do tej szkoły. Tam oglądałyśmy 
sale. Potem poszłyśmy do sali w której czekali na 
nas dziewczynki i chłopcy. Tam nas przyjęli bar-
dzo serdecznie. Wróciłyśmy do szkoły z zado-
woleniem że poznaliśmy naszych braci Słowian. 
Wpisała Bizi Henia.

Dnia 30 X października 1934 r. odbyło się 
pierwsze zebranie P.C.K. (Polskiego Czerwonego 
Krzyża). Na zebraniu tem mówiliśmy o rozwoju 
P.C.K. w Polsce i zagranicą. Mówiliśmy o  zasa-
dach P.C.K. i o licznych zadaniach, z których wy-
braliśmy kilka. Następnie zostało kilka. paragra-
fów z re- (tu niestety nie zachowało się kilku stron 
kroniki – red.)

Przez długi czas przygotowywaliśmy Jasełka 
do występu w Teatrze Miejskim. Z niecierpliwo-
ścią oczekiwaliśmy na ten dzień. Dnia 27.XII od-
były się Jasełka, sala była wypełniona i był obec-
ny J.E.Ks. Biskup. Jasełka podobały się wszystkim 
i poszły jak najlepiej. Odsłony były następujące: 
1) Rajskie dzwony 2) Pasterze 3) Trzej królowie 4) 
Herod 5) Szopka. Napisała Fikówna Adela. (Ciąg 
dalszy nastąpi).

Opracował Artur Aloszyn dla portalu Volynia

Класна хроніка. 
Частина 2

Продовжуємо публікувати трилітню хроніку, яку вели учні 
Семикласної державної загальної школи № 7 імені Марії Ко-
нопницької в Луцьку. Сьогодні пропонуємо Вашій увазі но-
татки, зроблені в першому семестрі 1934–1935 навчально-
го року, коли діти ходили до шостого класу. У п’ятому класі 
записи робили тільки дівчата, тепер же за справу взялися 
й хлопці. 

20 серпня 1934 р. ми прийшли до школи 
на початок навчального року. На майданчику 
ми поставали в пари та рушили до костелу. Під 
час служби ксьондз заохочував нас учитися, 
говорив, скільки хорошого завдяки навчанню 
можемо дати Батьківщині. Після служби ми 
пішли додому. Писав Тимонішин.

7 вересня наша школа вирушила на екс-
курсію до Львова, аби відвідати Східну ярмар-
ку. Після повернення до школи дівчата розпо-
відали про свої пригоди, що і як відбувалося. 
Ми всі з великим зацікавленням слухали їхні 
розповіді. Писав Тимонішин.

Із 28 серпня до 15 вересня 1934 р. відбу-
валися авіаційні змагання, в яких узяли участь 
багато країн. Літаки вилетіли з Варшави завдя-
ки Жвірці та Вігурі, бо того року вони посіли 
перше місце. Тепер ми дізналися, що поль-
ський авіатор Баян побив рекорд і першим по-
вернувся з кругового польоту до Варшави. Тож 
тепер ми знаємо: якщо наступного року Поль-
ща поб’є рекорд, то отримає кубок назавжди. 
На честь наших льотчиків ми склали пісню про 
польського льотчика. «Віват! Нехай живуть!» 
Писала Томчак.

13 вересня 1934 р. нашу школу відвідав 
пан інспектор (попереднього перевели до Рів-
ного), людина старша, середнього зросту, з ви-
соким чолом, яке характеризує талановитих 
та мудрих людей, з овальним лицем, на якому 
видно доброту. Під час уроку його глибоко по-
саджені очі зацікавлено приглядалися до всіх. 
До нашого класу пан інспектор прийшов на 
урок географії. Під час заняття він ставив нам 
запитання, на які ми не могли відповісти. Нам 
допомогла пані керівничка, пояснюючи, що 
ми ці теми ще не проходили. Писала Юзефа За-
рембянка.

2 жовтня розпочався Тиждень загально-
освітньої школи. Усі діти загальноосвітніх шкіл 
брали участь у параді. Проходив збір коштів на 
будівництво загальноосвітніх шкіл. Наприкінці 
відбулася академія в театрі. Під час прохо-
дження колони діти несли написи: «Жертвуйте 
кошти на будівництво загальноосвітніх шкіл» 
та «Будуйте школи». Писала Ванда Гатис.

4 жовтня ми зібралися в старій школі. Коли 
ми поставали в пари, Ціхоцька та Носевич піш-
ли покликати ксьондза Огібовського, господа-
ря та власника будівлі, аби з ним попрощатися. 
Коли ксьондз вийшов, він звернувся до нас із 
короткою промовою, після чого благословив 
нас. Ми із жалем залишали нашу стару школу. 
Коли прийшли до нової, всі класи зібралися 
в актовій залі для спільної молитви. Нам було 
дещо незручно, але незабаром ми звикли до 
нашої нової школи. Писала Геня Бізі.

9 жовтня 1934 р. наш клас вирішив, що ми 
самостійно дбатимемо про чистоту кабінету. 
Щосуботи мають залишатися чотири учениці, 
які повинні полірувати воском підлогу. Окрім 

того, щодня після уроків має залишатися чер-
гова разом із трьома однокласницями, які  
мають прибирати в класі. Писала В. Носевич.

11 жовтня 1934 р. Сьогодні нам повідо-
мили сумну новину, що вчитель географії пан 
Голєц нас залишає. Замість нього має прийти 
інша вчителька. Нам було сумно втрачати 
давно знаного вчителя, але ми мусили з ним 
попрощатися і привітати нову вчительку, яка 
буде нас навчати географії. Писала Ярема.

Візит пана інспектора. 11 жовтня 1934 р. 
був у нашій школі пан інспектор Ґєровський. 
Привітався з учителем та сказав, що примі-
щення нашого класу трошки більше, але наба-
гато гарніше. Писала М. Подгурська.

12 та 13 жовтня 1934 р. у нашій школі від-
булася академія у зв’язку з Тижнем загально-
освітньої школи. 12 жовтня пройшла академія 
для молодших класів, а 13 жовтня – для стар-
ших. Дохід від продажу квитків пішов на будів-
ництво загальноосвітніх шкіл. Писала Л.  Лог-
вінська.

15 жовтня 1934 р. виникло непорозуміння 
з класною керівничкою, нашою вихователь-
кою. Пані Готман та пані Островська, вчитель-
ки праці та гімнастики, поскаржилися на наш 
шостий клас, що він дуже галасливий під час 
їхніх уроків. Тож пані сказала, що відмовиться 
від керівництва в нашому класі. Ми вирішили, 
що варто перепросити керівничку та попроси-
ти, аби вона нам пробачила. Тому пішли до неї 
та просили, аби вона взяла нас до кінця пер-
шої чверті. Вона була задоволена цим і сказа-
ла, що візьме нас на випробувальний термін. 
Писав Тимонішин.

19 жовтня замість того, аби навчатися 
в  класі, ми пішли до природничої майстерні, 
яка міститься в загальноосвітній школі №  2. 
Коли прийшов пан Федорчук, ми стали по двоє 
та пішли до майстерні. Він розсадив нас за сто-
лами, за кожним – окрема група. Таких груп 
було десять. Кожна мала господиню. Вона ро-
била досліди. Складніші досліди робить учи-
тель. Уроком ми були дуже задоволені. Писала 
М. Пулторак.

27 жовтня 1934 р. Гардероб у нашій школі. 
На початку, як тільки ми прийшли до школи, 
гардероб ще не був готовий. Згодом нам його 
доробили й тепер ми маємо свій вішак. Дуже 
тішимося, що зараз із нашими плащами все 
гаразд. Кожен нині, як приходить до школи, 
йде в гардероб, роздягається там, а потім йде 
в клас. Писав Павло Петрук.

30 жовтня 1934 р. Екскурсія до чеської 
школи. Наш клас пішов відвідати чеську шко-
лу, розташовану поблизу школи № 2. Ставши 
по двоє, ми пішли туди. Там ми оглядали залу. 
Потім пішли до іншої зали, в якій на нас чекали 
дівчата та хлопці. Там нас дуже сердечно при-
йняли. Ми повернулися до школи із задово-
ленням від того, що познайомилися з нашими 
братами-слов’янами. Записала Геня Бізі.

30 жовтня 1934 р. відбулися перші збори 
Польського Червоного Хреста. На цих збо-
рах ми говорили про розвиток Польського 
Червоного Хреста в Польщі та за кордоном. 
Розмовляли про принципи його діяльності та 
численні завдання, з яких ми обрали кілька 
для обговорення. Далі залишилося кілька па-
раграфів з… (тут, на жаль, немає кілька сто-
рінок хроніки, – ред.).

Упродовж довгого часу ми готували вертеп 
для виступу в міському театрі. З нетерпінням 
чекали на цей день. 27 грудня відбувся вер-
теп, зал був повний. У заході брав участь Його 
ексцеленція єпископ. Вертеп сподобався всім 
та пройшов чудово. Були наступні сценки: 
1.  Райські дзвони. 2. Пастухи. 3. Три акоцарі. 
4.  Ірод. 5.  Ясла. Написала Аделя Фік. (Продо-
вження буде).

Опрацював Артур Альошин для сайту Volynia
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Całe przedsięwzięcie związane z zakupem 
samochodu dla ukraińskich żołnierzy wspar-
ły materialnie rodziny Husaków, Kłymczuków, 
Owsijuków i Straszków z Dubna oraz ks. dziekan 
Waldemar Wenta, proboszcz para�i pw. Chrystu-
sa Króla w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie).

Auto znalazł Szymon Kmieć ze Świecia, który 
przejrzał dziesiątki pojazdów poszukując naj-
bardziej odpowiedniego dla potrzeb żołnierzy. 
Następnie sam pokonał 100 km, żeby je kupić. 
Potem sprawdził je i przygotował do dalszej po-
dróży. 

Jest to już kolejny samochód, który przybył 
do Dubna ze Świecia. O jednym z nich pisaliśmy 
w  poprzednim numerze «Monitora Wołyńskie-
go».

Poza tym z inicjatywy Zuzanny Lewickiej-Bu-
rek ze Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie 
ks. dziekan Waldemar Wenta w drugim dniu pra-
wosławnych Świąt Wielkanocnych zaprosił do 
kościoła ukraińskich uchodźców. 

Wielkanocne nabożeństwo zostało tu odpra-
wione przez ks. Mariusza Radziwona, proboszcza 
para�i prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Bydgoszczy. Przybyły na niego przeważnie 
mamy z dziećmi, które obecnie przebywają na 
terenie Świecia i okolic.

Zaczynając mszę ks. Mariusz Radziwon za-
prosił wszystkich zgromadzonych – katolików, 
grekokatolików i prawosławnych – do wspólnej 
modlitwy. Po nabożeństwie poświęcił koszyczki 
z paskami i innymi świątecznymi pokarmami. 

Ukraińcy wyrazili wdzięczność za możliwość 
wzięcia udziału we wspólnym nabożeństwie.

Tekst i zdjęcie: Jana Kłymczuk,
Dubieńskie Towarzystwo Kultury Polskiej

До купівлі автомобіля для українських сол-
датів матеріально долучилися родини Гусаків, 
Климчуків, Овсіюків та Сташків із Дубна, а та-
кож отець-декан Вальдемар Вента, настоятель 

парафії Ісуса Христа, Царя Всесвіту у Свєці 
(Куяв сько-Поморське воєводство).

Знайшов авто Шимон Кмєць із міста Свєцє, 
який передивився десятки автомобілів, щоб 
обрати найбільш відповідний для потреб сол-
датів, та сам їздив за 100 км, щоб його придба-
ти. Згодом він же привів його у належний стан 
та підготував до подальшої подорожі. 

Це вже не перший автомобіль, доставлений 
зі Свєця до Дубна. Про один із них ми писали 
в минулому номері «Волинського монітора».

До того ж з ініціативи Зузанни Левицької-
Бурек із Громадського комітету допомоги 
Україні отець-декан Вальдемар Вента у другий 
день православних Великодніх свят запросив 
до храму Ісуса Христа, Царя Всесвіту україн-
ських біженців. 

Пасхальний молебень для вірян провів 
отець Маріуш Радзівон, парох православної 
парафії Святого Миколая Чудотворця у Бидго-
щі. На богослужіння прибули мами з дітками зі 
Свєця та околиць, із різних осередків, у яких 
зараз проживають.

Розпочинаючи службу, отець Маріуш Радзі-
вон запросив усіх присутніх – римо-католиків, 
греко-католиків та православних – до спільної 
молитви. Після богослужіння він посвятив ко-
шики з пасками та іншими святковими наїдка-
ми. Українці висловлювали вдячність за можли-
вість долучитися до спільної святкової служби. 

Текст і фото: Яна Климчук,
Дубенське товариство польської культури

Świecie pomaga
Ze Świecia do Dubna przybył jeszcze jeden samochód, któ-
ry będzie służył obrońcom Ukrainy. Poza tym w drugim dniu 
prawosławnych Świąt Wielkanocnych w kościele pw. Chrystu-
sa Króla w  tym polskim mieście dla ukraińskich uchodźców 
zorganizowano nabożeństwo, które odprawił ksiądz prawo-
sławny.

Свєцє допомагає
Зі Свєця до Дубна привезли ще один автомобіль, який слу-
житиме захисникам України. До того ж у другий день право-
славного Великодня в костелі Ісуса Христа, Царя Всесвіту 
в  цьому польському місті для українських біженців про-
вели святкове богослужіння, яке відправив православний 
священник.

Memorandum  
o współpracy

Wołyńska Obwodowa Administracja Wojskowa, Zrzeszenie 
Ukraińskiego Biznesu w Polsce oraz PKP Cargo Connect podpi-
sały Memorandum o współpracy przy transportowaniu pomocy 
humanitarnej dla Ukrainy.

Zawarcie umowy miało miejsce 28 kwietnia 
podczas XV Międzynarodowego Forum «Polsko-
Ukraiń skie Dni Biznesowe», które odbyło się 
w Warszawie – podaje Wołyńska Obwodowa Ad-
ministracja Wojskowa.

W jubileuszowym Forum zdalnie uczestniczył 
Jurij Hupało, zastępca przewodniczącego Wołyń-
skiej Obwodowej Administracji Wojskowej. 

Głównym tematem obrad była jak najszybsza 
odbudowa Ukrainy oraz wsparcie międzynaro-
dowe na rzecz sprawnego jej funkcjonowania 
dzisiaj, w warunkach rosyjskiej inwazji.

Aby zjednoczyć w tym celu biznes ukraiński 
i polski, Wołyńska Obwodowa Administracja Woj-
skowa zaproponowała podpisanie Memoran-
dum o Współpracy ze Zrzeszeniem Ukraińskiego 
Biznesu w Polsce oraz PKP Cargo Connect.

«Memorandum podpisano w celu stworzenia 
podstaw dla współpracy wszystkich stron w wa-
runkach rosyjskiej inwazji» – podaje Zrzeszenie 
Ukraińskiego Biznesu w Polsce. 

W ramach memorandum PKP Cargo Connect 
udostępni bezpłatnie część terminalu kolejowe-
go w Dorohusku na rzecz pomocy dla Ukrainy. 
Będzie w nim przyjmowana, przeładowywana 
i transportowana stąd dalej pomoc humanitar-
na. Umowa przewiduje również koordynowanie 
działalności wolontariuszy i urzędów państwo-
wych, gromadzenie pomocy humanitarnej oraz 
jej sprawną odprawę celną.

Memorandum będzie obowiązywać przez 
okres stanu wojennego w Ukrainie.

MW
Fot. Wołyńska Obwodowa Administracja Wojskowa

Меморандум  
про співпрацю

Волинська обласна військова адміністрація, Асоціація ук-
раїн ського бізнесу в Польщі та фірма PKP Cargo connect під-
писали Меморандум про співпрацю у сфері транспортуван-
ня гуманітарної допомоги для України.

Угода була підписана 28 квітня під час 
XV  Міжнародного форуму «Польсько-україн-
ські дні бізнесу», який відбувся у Варшаві. Про 
це повідомляє Волинська обласна військова 
адміністрація.

У ювілейному форумі в режимі онлайн узяв 
участь Юрій Гупало, заступник голови Волин-
ської облдержадміністрації.

Головною темою заходу стало якнайшвид-
ше відновлення України та міжнародна під-
тримка для забезпечення життєдіяльності 
країни у складних умовах російської військо-
вої агресії.

Аби об’єднати український і польський бізнес 
та продовжити міжнародну підтримку, Волин-
ська ОВА стала ініціатором підписання Мемо-
рандуму про співпрацю з Асоціацією українсько-
го бізнесу в Польщі та фірмою PKP Cargo connect.

«Меморандум підписано з метою визначен-
ня основ для співпраці між сторонами у зв’язку 
зі збройною агресією», – повідомляє Асоціація 
українського бізнесу в Польщі.

У межах меморандуму фірма PKP Cargo 
Connect надасть Українi в безплатне користу-
вання частину залізничного терміналу в Доро-
гуську. Тут прийматимуть, відвантажуватимуть 
і звідси транспортуватимуть далі гуманітарну 
допомогу. Угода передбачає також координа-
цію діяльності волонтерів і державних уста-
нов, збір гуманітарної допомоги та її митне 
оформлення.

Меморандум підписано на період воєнного 
стану в Україні.

ВМ
Фото: Волинська обласна військова адміністрація
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Pierwszą wspólną monogra�ę o Zakonie Kle-
ryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół 
Pobożnych pt. «Pietas et Litterae (Pobożność 
i  Nauka). Spuścizna kulturowo-oświatowa za-
konu pijarów na Wołyniu (koniec XVII – pierw-
sze trzydziestolecie XIX w.)» uczone z Wołynia 
opublikowały jeszcze w 2018 r. Nie bez powodu 
w  nazwie została wykorzystana łacińska dewiza 
zakonu pijarów – jest to studium na temat dzia-
łalności szkół pijarskich, a wychowanie i eduka-
cja młodzieży jest charyzmatem tego zakonu 
katolickiego. Książka ta zwyciężyła w dorocznym 
«Ogólnoukraińskim konkursie na najlepszą mo-
nogra�ę, opracowanie, podręcznik, beletrystykę 
i prace naukowe, które zyskały uznanie w środo-
wisku naukowym i edukacyjnym – 2019».

Nowa pozycja, czyli «Dziedzictwo artystyczne 
zakonu pijarów na Wołyniu», jak wskazuje jej na-
zwa, opowiada o dorobku kulturalno-artystycz-
nym tego zakonu na Wołyniu, a mianowicie w pi-
jarskich ośrodkach w Dąbrowicy, Lubieszowie 
i Międzyrzeczu Koreckim.

«Z historii Kościoła rzymskokatolickiego 
w Ukrainie w całości, a na Wołyniu z osobna, prak-
tycznie nie ma kompleksowych, bezstronnych 
nowoczesnych badań naukowych. Spowodowa-
ne to jest wieloma czynnikami. Dlaczego intere-
suje nas ten temat? Bo jest niezwykle ciekawy, 
a  zakres działalności zakonów rzymskokatolic-
kich w Ukrainie pozostaje bardzo słabo zbadany. 
Poczucie bycia odkrywcą jest wspaniałe» – mówi 
dr hab. w zakresie historii Rusłana Szeretiuk, pro-
fesor na Państwowym Uniwersytecie Humani-
stycznym w Równem.

«Temat pijarów nie jest dla mnie przypadko-
wy. Kiedyś brałam udział w ekspedycjach w celu 
zbadania porzuconych miejsc kultu religijnego 
w obwodzie rówieńskim, wtedy wykorzystywa-
no eufemizm «zdjęty z ewidencji». Podczas jed-
nej z takich wypraw nie dostałam się do środka 
kościoła w Dąbrowicy, nie mogliśmy dojść, kto 
ma klucze. A ja bardzo interesowałam się tym 
kościołem. Oprócz tego, moja działalność – 
przez 21 lat pracowałam w Rówieńskim Obwo-
dowym Muzeum Krajoznawczym – była z tym 
związana. Także uczniowie z Małej Akademii 
Nauk pisali pod moim kierownictwem pracę 
o tej tematyce. Czyli wiedziałam, że mam wiele 
pytań bez odpowiedzi i że jest to mój temat» – 
opowiada dr hab. w zakresie historii Nadia Sto-
kołos, profesor w  Katedrze Filozo�i, Teologii 
i  Historii Kościoła w Kijowskim Instytucie Hu-
manistycznym.

Badanie działalności zakonu pijarów na Wo-
łyniu jest trzecim dużym wspólnym projektem 
autorek w ciągu ostatnich 15 lat. Współpraca 
rozpoczęła się od pracy doktorskiej, którą Ru-
słana Szeretiuk obroniła pod kierunkiem Nadii 
Stokołos. Następnie w 2011 r. powstała wspólna 
monogra�a «Dramat Kościoła. Historia likwidacji 
Kościoła grekounickiego w Imperium Rosyjskim 
i wykorzenienia jego dziedzictwa duchowego 
i  kulturowego», która odbiła się echem w krę-
gach naukowych tak mocno, że musiała nawet 
w 2012 r. być powtórnie publikowana, i to nawet 
w dużym nakładzie. Na dzisiaj, jak mówią autorki, 
trudno nawet podać dokładną liczbę wspólnych 
artykułów naukowych. Aktualnie w ramach pro-
jektu «pijarskiego» trwają prace nad badaniem 
życia i twórczości wybitnego, ale prawie nie-
znanego w Ukrainie, utalentowanego polskiego 
artysty Karola Łukasza Hübla. W «Dziedzictwie 
artystycznym zakonu pijarów na Wołyniu» po-
święcono mu osobny rozdział. Zakonnik ten 
pracował m.in. w klasztorach Lubieszowa i Dą-
browicy. To właśnie w dąbrowickim kościele pw. 
Świętego Jana Chrzciciela zachował się jedyny 
fresk Hübla na Wołyniu.

Według Rusłany Szeretiuk w trakcie pracy nad 
monogra�ą przestudiowała dostępne zasoby 
ukraińskie – w Centralnym Państwowym Archi-
wum Historycznym Ukrainy w Kijowie, Państwo-
wym Archiwum w Obwodzie Wołyńskim oraz 
w  Obwodzie Rówieńskim. W 2017 r. uzyskała 
stypendium Muzeum Historii Polski w Warszawie, 
więc kontynuowała badania w polskich biblio-
tekach, a także w Archiwum Głównym Akt Daw-
nych w Warszawie, Archiwum Narodowym w Kra-

kowie, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk 
i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

«Pracowałyśmy nad książką przez trzy lata 
– pisałyśmy przez dwa lata, jeszcze rok zajęło 
łamanie i sprawdzanie szczegółów. Ze względu 
na okoliczności chciałyśmy wydać książkę tylko 
w wersji elektronicznej, a papierową odłożyć na 
lepsze czasy. Potem postanowiłyśmy jednak nie 
zwlekać. Wierzymy i jesteśmy pewne, że ta publi-
kacja będzie potrzebna – w turystyce, krajoznaw-
stwie, historii sztuki» – mówi Nadia Stokołos.

«Szczególnie ważne było dla nas odnalezie-
nie i ukazanie wpływów sztuki zachodnioeuro-
pejskiej na sztukę ukraińską i kształtowanie się 
ukraińskiego baroku, uwidocznienie tej jedności 
europejskiej przestrzeni kulturalno-artystycznej. 
W końcu byliśmy w Europie, jesteśmy Europą. 
Chciałyśmy także pokazać szerokie wpływy pol-
skiej sztuki baroku na życie duchowe, kulturalne 
i gospodarcze rdzennej, przeważnie greckokato-
lickiej, ludności» – kontynuuje Nadia Stokołos. 
«To były wpływy sztuki muzycznej i teatralnej, 
wpływy estetyki pijarów, które ukształtowały też 
naszą przestrzeń estetyczną. A także… ogrody 
botaniczne zakonu pijarów, których marne pozo-
stałości zachowały się do dziś. Ukraińska sztuka 
ogrodnicza wiele zawdzięcza m.in. zakonowi pi-
jarów. Zakonnicy uczyli ogrodników, przywozili 
materiał botaniczny z całego świata. M.in. rośliny 
z naszego ogrodu botanicznego w Dąbrowicy są 
teraz częścią Parku Maryjskiego w Kijowie» – za-
znacza autorka monogra�i.

Na wewnętrznej stronie okładki zacytowano 
słowa Pawła Żołtowskiego, a kończy publikację 
wypowiedź Mirosława Popowicza. Nadia Stoko-
łos powiedziała, że jako asystentka brała udział 
we wspólnych wyprawach ze znanym lwowskim 
badaczem świątyń ukraińskich, dr. hab. w zakresie 
historii sztuki Pawłem Żołtowskim. «Zwiedził sa-

Нещодавно побачила світ монографія «Мистецька спадщина 
ордену піарів на Волині» Руслани Шеретюк і Надії Стоколос. 
Це вже друга книга тандему авторок про спадщину ордену  
піарів. 

Першу спільну монографію про Орден 
регулярних убогих кліриків Матері Божої 
благочестивих шкіл «Pietas et Litterae (Благо-
честя та освіта). Культурно-освітня діяльність 
ордену піарів на Волині (кінець ХVІІ – перша 
третина ХІХ ст.)» волинські науковиці вида-
ли ще 2018 р. Латинський девіз ордену піарів 
винесено в назву недарма – це дослідження 
присвячено діяльності піарських навчальних 
закладів, а саме виховання і навчання молоді 
є покликанням цього католицького ордену. До 
речі, публікація стала переможницею щоріч-
ного всеукраїнського «Конкурсу на найкращу 
монографію, навчальний посібник, підручник, 
художню літературу і наукові праці, які отри-
мали визнання серед наукової та освітянської 
спільноти – 2019». 

Нова робота «Мистецька спадщина ордену 
піарів на Волині», як говорить назва, розпові-
дає про культурні здобутки цього ордену на 
Волині, а саме в його осередках у Дубровиці, 
Любешеві та Великих Межирічах. 

«З історії Римо-католицької церкви і в Украї-
ні в цілому, і на Волині зокрема практично не-
має цілісних, комплексних, незаангажованих 
сучасних наукових студій. Це пов’язано з низ-
кою чинників. Чому ми зацікавилися саме цією 
темою? Тому що вона надзвичайно цікава, 
а  царина діяльності римо-католицьких орде-
нів в Україні маловивчена. Відчуття першо-
прохідця – прекрасне відчуття», – розповідає 
докторка історичних наук, професорка Рів-
ненського державного гуманітарного універ-
ситету Руслана Шеретюк.

«Тема піарів для мене дуже невипадкова. 
Свого часу я брала участь в експедиціях з об-
стеження покинутих напризволяще культових 
приміщень Рівненської області, тоді вони на-
зивалися «зняті з реєстрації». Під час такої екс-

педиції я так і не потрапила всередину костелу 
в Дубровиці, ми не змогли знайти, в кого були 
ключі. А цей костел мене дуже цікавив. А ще 
моя робота – я пропрацювала 21 рік у Рівнен-
ському обласному краєзнавчому музеї – була 
із цим пов’язана. Мої учні з Малої академії наук 
писали роботу на близьку тематику. Я  знала, 
що в мене самої багато запитань, на які я не 
знаю відповіді, і що це – моя тема», – ділить-
ся Надія Стоколос, докторка історичних наук, 
професорка кафедри філософії, теології та іс-
торії церкви Київського гуманітарного інсти-
туту. 

Загалом вивчення діяльності ордену піа-
рів на Волині – вже третій спільний великий 
проєкт науковиць за останні понад 15 років. 
А почалася співпраця з кандидатської ди-
сертації, яку Руслана Шеретюк захищала під 
керівництвом Надії Стоколос. Згодом була 
спільна монографія 2011 р. «Драма Церкви. 
До історії скасування Греко-Уніатської Церкви 
в Російській імперії та викорінення її духовно-
культурних надбань», яка викликала резонанс 
у наукових колах, довелося її навіть переви-
дати у 2012 р., і то немалим тиражем. Кількість 
спільних статей на цей час, за словами дослід-
ниць, навіть приблизно порахувати важко. За-
раз у рамках «піарського» проєкту вже триває 
робота над дослідженням життя і творчості 
видатного, проте майже невідомого в Україні, 
обдарованого польського митця Кароля Гюбе-
ля. У «Мистецькій спадщині ордену піарів на 
Волині» йому присвячено окремий підрозділ. 
Цей монах творив, зокрема, в любешівському 
і  дубровицьких костелах. Саме в дубровиць-
кому храмі Святого Йоана Хрестителя збере-
глася єдина на Волині фреска Гюбеля.

Як пригадує Руслана Шеретюк, у процесі 
роботи над монографією вона досліджува-
ла доступні українські архіви: Центральний 
державний історичний архів України в Києві, 
Державні архіви Волинської та Рівненської 
областей. У 2017 р. науковиця виграла грант 
від Музею історії Польщі у Варшаві, тож про-
довжила свої дослідження в польських бібліо-
теках, а також у Головному архіві давніх актів 
у Варшаві, Національному архіві у Кракові, ар-
хіві науки Польської академії наук і Польської 
академії мистецтв у Кракові. 

 «Три роки ми працювали над книгою: два 
роки писали, рік оформлювали, вичитували, 
з’ясовували деталі. Через обставини хотіли 
зробити лише електронну версію, відкласти 
книгу до кращих часів. А потім зрозуміли, що 
ліпше не відкладати. Ми віримо і впевнені, 
що ця публікація буде потрібною – в туризмі, 
крає знавстві, мистецтвознавстві», – розпові-
дає Надія Стоколос. 

«Для нас було важливо знайти і показати лі-
нії впливу західноєвропейського мистецтва на 
українське мистецтво і на становлення україн-
ського бароко, показати цю єдність євро-
пейського культурно-мистецького простору. 
Адже ми були в Європі, ми є Європою. А ще – 
продемонструвати широкі впливи польського 
барокового мистецтва на духовно-культурне 
та господарське життя автохтонного, пере-
важно греко-католицького, населення», – про-
довжує науковиця. «Це були впливи музично-
го і театрального мистецтва, впливи піарської 
естетики, які формували і наш естетичний про-
стір. А також… ботанічні сади ордену піарів, 
мізерні рештки яких іще збереглися. Україн-
ське садове мистецтво дуже багато в чому 
завдячує ордену піарів. Клірики вчили садів-
ників, звозили зі всього світу ботанічний мате-
ріал. Так, рослини з нашого ботанічного саду 
в Дубровиці тепер є частиною Маріїнського 
парку в Києві», – ділиться авторка монографії.

На внутрішній стороні обкладинки вміщено 
цитату Павла Жолтовського, а закінчує публі-
кацію висловлювання Мирослава Поповича. 
Як розказує Надія Стоколос, із відомим львів-
ським дослідником храмів України, доктором 
мистецтвознавства Павлом Жолтовським 
вона брала участь у спільних експедиціях як 
асистентка. «Він самотужки – пішки, велосипе-
дом, рейсовими автобусами – об’їздив майже 

Niedawno ukazała się monogra�a Rusłany Szeretiuk i Nadii Sto-
kołos «Dziedzictwo artystyczne zakonu pijarów na Wołyniu». To 
już druga książka o spuściźnie pijarów wydana przez tandem  
autorek.

Dziedzictwo pijarów 
na Wołyniu

Спадщина піарів  
на Волині



5 травня 2022ABC польської культури 13

Bez reszty 
oddany teatrowi

Kiedy ten wielki aktor umierał na serce 22 lutego 1992 r. w Teatrze 
Nowym w Poznaniu, jego ostatnie słowa były cytatem z «Króla Le-
ara» Williama Shakespeare’a.

Без останку 
відданий театру 

Серцевий напад стався в цього великого актора 22 лютого 
1992 р. у Новому театрі в Познані. Його останніми словами 
була репліка з «Короля Ліра» Шекспіра.

Tadeusz Łomnicki był bez wątpienia jednym 
z najwybitniejszych aktorów XX wieku w Polsce, 
oddanym bez reszty teatrowi. Wiele jego ról zo-
stanie w pamięci zbiorowej następnych pokoleń.

Karierę aktorską rozpoczął po II wojnie świa-
towej w Krakowie w Teatrze Starym i Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego, grał też w Teatrze Śląskim 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Od 
1949 r. do 1974 r. pracował w Teatrze Współcze-
snym w Warszawie. W latach 1976–1981 kierował 
założonym przez siebie Teatrem na Woli. Potem 
nie był już na stałe związany z żadną sceną te-
atralną.

Stworzył wiele wspaniałych kreacji na deskach 
różnych teatrów i w Teatrze Telewizji. Główna 
rola w przedstawieniu «Kariera Artura Ui» Ber-
tolda Brechta w reżyserii Erwina Axera odbiła się 
głośnym echem wśród krytyków. Bohater został 
ukazany przez Łomnickiego jako najgorsze wcie-
lenie zła. Zapamiętamy go także z roli Solonyego 
w «Trzech siostrach» Antona Czechowa, świetnie 
zagrał również Goyę w sztuce «Gdy rozum śpi» 
Antonio Buero Vallejo skierowanej przeciw totali-
taryzmom XX wieku. 

Po mistrzowsku wystąpił też w inscenizacji za-
tytułowanej «Przedstawienie «Hamleta» we wsi 
Głucha Dolna». W 1980 r. wcielił się w rolę Fan-
tazego w przedstawieniu według dramatu Juliu-
sza Słowackiego. W następnym roku – Salieriego 
w sztuce «Amadeusz» Petera Sha´era, które reży-
serował Roman Polański. 

Wiele kontrowersji wśród krytyków i widzów 
wywołała sztuka «Do piachu» Tadeusza Różewi-
cza wyreżyserowana przez Łomnickiego i traktu-
jąca o działaniu AK w czasie II wojny światowej. 
Głośne było też przedstawienie z roku 1988 «Ja, 
Feuerbach», mówiące o blaskach i cieniach zawo-
du aktorskiego oraz «Komediant» Thomasa Bern-
harda z 1990 r. Świetna była rola w «Kartotece» 
Tadeusza Różewicza w 1989 r. – bohatera pokole-
nia, które przeżyło II wojnę światową i wszystko, 
co je spotyka potem widziane jest przez perspek-
tywę zachwiania poczuciem człowieczeństwa.

Z Teatru Telewizji także należy wspomnieć 
jego wspaniałe role, które mogła oglądać cała 
Polska. Wystąpił w takich sztukach, jak: «Mar-
twe dusze» Mikołaja Gogola, «Makbet» Williama 

Szekspira, «Kartoteka» Tadeusza Różewicza, «Re-
wizor» Mikołaja Gogola, «Stalin» Gastona Salva-
tore i «Ostatnia taśma» Samuela Becketta, w któ-
rej sześćdziesięciodwuletni Łomnicki zagrał rolę 
starzejącego się Krappa przesłuchującego taśmy 
nagrane przez siebie w różnych latach życia. Ak-
tor świetnie odegrał starego, zgorzkniałego czło-
wieka mającego problemy z pamięcią, samotne-
go i chorego.

Łomnicki nie przepadał za kinem. Mówił o nim 
«zbiegowisko głupoty». Ono jednak go wchło-
nęło i dało mu role, dzięki którym zyskał wielką 
popularność wśród polskich widzów. Pamięta-
my go z takich �lmów jak: «Pokolenie», «Piątka 
z ulicy Barskiej», «Pan Wołodyjowski» , «Potop», 
«Człowiek z marmuru», «Gdziekolwiek jesteś, Pa-
nie Prezydencie», «Akcja pod Arsenałem», «Kro-
nika wypadków miłosnych», «Lawa. Opowieść 
o «Dziadach Adama Mickiewicza».

Tadeusz Łomnicki współpracował z wybitny-
mi reżyserami, między innymi z Erwinem Axe-
rem, Andrzejem Wajdą, Konradem Swinarskim, 
Jerzym Gruzą, Kazimierzem Kutzem. Mówiono 
o nim, że jest geniuszem i tytanem pracy. 

Aktor spełnił się i spalił w pracy aktorskiej, 
natomiast nie umiał ułożyć sobie spokojnego 
życia prywatnego. Piąta z jego żon poświęciła 
mu książkę «Król Lear nie żyje». Jest też wiele 
anegdot o tym, jakim był egocentrykiem: aktorzy 
wspominali, że przed przedstawieniem wyglądał 
zza kulis i mówił: «Zazdroszczę im, że będą mnie 
oglądać». Kiedy jeden z jego studentów zwrócił 
się do niego «Mistrzu», on zwrócił mu uwagę: 
«Jaki mistrzu. Mów mi: Boże».

Wielki aktor, dla którego wszystko było te-
atrem, a jego jedyną rolą w życiu bycie aktorem, 
urodził się w Podhajcach (obecnie obwód tar-
nopolski), a zmarł w Poznaniu w Teatrze Nowym 
i został pochowany na Powązkach w Warszawie.

Wiesław Pisarski,
nauczyciel języka polskiego 

skierowany do Kowla przez ORPEG

Na zdjęciach: 1. Tadeusz Łomnicki (z lewej) i Tadeusz Jan-
czar w �lmie «Pokolenie», 1954 r. Public domain. 2. Tadeusz 
Łomnicki w «Panie Wołodyjowskim», 1974 r. Public domain. 
3. Grób Tadeusza Łomnickiego na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie. Public domain.

Тадеуш Ломницький, безсумнівно, був од-
ним із найвидатніших акторів ХХ ст. у Польщі, 
без останку відданим театру. Багато його ро-
лей залишаться в пам’яті наступних поколінь.

Акторську кар’єру Тадеуш розпочав після 
Другої світової війни у Старому театрі й Театрі 
імені Юліуша Словацького, грав також у Сі-
лезькому театрі імені Станіслава Виспянського 
в Катовіце. Із 1949 р. до 1974 р. працював у Су-
часному театрі у Варшаві. В 1976–1981 рр. ке-
рував ним же заснованим Театром на Волі. Піз-
ніше не мав уже постійної прив’язки до жодної 
театральної сцени. 

Він зіграв багато чудових ролей на під-
мостках різних театрів і в Театрі телебачення. 
Головна роль у виставі «Кар’єра Артуро Уї, яку 
можна було спинити» Бертольда Брехта в по-
становці Ервіна Аксера викликала розголос 
серед критиків. Ломницький показав героя як 
найгірше втілення зла. Поляки пам’ятатимуть 
його також за роллю Солоного у «Трьох се-
страх» Антона Чехова, він чудово зіграв Гою 
у виставі «Сон розуму» Антоніо Буеро Вальєхо, 
скерованій проти тоталітаризмів ХХ ст.

Ломницький майстерно виступив також 
у  спектаклі «Постановка «Гамлета» в селі Глу-
ха Дольна». У 1980 р. виконав роль Фантазія 
у виставі за драмою Юліуша Словацького. На-
ступного року – Сальєрі у спектаклі «Амадей» 
Петера Шаффера, режисером якого був Роман 
Полянський.

Багато суперечок серед критиків і глядачів 
викликала вистава «У пісок» Тадеуша Ружевича 
в постановці Ломницького, яка розповідає про 
діяльність Армії Крайової під час Другої світо-
вої війни. Відомими стали теж спектакль 1988 р. 
«Я, Феєрбах», який оповідав про світлі й темні 
сторони акторської професії, та «Комедіант» 
Томаса Бернгарда 1990 р. Чудовою була роль 
у  «Картотеці» Тадеуша Ружевича в 1989 р. Ге-
роя і все, що з ним трапляється, покоління, яке 
пережило Другу світову війну, побачило через 
перспективу сплюндрованого гуманізму.

Із Театру телебачення варто згадати чудові 
ролі Ломницького, за якими спостерігала вся 
Польща. Він зіграв у таких спектаклях: «Мертві 
душі» Миколи Гоголя, «Макбет» Вільяма Шекспі-

ра, «Картотека» Тадеуша Ружевича, «Ревізор» 
Миколи Гоголя, «Сталін» Гастона Сальваторе 
й «Остання стрічка Краппа» Самуеля Бекета. 
В останній  69-річний Ломницький зіграв роль 
підстаркуватого Краппа, який прослуховує 
плівки, записані ним у різні роки життя. Актор 
чудово відтворив стару самотню хвору і розча-
ровану людину, яка має проблеми з пам’яттю.

Тадеуш Ломницький не упадав за кіно. Ка-
зав про нього: «Збіговисько дурості». Проте 
воно втягнуло його і дало йому ролі, завдяки 
яким він отримав велику популярність серед 
польських глядачів. Поляки пам’ятають його 
завдяки таким фільмам: «Покоління», «П’ятірка 
з вулиці Барської», «Пан Володийовський», 
«Потоп», «Людина з мармуру», «Де б ви не 
були, пане президенте», «Акція під Арсена-
лом», «Хроніка любовних пригод», «Лава. Ро-
ман про «Дзядів» Адама Міцкевича».

Тадеуш Ломницький співпрацював із ви-
датними режисерами, зокрема з Ервіном Ак-
сером, Анджеєм Вайдою, Конрадом Свінар-
ським, Єжи Грузою, Казімежом Кутцом. Про 
нього говорили, що він геній і титан праці.

Актор реалізувався й цілком присвятив 
себе творчості, однак не зумів налагодити 
спокійне особисте життя. П’ята з його дружин 
присвятила йому книгу «Король Лір помер». 
Побутує теж багато чуток про те, яким він був 
егоцентриком. Актори згадували, що перед 
виставою він виглядав із-за куліс і говорив: «Як 
я їм заздрю. Вони будуть дивитися на самого 
мене». Коли один із його студентів назвав його 
маестро, той відповів: «Який маестро? Звер-
тайся до мене: «Боже».

Великий актор, для якого все було театром, 
а його єдиною роллю було бути актором, на-
родився в Підгайцях на Тернопільщині, а по-
мер у Познані в Новому театрі. Похований на 
кладовищі Повонзки у Варшаві. 

Вєслав Пісарський,
учитель польської мови, 

скерований до Ковеля організацією ORPEG

На фото: 1. Тадеуш Ломницький (зліва) і Тадеуш Янчар 
у фільмі «Покоління», 1954 р. Public domain. 2. Тадеуш 
Ломницький у «Пані Володийовському», 1974 р. Public 
domain. 3. Могила Тадеуша Ломницького на Військовому 
кладовищі Повонзки у Варшаві. Public domain.

modzielnie – pieszo, rowerem, autobusem – pra-
wie całe dziedzictwo sakralne Ukrainy. Żołtowski 
był także konsultantem ekspedycji mającej na 
celu inspekcję budowli sakralnych w obwodzie 
rówieńskim. Jej efektem było zgromadzenie po-
nad 200 cennych zabytków sztuki sakralnej, które 
stały się podstawą dwóch ekspozycji w Rówień-
skim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym. 
Mirosław Popowicz był także naszym dobrym 
znajomym, dyrektorem Instytutu Filozo�i im. 
Hryhorija Skoworody Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy, gdzie Rusłana Szeretiuk i ja obroniłyśmy 
swoje prace doktorskie oraz habilitacje. Postano-
wiłyśmy w ten sposób uhonorować te ważne dla 
nas osoby» – powiedziała Nadia Stokołos.

Książka ma 270 stron, jest wzbogacona o po-
nad 100 zdjęć. Oprócz fotogra�i archiwalnych, 

znaczna część współczesnych fotogra�i została 
wykonana podczas wypraw do Dąbrowicy i Mię-
dzyrzecza Koreckiego przez muzealnika i znane-
go fotografa rówieńskiego Wiktora Łuca. M.in. 
w latach 70. zrobił serię zdjęć jedynego zachowa-
nego na Wołyniu, unikatowego wnętrza kościoła 
św. Antoniego Padewskiego w Międzyrzeczu Ko-
reckim. Niektóre z ołtarzy z tego kościoła zostały 
umieszczone w aktualnie czynnych świątyniach 
katolickich, m.in. w Ostrogu, Korcu, Kuniowie, 
a niektóre zaginęły na zawsze.

Publikację można nabyć kontaktując się z au-
torką Rusłaną Szeretiuk za pośrednictwem jej 
pro�lu na Facebooku.

Anatol Olich
Zdjęcia udostępnione przez Rusłanę Szeretiuk

всю сакральну спадщину України. Був Жол-
товський теж консультантом експедиції з об-
стеження культових споруд Рівненської об-
ласті. Тоді зібрали понад 200 цінних пам’яток 
сакрального мистецтва, які лягли в основу 
двох експозицій у Рівненському обласному 
краєзнавчому музеї. Мирослав Попович був 
нашим добрим знайомим, директором Інсти-
туту філософії імені Григорія Сковороди На-
ціональної академії наук України, де ми, тобто 
я і Руслана Шеретюк, захищали свої кандидат-
ські й докторські дисертації. Так ми вирішили 
вшанувати цих важливих для нас людей», – го-
ворить Надія Стоколос. 

Книга має 270 сторінок, вона ілюстрована 
більш ніж сотнею знімків. Крім архівних фото, 
значну частину сучасних світлин зробив під 

час експедицій у Дубровицю та Межирічі-
Корецькі музейник і відомий у Рівному фото-
граф Віктор Луц. Зокрема, він ще у 70-х  рр. 
зробив серію фото єдиного вцілілого  на той 
час на Волині унікального інтер’єру косте-
лу Святого Антонія Падуанського у Великих 
Межирічах. Частину вівтарів із цього храму 
помістили в католицьких костелах, зокрема 
в  Острозі, Корці, Куневі, а частину безпово-
ротно втрачено.

Придбати видання можна, звернувшись до 
авторки Руслани Шеретюк через її фейсбук-
профіль.

Анатолій Оліх 
Фото надала Руслана Шеретюк

1 2 2
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Jak wam nie wstyd
Tak sobie wielce naiwnie myślę, że w tym wielkim świecie istnieje 
gdzieś granica ludzkiej zachłanności na pieniądze. Bariera przy-
zwoitości mentalnej i tej materialnej, przekraczanie której jest 
w pewnych okolicznościach rzeczą nie tyle niesmaczną, co wręcz 
naganną.

W normalnych czasach posiadanie milionów, 
miliardów, czy tam bilionów dolarów, euro, fun-
tów bądź jakiejkolwiek innej waluty (oby tylko 
miała jakąś wartość) przez osoby �zyczne lub �r-
my interesuje mnie raczej średnio, chyba że bez-
pośrednio wpływa na mój dobrostan. 

Lecz w czasach wojny wspieranie swoimi 
inwestycjami lub jakimkolwiek biznesem ban-
dytów napadających na wolne kraje staje się, 
według mnie, czymś nagannym i godnym potę-
pienia. Kiedy słyszę, że znana sieć nie wycofa się 
z rynku agresora, bo może nieco uszczuplić swoje 
i tak krociowe zyski, robi mi się niedobrze. 

W którym miejscu akcjonariusze dotrą do 
ściany w gromadzeniu ogromnych wpływów? 
Co muszą zobaczyć, jakie zdjęcia i �lmy pomor-
dowanych ludzi czy masowych grobów trzeba 
im pokazać? Kogo muszą usłyszeć, aby wreszcie 
oprzytomnieli i powiedzieli dość. Nie będziemy 
współpracować z mordercami. Jakie drastyczne 
�lmy z wojny toczącej się w Ukrainie trzeba za-
prezentować na eleganckim, pełnym «ę» i «ą», 
spotkaniu przedstawicieli związków sportowych, 
aby nie rzucali fochów na wieść, że na kortach 
Wimbledonu nie zagrają rosyjscy tenisiści. 

I kiedy słyszę niektórych działaczy sporto-
wych, siedzących w swoich wygodnych fotelach 
w eleganckich i nad wyraz drogich gabinetach, 
roniących krokodyle łzy nad nieszczęśliwymi 
rosyjskimi sportowcami niemogącymi wystarto-
wać w takiej czy innej imprezie światowego for-
matu, to stają mi przed oczyma imiona i nazwi-
ska: Jewhen Zwonok, 22 letni kickbokser – zginął 
w  Czernichowie, Jewhen Małyszew, 20-latek  – 
członek kadry biathlonowej, zginął w  obronie 
Ukrainy, Witalij Sapyło, 21 lat – grał w drużynie 
«Karpaty Lwów», zginął na przedmieściach Ki-
jowa, Wołodymyr Kolesnyk – były zawodnik 
«Krywbas Krzywy Róg» śmiertelnie ranny pod 
Awdijiwką, Aleksander Kulik – ceniony trener ko-
larstwa, zginął podczas ataku rosjan na Sumy. 

Jak przez kalkę pojawiają się także inne nazwi-
ska, te sprzed 80 lat, a jak bardzo nawiązujące do 
obecnej sytuacji:

Janusz Kusociński – mistrz olimpijski z Los An-
geles na dystansie 10 000 m. Rozstrzelany przez 
Niemców w Palmirach w ramach akcji AB.

Tomasz Stankiewicz – wicemistrz olimpijski 
w  kolarstwie torowym z Paryża. Rozstrzelany 
przez Niemców 21 czerwca 1940 r. w Palmirach 
w ramach akcji AB.

Stanisław Urban – wicemistrz olimpijski 
w wioślarstwie z Los Angeles. Zamordowany wio-
sną 1940 r. w Katyniu.

Edmund Jankowski – brązowy medalista olim-
pijski w wioślarstwie z Amsterdamu. Rozstrzela-

ny 1 listopada 1939 r. w Dolinie Śmierci w Byd-
goszczy.

Zdzisław Kawecki – wicemistrz olimpijski 
w  jeździectwie z Berlina. Zamordowany wiosną 
1940 r. w Katyniu.

Władysław Karaś – brązowy medalista olimpij-
ski w strzelectwie. Rozstrzelany przez Niemców 
w Magdalence 28 maja 1942 r.

Tadeusz Sokołowski – jeździec, olimpijczyk. 
Cichociemny. Zamordowany przez gestapo 6 lu-
tego 1943 r.

Józef Noji – wielokrotny mistrz Polski w  bie-
gach długich, olimpijczyk. Zamordowany 
w 1943 r. w Auschwitz. Wcześniej kilkukrotnie od-
mówił podpisania volkslisty.

Lejzor Szrajbman – pływak, olimpijczyk. Zgi-
nął w getcie warszawskim.

Roman Bocheński – pływak, olimpijczyk. Naj-
pewniej zamordowany w 1940 r. w Starobielsku.

Wojciech Bursa – strzelec, olimpijczyk. Zamor-
dowany w 1940 r. przez sowietów w Katyniu.

Józef Bilewski – lekkoatleta, olimpijczyk. Za-
mordowany przez sowietów w Katyniu.

Feliks Żuber – lekkoatleta, olimpijczyk. Więzio-
ny na Pawiaku, a następnie rozstrzelany w Palmi-
rach w ramach akcji AB.

I jeszcze w tej paradzie wstydu wypowiedź 
Aleksandra Domogarowa, słynnego Bohuna 
z �lmu Jerzego Ho´mana «Ogniem i mieczem». 
Na Instagramie miała miejsce taka oto wymiana 
zdań między nim a jedną z internautek:

«Bohun, ty jesteś Kozak! Ukraiński Kozak! Za-
trzymajcie Putina!» – napisała fanka.

Aktor odpowiedział: «Chwała Rosji! Po pierw-
sze, jestem Tatarem, a po drugie Rosjaninem! 
I łapy precz od Rosji!»

No cóż, w tej sytuacji piękna Helena Kurcewi-
czówna na pewno nie padłaby mu w ramiona, 
a  grono licznych fanek aktora, mam nadzieję, 
zmalało do zera.

Krociowe zyski, czyli związane z ogromnymi 
sumami pieniędzy.

Dojść/dotrzeć do ściany, a więc osiągnąć 
kres jakichś działań, nie mieć możliwości zrobie-
nia niczego więcej.

Być ę i ą – czyli być przesadnie grzecznym 
wręcz pretensjonalnym.

Rzucać fochy, a więc obrażać się o byle głup-
stwo.

Gabriela Woźniak-Kowalik,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla 

przez ORPEG

Як вам не соромно
Я наївно міркую, що в цьому великому світі десь існує межа 
людській жадібності до грошей, бар’єр ментальної та мате-
ріальної порядності, порушення якого є справою навіть не 
цинічною, а просто ганебною.

У нормальні часи володіння мільйонами, мі-
льярдами чи навіть більйонами доларів, євро, 
фунтів чи будь-якої іншої валюти (аби тільки 
вона мала якусь вартість) фізичними особами 
чи компаніями не цікавить мене, хіба що це 
безпосередньо впливає на мій добробут.

 Проте у воєнні часи підтримка своїми ін-
вестиціями або бізнесом бандитів, які напали 
на вільну країну, стає, на мою думку, ганебною 
та гідною осуду. Коли я чую, що відома мере-
жа не покине ринку агресора, бо її кратні при-
бутки можуть стати трохи меншими, мені стає 
погано.

У якому місці акціонери дійдуть до стіни 
в  накопиченні величезних доходів? Що вони 
мають побачити, які фото і відео замордова-
них людей чи масових могил їм треба пока-
зати? Кого вони мають почути, щоби врешті 
опритомніти і сказати: «Досить! Ми не спів-
працюємо з убивцями»? Які криваві ролики 
з  війни в Україні потрібно представити на 
вишуканій, повній «ен» і «он», зустрічі пред-
ставників спортивних асоціацій, щоб вони не 
кидали фохів, почувши звістку, що на кортах 
Уїмблдону не гратимуть російській тенісисти?

І коли я чую деяких спортивних діячів, які 
сидять у своїх зручних кріслах в елегантних 
і  надзвичайно дорогих кабінетах та ллють 
крокодилячі сльози над бідненькими росій-
ськими спортсменами, які не мають змоги ви-
ступити на тих чи тих змаганнях всесвітнього 
формату, то перед моїми очима постають 
імена: 22-річний кікбоксер Євген Звонок – за-
гинув у Чернігові, 20-річний біатлоніст Єв-
ген Малишев  – загинув, захищаючи Україну, 
21-річний гравець ФК «Карпати» Львів Віталій 
Сапило – загинув у передмісті Києва, колишній 
гравець «Кривбасу» з Кривого Рога Володи-
мир Колесник – смертельно поранений під Ав-
діївкою, заслужений тренер із велосипедного 
спорту Олександр Кулик – загинув під час ата-
ки росіян на Суми.

І як під кальку з’являються імена тих, хто за-
гинув 80 років тому, які перегукуються з тепе-
рішньою ситуацією: 

Януш Кусоцінський – олімпійський чемпіон 
у Лос-Анджелесі на дистанції 10 000 м. Розстрі-
ляний німцями в Пальмірах у рамках так зва-
ної АБ-акції.

Томаш Станкевич – олімпійський чемпіон із 
велотрекового спорту в Парижі. Розстріляний 
німцями 21 червня 1940 р. у Пальмірах у рам-
ках так званої АБ-акції.

Станіслав Урбан – олімпійський віцечем-
піон із веслярського спорту в Лос-Анджелесі. 
Убитий навесні 1940 р. у Катині.

Едмунд Янковський – бронзовий медаліст із 
веслярського спорту в Амстердамі. Розстріля-
ний 1 листопада 1939 р. у Долині смерті в Бид-
гощі.

Здзіслав Кавецький – олімпійський віце-
чемпіон із кінного спорту в Берліні. Убитий на-
весні 1940 р. у Катині.

Владислав Карась – бронзовий олімпій-
ський медаліст зі стрілецького спорту. Розстрі-
ляний німцями в Магдаленці 28 травня 1942 р.

Тадеуш Соколовський – наїзник, олімпієць. 
Десантник-«тихотемний». Убитий гестапо 6 лю-
того 1943 р. 

Юзеф Нойі – багаторазовий чемпіон Поль-
щі з бігу на довгі дистанції, олімпієць. Убитий 
у 1943 р. в Аушвіці. Перед цим кілька разів від-
мовлявся визнавати себе фольксдойчем. 

Лейзор Шрайбман – плавець, олімпієць. За-
гинув у Варшавському гетто.

Роман Бохенський – плавець, олімпієць. 
Убитий, найімовірніше, в 1940 р. у Старобіль-
ську.

Войцех Бурса – стрілець, олімпієць. Убитий 
совєтами в 1940 р. у Катині.

Юзеф Білевський – легкоатлет, олімпієць. 
Убитий совєтами в Катині.

Фелікс Жубер – легкоатлет, олімпієць. Був 
ув’язнений у Павяку, а потім розстріляний нім-
цями в Пальмірах у рамках так званої АБ-акції.

І ще в цьому параді сорому – репліка Олек-
сандра Домогарова, славнозвісного Богу-
на з фільму Єжи Гофмана «Вогнем і мечем». 
В Instagram відбувся такий обмін думками між 
ним та однією з користувачок. «Богуне, ти ж 
козак! Український козак! Зупиніть Путіна!» – 
написала фанатка. Актор відповів: «Слава Ро-
сії! По-перше, я – татарин, а по-друге, я – росія-
нин. І лапи геть від Росії!»

Ну що ж, у цій ситуації красуня Гелена Кур-
цевичівна точно не кидалася би йому в обійми, 
а кількість численних прихильниць актора, на-
діюсь, зменшилася до нуля.

Кратні прибутки (krociowe zyski) – гіпер-
прибутки, величезні суми.

Дійти/добратися до стіни (dojść/dotrzeć do 
ściany), тобто досягнути межі якоїсь діяльнос-
ті, не мати можливості більше нічого зробити.

Бути «ен» і «он» (być ę i ą) – бути надмірно 
ґречним або навіть манірним.

Кидати фохи (rzucać fochy), тобто обража-
тися через будь-яку дурницю.

Габріеля Возняк-Ковалік,
учителька, скерована до Луцька і Ковеля 

організацією ORPEG

Програма Ulam NAWA для науковців
Національне агентство академічних обмінів (пол. абревіатура 
NAWA) запрошує науковців із закордону на стажування 
в Польщі в рамках Програми імені Станіслава Уляма. Заявку 
можуть подати науковці, які представляють різні галузі науки.

Програма передбачає приїзд до польських 
вищих навчальних закладів та науково-дослід-
них інституцій досвідчених науковців і таких, 
що подають надію, які мають щонайменше нау-
ковий ступінь кандидата наук. Передбачаєть-
ся, що вони активно долучаться до наукової 
діяльності цих інституцій, зокрема до реалі-
зації дослідницьких проєктів та навчального 
процесу. У рамках Програми імені Станіслава 
Уляма NAWA пропонує гранти для науковців, 
які репрезентують усі галузі науки і походять із 
різних країн світу. Це уможливить налагоджен-
ня та поглиблення міжнародних контактів між 
польськими й закордонними інституціями.

Програма передбачає приїзд до Польщі 
з метою:

– реалізації наукових досліджень;
– проходження стажування;
– отримання матеріалів для досліджень або 

наукових публікацій.
Доповненням до окресленої діяльності 

може бути  також проведення учасником про-
грами занять в інституції, яка його приймає.

Перебування іноземних науковців у Польщі 
може тривати від 6 до 24 місяців. Учасник про-

грами отримає на цей період щомісячну сти-
пендію розміром 10 тис. злотих та кошти на по-
криття видатків на приїзд.

Прийом заявок на Програму імені Станіслава 
Уляма триватиме до 15.00 (за польським часом) 
10 травня 2022 р.

Подати заявку та додатки можна англій-
ською мовою (допускається подання копії ди-
плома кандидата наук польською або латин-
ською мовою) лише в електронній формі через 
сайт NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login.

Реалізацію стипендійної програми можна 
розпочати не раніше, ніж 1 січня 2023 р., та не 
пізніше, ніж 1 жовтня 2023 р.

Із детальною інформацією про Програму 
імені Станіслава Уляма та зразками документів 
можна ознайомитися тут: https://nawa.gov.pl/
naukowcy/program-im-ulama.

Детальна інформація англійською мовою до-
ступна тут: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-
ulam-programme. 

Джерело: nawa.gov.pl
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Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар

20 000 Здійснення прийому хворих відповідно 
до графіку; проводити загальне та клі-
нічне обстеження хворих, вести медичну 
документацію, забезпечувати необхідний 
рівень обстеження пацієнтів у відповід-
ності до стандартів якості діагностично-
лікувального процесу, призначати відпо-
відне лікування

Лікар-терапевт 20 000 Здійснення прийому хворих відповідно 
до графіку; проводити загальне та клі-
нічне обстеження хворих, вести медичну 
документацію, забезпечувати необхідний 
рівень обстеження пацієнтів у відповід-
ності до стандартів якості діагностично-
лікувального процесу, призначати відпо-
відне лікування

Майстер з діагностики та 
налагодження електро-
нного устаткування авто-
мобільних засобів

15 400 Обов’язки слюсаря-електрика; діагности-
ка, ремонт електрообладнання вантаж-
них автомобілів ЗІЛ, УРАЛ, КАМАЗ, КРАЗ; 
мати досвід роботи з ремонту автомо-
більної техніки

Слюсар з ремонту ко-
лісних транспортних за-
собів

15 400 Обов’язки моториста; ремонт двигунів 
вантажних автомобілів ЗІЛ, УРАЛ, КАМАЗ, 
КРАЗ; мати досвід роботи з ремонту авто-
мобільної техніки

Слюсар з ремонту устат-
кування теплових мереж

15 028 Виконує складальні, реконструктивні та 
монтажні роботи середньої складності на 
трубопроводах, такелажні роботи з вер-
тикального й горизонтального перемі-
щення вузлів та елементів за допомогою 
вантажопідйомних механізмів і спеціаль-
них пристроїв; проводить пневматичне 
випробування трубопроводів і запірної 
арматури, шурфування підземних комуні-
кацій на перетині з тепловими мережами, 
робить піщану або щебеневу набивку під 
асфальт під час ремонту теплотраси

Агроном 15 000 Виконання заходів з підвищення врожай-
ності сільськогосподарських угідь, родю-
чості ґрунтів; раціонального використан-
ня робочої сили, сільськогосподарської 
техніки, правильного застосування орга-
нічних та мінеральних добрив, пестици-
дів, регуляторів росту рослин

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Здійснювати міжнародні вантажні пере-
везення до країн Європи. Наявність за-
кордонного біометричного паспорта, 
картки водія, чіп-карти

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Кругорейсові поїздки по міжнародних та 
українських маршрутах на вантажному 
автомобілі тягач з н./п. тентовим (20 т., 
5 т.). Наявність категорії СЕ

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Перевезення вантажів по Європі (Німеч-
чина, Нідерланди, Бельгія), тягач з напів-
причепом, тент

Головний енергетик 15 000 Контроль за ефективним використанням 
паливно-енергетичних ресурсів ТРЦ, ве-
дення технічної документації, заключен-
ня  договорів

Головний механік 15 000 Обов’язки головного механіка із вантаж-
них автомобілів. Ведення та супровід 
парку автотранспортного підприємства, 
вантажні автомобілі 2–20 т. тягачі та ван-
тажівки і напівпричепи. Діагностика та 
ремонт вантажівок та всіх їхніх вузлів та 
обладнання

Інженер 15 000 Інженер с/г техніки; обслуговування 
с/г техніки вітчизняного виробництва, 
комп’ютеризованих сівалок та тракторів 
іноземного виробництва; проведення 
робіт по модернізації і підвищенню еко-
номічності ремонтного обслуговування 
техніки; закупівля запчастин

Інженер-програміст 15 000 Робота в  OpenCart  2, 3 інтернет-магазин 
(компанія займається продажем запчас-
тин для автомобілів)

Менеджер (управитель) 
із збуту

15 000 Менеджер з продажу автозапчастин. 
Підбір та продаж автозапчастин з макси-
мальною вигодою для клієнта. Вивчення 
ринку. Прийом замовлень та спілкування 
з клієнтами (в офісі, по телефону, електро-
нна пошта та ін.) Відмінне знання будови 
автомобілів, запчастин та комплектую-
чих зарубіжного виробництва. Розуміння 
роботи TECDOC, оригінальних каталогів 
(обов’язково). Вміння підбирати запчас-
тини, знати взаємозамінність

Майстер служби 
(промисловість)

14 020 Проводить керівництво при виконанні 
ремонту і експлуатації контрольно-ви-
мірювальних приладів та автоматики; за-
безпечує роботу КВПтаА  згідно правил 
котлонагляду, правил безпеки в газовому 
господарстві, режимних карт, ПТБ і ПТЄ 
елетроустановок; впроваджує у виробни-
цтво заходи по економії ПЕР

Менеджер (управитель) 14 000 Контент-менеджер.  Наповнення та ре-
дагування сайту підприємця (компанія 
займається продажем запчастин для 
автомобілів), перевірка та виправлення 
помилок. Пошук по каталожному номеру. 
Знання будови автомобілів, запчастин та 
комплектуючих зарубіжного виробни-
цтва. Розуміння роботи TECDOC, оригі-
нальних каталогів (обов’язково). Вміння 
підбирати запчастини, знати взаємоза-
мінність. Знання основ пошуку в інтернеті

Сестра медична 
(брат медичний)

13 800 Сестра медична з трансплантології. До-
помога лікарю при проведенні операцій. 
Підготовка інструментів та допоміжного 
матеріалу

Оператор заправних
станцій

13 000 Відпуск палива (бензин, газ), проведення 
інкасацій, звітність.  Слідкувати за справ-
ністю паливно-роздавальних кранів та 
іншого інвентарю. Підтримувати робоче 
місце та закріплену за ним територію в 
належному стані

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів 
та автоматики (електро-
механіка)

12 845 Налаштовує та налагоджує устаткування 
електроавтоматики; визначає дефекти 
приладів та усуває їх; складає  та монтує 
складні схеми з’єднань; ремонтує, регу-
лює, випробовує, юстирує, монтує і здає 
складні електромагнітні, електродина-
мічні, електромеханічні та інші прилади 
з підганянням та доведенням відповідних 
деталей та вузлів

Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування

12 500 Забезпечення безперебійного вироб-
ничого процесу; своєчасне виявлення 
неполадок в роботі, визначення ризи-
ків; забезпечення підтримки справного 
стану, безаварійної та надійної роботи 
обслуговування пристроїв і електроус-
таткування; проводить планово-поперед-
жувальний ремонт електричної частини 
устаткування; робота на елеваторі з зер-
носушильним комплексом

Головний бухгалтер 12 000 Організація та ведення бухгалтерського 
та податкового обліку. Контроль за фінан-
совою та податковою звітністю. Управлін-
ський облік. Знання 1С 8 версія, Медок. 
Оптимізація всіх бухгалтерських про-
цесів. Заробітна плата + бонуси. Фірма 
займається продажем кормів для тварин

Машиніст висікально-па-
кувального агрегата

12 000 Забезпечує своєчасний та якісний випуск 
гофрованих коробок, керує роботою ви-
сікально-пакувального станка, відповідає 
за його справність.

Машиніст екскаватора 10 166 Керує одноковшовим екскаватором з 
ковшем місткістю до 0,4 м куб. під час 
виконання розкривних, видобувних, 
переекскаваційних, зачищувальних, від-
вальних та вантажно-розвантажуваль-
них робіт; забезпечує технічно правиль-
не розроблення вибою та ефективне 
використання екскаватора; заправляє 
горючими та мастильними матеріалами 
дизельний екскаватор; наявність посвід-
чення 

Бухгалтер 10 000 Знання обліку ПДВ, нарахування податко-
вого зобов’язання з ПДВ, облік реалізації  
Знання версії 1С 7.7, Медок, калькуляція 
товару.

Водій автотранспортних 
засобів

10 000 Виконувати перевезення вантажів 20 
тонн за кордон (Німеччина, Голландія, 
Бельгія); мати посвідчення водія категорії 
С, Е; біометричний паспорт або шенген-
віза

Головний бухгалтер 10 000 Промисловість, виробництво.  Впевнений 
користувач: 1С 7.7, MS Oµce. Ведення по-
даткового обліку за ПДВ, підготовка звіт-
ної документації, складання декларації 
ПДВ. Умови роботи: 8:30–17:00 (субота, 
неділя – вихідні)

Дизайнер меблів 10 000 Розробляти графічний контент на веб-
ресурси; розробляти і адаптувати дизайн 
меблів; розробляти макети календарів, 
блокнотів, щоденників, пакетів і різній 
сувенірній продукції; здійснювати фото-
зйомку меблів, обробляти фотографії; 
малювати графічні схеми та інструкції; 
професійний рівень володіння графічни-
ми редакторами Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat,  
Adobe Premier, Sony Vegas; наявність 
портфоліо

Електрогазозварник 10 000 Зварювання, гнуття, виготовлення різ-
номанітних оснасток для продуктивної 
роботи; вміння працювати із напівавто-
матом, читати технологічні креслення; до-
свід роботи у сфері зварювання аргоном

Електромеханік з ліфтів 10 000 Обслуговування ліфтового обладнання; 
капітальні ремонти, монтаж; робота в 
шахті ліфтів на висоті; знання в електро-
техніці; мати допуск до 1000 Вт

За детальною інформацією звертайтеся 

до Луцького міського центру зайнятості:

43021 м. Луцьк, вул. Ярощука, 2; 

тел.: +38(03322) 72-72-58, 72-81-49

Оголошення

Програма  
Anders NAWA

Національне агентство академічних обмінів Польщі (NAWA) 
оголосило прийом заявок на участь у стипендійній програмі 
для Полонії імені генерала Владислава Андерса, яка дає мож-
ливість навчатися на бакалавраті або в магістратурі одного 
з польських вищих навчальних закладів.

Anders NAWA – це стипендійна програма, 
скерована до молоді польського походжен-
ня, яка прагне навчатися польською мовою 
на стаціонарі на бакалавраті або в магістрату-
рі одного з польських вищих навчальних за-
кладів.

Цього року NAWA розширила групу осіб, які 
можуть навчатися в рамках програми. Раніше 
вступати в магістратуру могли лише особи, які 
мали задокументоване польське походжен-
ня або Карту поляка. Тепер подати заявку на 
участь у програмі можуть також особи, які  
мають польське громадянство чи громадян-
ство іншої держави, які здобували середню 
освіту та ступінь бакалавра за межами Польщі. 
Із минулого року такою можливістю могли ско-
ристатися тільки ті, хто вступав на бакалаврат 
та безперервні магістерські студії.

У рамках програми NAWA пропонує щомі-
сячні стипендії розміром від 1250 до 1700 зло-
тих залежно від рівня навчання.

Учасники програми мають можливість 
навчатися на річному підготовчому курсі зі 
стипендією NAWA перед початком навчання 
в  польському внз. Мета курсу – покращення 
рівня знань із польської мови та профільних 
предметів, пов’язаних із майбутньою спе-
ціальністю. 

Заявку потрібно подати польською мовою 
через портал NAWA (https://programs.nawa.
gov.pl/login):

– на навчання на бакалавраті або безпе-
рервних магістерських студіях: до 15.00 поль-
ського часу 15 липня 2022 р.;

– на навчання в магістратурі: до 15.00 поль-
ського часу 12 травня 2022 р.

Детальну інформацію можна знайти тут: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/anders-
nawa-szansa-dla-zdolnej-mlodziezy-o-polskich-
korzeniach-na-lacznosc-z-krajem.

Джерело: nawa.gov.pl
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Święta Wielkanocne w Horochowie

Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa jest najważniej-
szym wydarzeniem roku liturgicznego, dlatego w tych dniach 
w kościołach katolickich odbywają się specjalne liturgie, które 
zbiorowo nazywane są «Triduum Wielkanocnym». Mieszkańcy 
Horochowa uczcili mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa w nowo wybudowanej kaplicy.

Liturgię w para�i pw. Wniebowstąpienia Pań-
skiego i bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Ho-
rochowie celebrował ksiądz Marcin Ciesielski. Po-
nieważ budowa kościoła wciąż trwa, para�anie 
zmuszeni są do gromadzenia się w tymczasowej 
kaplicy. I choć nie jest wykończona, nie przeszko-
dziło to wiernym w radosnym obchodzeniu Wiel-
kanocy.

Kiedyś w miasteczku był kościół, lecz został ro-
zebrany w latach 1950. z rozkazu władz radziec-
kich, a w 1973 r. sowieci zburzyli też cmentarz 
katolicki. Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodle-
głości miejscowi katolicy gromadzili się na nabo-
żeństwach w dzierżawionych przez Stowarzysze-
nie Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej salach 
Horochowskiej Szkoły Sportowej. Przez 25 lat 
zabiegali o pozwolenie na budowę własnego ko-
ścioła. 5 października 2019 r. ordynariusz diecezji 
łuckiej biskup Witalij Skomarowski poświęcił plac 
budowy na terenie dawnego cmentarza katolic-
kiego. Świątynia, wznoszenie której jeszcze trwa, 
będzie pod wezwaniem błogosławionego księ-
dza Władysława Bukowińskiego, proboszcza łuc-
kiej katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
więźnia sowieckich łagrów, Apostoła Kazachsta-
nu, beaty�kowanego w 2016 r.

MW
Fot. Wołodymyr Popławec
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Богослужіння звершував настоятель го-
рохівської парафії Вознесіння Господнього 
і блаженного отця Владислава Буковинського, 
отець Марцін Цесельський. Оскільки будів-
ництво храму ще триває, парафіяни змушені 
збиратися в тимчасовій каплиці. І хоч вона не-
облаштована, це не заважало вірянам радісно 
зустрічати Великодні свята. 

Колись у містечку був свій костел, проте 
його в 1950-х рр. розібрала радянська влада, 
а  в 1973 р. було ліквідовано і католицький 
цвинтар. Після здобуття Україною незалеж-
ності місцеві католики збиралися в орендо-
ваних Товариством польської культури імені 
Еви Фелінської приміщеннях Горохівської 
спортивної школи. 25 років вони добивали-
ся дозволу на будівництво власного храму 
і 5 жовтня 2019 р. єпископ-ординарій Луцької 
дієцезії Віталій Скомаровський освятив буді-
вельний майданчик на місці, де колись було 
католицьке кладовище. Храму, будівництво 
якого ще триває, надали ім’я Владислава Буко-
винського – пароха луцького кафедрального 
собору Святих Апостолів Петра і Павла, в’язня 
радянських таборів, Апостола Казахстану, беа-
тифікованого у 2016 р. 

ВМ
Фото: Володимир Поплавець

Великодні свята в Горохові
Воскресіння Господа Ісуса Христа – найважливіша подія лі-
тургійного року, тому в ці дні в католицьких храмах відбу-
ваються особливі богослужіння, які мають спільну назву 
«Пасхальне тридення». Горохівчани вшановували муки, 
смерть і воскресіння Ісуса Христа в новозбудованій каплиці.

…oraz w Dubnie
W trakcie Triduum Paschalnego dubieńscy katolicy modlili się 
o pokój, wspominając w swojej modlitwie tych, którzy ucierpieli 
w wyniku wojny. Do kościoła przychodzili codziennie: w Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę.

Zwracając się do wiernych ks. Grzegorz Owa-
żany, proboszcz para�i pw. Świętego Jana Nepo-
mucena, mówił o tym, że naród ukraiński przeży-
wa obecnie swoją Golgotę. Zaznaczył również, że 
z powodu wywołania przez Rosję pełnoskalowej 
wojny Wielki Post w tym roku rozpoczął się tak 
naprawdę tydzień wcześniej. 

Podczas uroczystej sobotniej mszy dubieńscy 
wierni prosili Chrystusa, aby wzmacniał ich wiarę 
w jak najszybsze zwycięstwo dobra nad złem.

Tekst i zdjęcie: Jana Kłymczuk,
Dubieńskie Towarzystwo Kultury Polskiej

…та Дубні

Католики у Дубні під час пасхального тридення молилися за 
мир, згадуючи в молитві всіх тих, хто постраждав від війни. 
До храму вони приходили щодня напередодні Великодня.

Під час проповідей отець Гжегож Оважани, 
парох парафії Святого Йоана Непомука, гово-
рив про те, що український народ переживає 
нині свою Голгофу. Він також зазначив, що 
цього року піст в Україні піст почався тижнем 
раніше, коли Росія почала повномасштабну  
війну.

На урочистій пасхальній службі дубенські 
віряни просили Христа, щоб посилив у них 
віру і надію на якнайшвидшу перемогу добра 
над злом.

Текст і фото: Яна Климчук,
Дубенське товариство польської культури




