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6 maja do Beresteczka na Wołyniu 
przybyli goście z Polski. W skład dele-
gacji, na czele której stał wójt Niedź-
wiady Marek Kubik, weszli przedsta-
wiciele Ochotniczych Hufców Pracy 
w Lublinie, 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej oraz policji po-
wiatowej w Lubartowie.

«Od kilkunastu miesięcy chcieli-
śmy nawiązać współpracę z waszą 
miejscowością, ale to stało się do-
piero teraz, w tych trudnych dniach. 
Przywieźliśmy pomoc, a wy najlepiej 
wiecie, gdzie jest najbardziej po-
trzebna, gdzie ją przekazać… Łatwo 
być partnerem wtedy, kiedy jest po-
kój, kiedy jest wszystko dobrze, a my 
chcemy pokazać, że Polacy i  miesz-
kańcy gminy Niedźwiada chcą po-
magać wtedy, kiedy jest trudno» – 
mówił Marek Kubik.

Ceremonia podpisania listu inten-
cyjnego określającego zakres współ-
pracy pomiędzy Gminą Niedźwiada 
a Beresteczkiem odbywała się w ga-

binecie mera miasta Ihora 
Grudzewicza.

Konsul Generalny RP 
w Łucku Sławomir Misiak nie 
mógł przybyć osobiście, dlatego list 
od niego odczytał Jacek Bury, za-
stępca komendanta wojewódzkiego 
Ochotniczych Hufców Pracy w Lubli-
nie. Konsul Generalny pogratulował 
sygnatariuszom dokumentu i zazna-
czył: «W moim przekonaniu, Państwa 
dzisiejsza obecność w Beresteczku to 
wyraz przywiązania Ukraińców i Po-
laków do idei suwerenności, wspar-
cia dla walki Ukrainy oraz manifesta-
cja, że nie godzimy się na ideologię 
zła, nie godzimy się na bycie przed-
miotem i pionkiem w imperialistycz-
nych grach Rosji. Naszą odpowie-
dzią na barbarzyństwo rosyjskie jest 
wzmacnianie współpracy, rozwijanie 
coraz to nowych jej form, działania 
na rzecz członkostwa Ukrainy w Unii 
Europejskiej oraz tworzenie kolej-
nych płaszczyzn wsparcia bohaterów 
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Powstaje partnerstwo między  
Beresteczkiem a Niedźwiadą

Gmina Niedźwiada z województwa lubelskiego 
podpisała list intencyjny o współpracy partner-
skiej z miastem Beresteczko. Przy okazji polska 
delegacja przekazała stronie ukraińskiej pomoc 
humanitarną.

Берестечко і Нєдзьвяда 
налагоджують партнерство

Гміна Нєдзьвяда з Люблінського воєводства 
підписала інтенційний лист про партнерську 
співпрацю з містом Берестечком. При нагоді 
польська делегація передала українській сто-
роні гуманітарну допомогу. 

6 травня до Берестечка у 
Волинській області прибули 
гості з Республіки Польща. 
До складу польської деле-

гації, яку очолив війт гміни Нєдзь-
вяда Марек Кубік, увійшли пред-
ставники Добровольчих трудових 
загонів із Любліна, 27-ї Волинської 
піхотної дивізії Армії Крайової та 
повітової поліції в Любартові. 

«Ми вже кільканадцять місяців 
планували розпочати співпрацю 
з  вашим населеним пунктом, але 
це сталося аж тепер, у ці важкі дні. 
Ми привезли вам допомогу, а ви 
знаєте найкраще, де вона потріб-
на, куди її передати… Легко бути 
партнером, коли мир, коли все 
добре, а ми хочемо показати, що 
поляки й  жителі гміни Нєдзьвяда 
хочуть допомагати і тоді, коли важ-
ко», – сказав Марек Кубік.

Інтенційний лист у сфері парт-
нерської співпраці між гміною 
Нєдзьвяда і Берестечком підпи-

сали в кабінеті Берестечківського 
міського голови Ігоря Грудзевича. 

Генеральний консул Республіки 
Польща в Луцьку Славомір Місяк 
не зміг прибути особисто, тож за-
ступник люблінського воєводсько-
го коменданта Добровольчих заго-
нів праці Яцек Бури зачитав листа 
від нього. Консул привітав підпи-
сантів документа, а також відзна-
чив: «На моє переконання, те, що 
ви зараз зібралися в Берестечку, 
є вираженням прив’язаності укра-
їнців та поляків до ідеї суверен-
ності, підтримки боротьби Украї-
ни та маніфестуванням, що ми не 
погоджуємося з ідеологією зла, 
не погоджуємося бути суб’єктом 
і пішаком в  імперіалістичних іграх 
Росії. Наша відповідь на варвар-
ство Росії – укріплення співпраці, 
розвиток нових її форм, допомога 
в отриманні Україною членства 
в Європейському Союзі та ство-
рення нових площин підтримки 
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2 травня гуманітарну допомогу Гусятину 
передало партнерське місто з Нижньосілезь-
кого воєводства, Оборніки-Шльонські. Цього 
разу до її складу входили ліки. Загалом поль-
ські друзі відправили на Тернопільщину вже 
багато вантажів. Медикаменти збирали Марек 
Фурман, куратор шкільних проєктів у  Воль-
штині, й Агнєшка Жила з Регіонального центру 
здоров’я у Збоншині. Як розповів Іван Пейко, 
голова Надзбручанського товариства поль-
ської культури та мови в Гусятині, приміщення 
суботньої школи при товаристві зараз вико-
ристовують як склад. Частину отриманих ліків 
передали в місцеву лікарню, а більшість від-
правили на фронт, де вони найпотрібніші. На-
вчання у школі відбувається в режимі онлайн.

Проте поляки зараз допомагають україн-
цям не тільки продуктами, медикаментами 
чи речами першої необхідності. Наприкінці 
квітня 22 вихованців Дитячо-юнацької спор-
тивної школи Гусятинської селищної ради за 
сприяння польських партнерів узяли участь 
у міжнародному футбольному турнірі у Воль-
штині.

Іван Пейко перебував у поїздці як опікун 
і перекладач. Серед дітей і молоді, які брали 

участь у міжнародному турнірі, були й вихо-
ванці Надзбручанського товариства польської 
культури та мови. Як розповів голова організа-
ції, гусятинці у футбольному турнірі в категорії 
16 років зайняли перше місце, а в категорії до 
10 років – друге. Крім змагань, організатори 
подбали про дозвілля гостей, зокрема влашто-
вували цікаві екскурсії, походи в кінотеатри, 
катання Вольштинським озером на човнах 
місцевого вітрильного клубу.

Організатором міжнародного футбольно-
го турніру виступив Молодіжний народний 
спортивний клуб «Оркан» Чорземін, а профі-
нансувала його організація «Польсько-німець-
ка співпраця молоді». У цьогорічному турнірі 
вперше взяли участь юні спортсмени з Украї-
ни. Змагання тривали 25–29 квітня.

Ігор Троян, директор Дитячо-юнацької 
спортивної школи Гусятинської селищної 
ради, поїхав зі своїми вихованцями як тренер. 
Він нагадав: 17 січня 2022 р. між відділом осві-
ти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищ-
ної ради та дирекцією Комплексу професійно-
технічних навчальних закладів у Вольштині 
підписано двосторонню угоду про співпрацю. 
Згідно з нею сторони зобов’язалися сприя-
ти проведенню спільних спортивних заходів, 
організації спільного відпочинку учнів та ви-
кладачів в осередках селища Гусятин і міста 
Вольштин.

«Діти надзвичайно задоволені, все було на 
найвищому рівні. Жили ми в готелі «Монтана» 
на окраїні Вольштина, в сосновому лісі. Хоро-
ше харчування, екскурсії. Хочу від власного 
імені та від своїх підопічних подякувати нашим 
польським друзям. Це було дуже потрібно на-
шим дітям – і в спортивному, і в психоемоцій-
ному планах. Також хочу подякувати нашим 
друзям із німецького міста Ільцен – студентам 
і викладачам, які змагалися з нами і зібрали до-
помогу для нашої спортивної школи. Окрема 
подяка за допомогу в організації виїзду Гуся-
тинській селищній раді та Тернопільській об-
ласній військовій адміністрації», – сказав Ігор 
Троян.

Анатолій Оліх
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Поляки допомагають Гусятину
Місто Гусятин на Тернопільщині не залишається без допомо-
ги поляків. Не тільки матеріальної: нещодавно діти з місцевої 
спортивної школи взяли участь у міжнародному футбольному 
турнірі у Вольштині.

Polacy pomagają Husiatynowi

Miasto Husiatyn na Tarnopolszczyźnie nie pozostaje bez pomo-
cy Polaków. I to nie tylko materialnej – ostatnio dzieci z miejsco-
wej szkoły sportowej wzięły udział w międzynarodowym turnie-
ju piłki nożnej w Wolsztynie.

2 maja pomoc humanitarną Husiatynowi 
przekazały Oborniki Śląskie, miasto partnerskie 
w województwie dolnośląskim. Tym razem były 
to leki. Wcześniej polscy przyjaciele wysłali już 
wiele transportów pomocy do obwodu tarno-
polskiego. Leki zbierali Marek Furman, kurator 
projektów szkolnych w Wolsztynie, oraz Agniesz-
ka Żyła z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia 
w  Zbąszynie. Jak powiedział Jan Piejko, prezes 
Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia Kultury i Ję-
zyka Polskiego w Husiatynie, sobotnia szkoła 
Stowarzyszenia jest obecnie wykorzystywana 
jako magazyn. Część otrzymanych leków zosta-
ła przekazana do miejscowego szpitala, a  więk-
szość została wysłana na front, gdzie są najbar-
dziej potrzebne. Nauka w szkole odbywa się 
obecnie w trybie zdalnym.

Jednak Polacy pomagają teraz Ukraińcom 
nie tylko przekazując żywność, lekarstwa i ar-
tykuły pierwszej potrzeby. Pod koniec kwietnia 
22 wychowanków Szkoły Sportowej dla Dzieci 
i Młodzieży w Husiatynie przy wsparciu polskich 
partnerów wzięło udział w międzynarodowym 
turnieju piłki nożnej w Wolsztynie.

Jan Piejko uczestniczył w podróży jako opie-
kun i tłumacz. Wśród dzieci i młodzieży biorących 
udział w międzynarodowych rozgrywkach, byli 
też wychowankowie Nadzbruczańskiego Stowa-
rzyszenia Kultury i Języka Polskiego. Jak poinfor-
mował prezes organizacji, młodzież z Husiatyna 
zajęła pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej 
w grupie 16-latków i drugie miejsce w grupie do 
10  lat. Oprócz zawodów organizatorzy zadbali 
o  wypoczynek gości, m.in. zorganizowali cie-
kawe wycieczki, przeglądy §lmów, pływanie po 
Jeziorze Wolsztyńskim na łodziach miejscowego 
klubu żeglarskiego.

Organizatorem międzynarodowego turnie-
ju piłki nożnej był Młodzieżowy Ludowy Klub 
Sportowy «Orkan» Chorzemin, a s§nansowała go 
organizacja «Polsko-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży». Po raz pierwszy w tegorocznych zmaga-
niach wzięli udział młodzi sportowcy z Ukrainy. 
Zawody trwały od 25 do 29 kwietnia.

Igor Troyan, dyrektor Dziecięcej i Młodzie-
żowej Szkoły Sportowej Rady Wsi w Husiatynie, 
pojechał ze swoimi wychowankami jako trener. 
Przypomniał, że 17 stycznia 2022 r. została podpi-
sana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem 
Oświaty, Rodziny, Młodzieży i Sportu miejscowej 

rady w Husiatynie a kierownictwem Zespołu 
Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Według niej 
strony zobowiązały się do promowania wspól-
nych imprez sportowych oraz organizowania 
wypoczynku uczniów i nauczycieli w ośrodkach 
w Husiatynie i Wolsztynie.

«Dzieci są bardzo zadowolone, wszystko było 
na najwyższym poziomie. Mieszkaliśmy w hotelu 
Montana na obrzeżach Wolsztyna, w sosnowym 
lesie. Dobre jedzenie, ciekawe wycieczki. W imie-
niu moich podopiecznych i własnym pragnę po-
dziękować polskim przyjaciołom. Było to bardzo 
potrzebne naszym dzieciom zarówno pod wzglę-
dem sportowym, jak i psycho-emocjonalnym. 
Chciałbym również podziękować przyjaciołom 
z niemieckiego miasta Uelzen – uczniom i na-
uczycielom, którzy rywalizowali z nami i zbierali 
pieniądze na naszą szkołę sportową. Specjalne 
podziękowania dla Rady Wiejskiej w Husiatynie 
i Tarnopolskiej Obwodowej Wojskowej Admini-
stracji za pomoc w zorganizowaniu tej wizyty» – 
mówi Ihor Trojan.

Anatol Olich

Zdjęcie z pro�lu na Facebooku 
«Освіта Гусятинської територіальної громади»

База польських 
організацій

Остання версія бази польських і полонійних організацій у світі 
містить 8,9 тис. суб’єктів, які розташовані в 115 країнах. Най-
більша кількість поляків за межами Польщі проживає в США 
(близько 10 млн), а чисельні польські спільноти є в Німеччині, 
Великій Британії, Канаді, Франції, Ісландії, Литві тощо.

База польських і полонійних організацій та 
інституцій за кордоном існує з 2014 р. У ній зі-
брано найважливіші дані про інституції та ак-
тивність Полонії і поляків, що живуть за межа-
ми Польщі.

Найновішу версію бази даних представили 
10 травня в Канцелярії голови Ради міністрів 
у Варшаві уповноважений польського уряду 
у  справах Полонії і поляків за кордоном Ян 
Дзєдзічак і голова Головного статистичного 
управління Домінік Розкрут.

Перелік було створено на основі даних, зі-
браних у рамках дослідження «Поляки та По-
лонія у світі». Він доступний тут: https://polonia.
stat.gov.pl/. У ньому міститься інформація про 

8,9 тис. організацій у 115 країнах світу. Біль-
шість із них розташовані в Україні (1131) і США 
(1041). Найстарша організація в базі даних – 
парафія Святого Ігнатія Лойоли в Коломиї, яка 
існує з 1353 р., а наймолодша – Дім польсько-
німецьких зустрічей «Європоліс» у Кельні, 
який діє з 2021 р.

У базу внесено не всі польські й полонійні 
організації та інституції, які діють нині у світі. 
Перелік постійно оновлюється. Кожна органі-
зація може перевірити свої дані та надіслати 
оновлену інформацію до Головного статистич-
ного управління.

ВМ
Фото: gov.pl/web/polonia 

Baza organizacji 
polskich

Najnowsza wersja bazy organizacji polskich i polonijnych na 
świecie zawiera 8,9 tys. podmiotów zlokalizowanych w 115 kra-
jach. Najwięcej Polaków poza granicami Polski mieszka w Stanach 
Zjednoczonych (ok. 10 mln), liczne polskie wspólnoty są m.in. 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Islandii i Litwie.

Baza organizacji oraz instytucji polskich i po-
lonijnych za granicą istnieje od 2014 roku. Zawie-
ra zestawienie najważniejszych danych o nich 
oraz o aktywności Polonii i Polaków poza grani-
cami kraju. 

Najnowsza wersja bazy została zaprezentowa-
na 10 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w Warszawie przez Pełnomocnika Rządu do 
spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedzi-
czaka oraz Prezesa Głównego Urzędu Statyczne-
go dr Dominika Rozkruta.

Zestawienie powstało w oparciu o dane zbie-
rane w ramach badania «Polacy i Polonia na świe-
cie». Jest dostępne tu: http://polonia.stat.gov.
pl. Zawiera 8,9 tys. organizacji zlokalizowanych 

w  115 krajach. Najwięcej podmiotów znajduje 
się w Ukrainie (1131) i w Stanach Zjednoczonych 
(1041). Najstarszą organizacją w bazie jest Para§a 
pw. Świętego Ignacego Loyoli w Kołomyi w Ukra-
inie istniejąca od 1353 r., najmłodszą zaś Dom 
Spotkań Polsko-Niemieckich w Kolonii «Europo-
lis», która działa w Niemczech od 2021 r.

Baza nie jest spisem wszystkich aktualnie 
działających organizacji oraz instytucji polskich 
i polonijnych za granicą. Zestawienie jest stale 
aktualizowane. Każda organizacja może zwery§-
kować swoje dane oraz przesłać do GUS zaktuali-
zowane informacje.

MW
Fot. gov.pl/web/polonia 
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Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

Inżynierowie z Wołynia 
wyprodukowali dla wojska 
ponad 100 inwerterów. Urzą-
dzenie umożliwia uzyskanie 
napięcia 220 V w przypadku 
braku zasilania.

.......
Волинські інженери ви-

готовили понад 100 інвер-
торів для військових. Цей 
прилад дозволяє отриму-
вати 220 В в умовах відсут-
ності електропостачання. 

У Луцьку створили ро-
бочу групу з дерусифіка-
ції. В  місті нараховується 
близько 100 вулиць із на-
звами російського та ра-
дянського походження. 

За місяць через Волин-
ську митницю українці на 
пільгових умовах ввезли 
та оформили понад 15 тис. 
транспортних засобів. 

.......

.......

W Łucku stworzono gru-
pę roboczą ds. derusy§ka-
cji. W  mieście jest obecnie 
około 100 ulic o nazwach 
pochodzenia rosyjskiego 
i radzieckiego.

W ciągu miesiąca Ukraiń-
cy, którzy nie muszą obec-
nie płacić cła za samochody 
wwożone na teren Ukrainy, 
sprowadzili przez Wołyńską 
Służbę Celną ponad 15 tys.
pojazdów.

8300 uczniów z Łuckiej 
Hromady wyjechało z powo-
du wojny za granicę.

.......
8300 школярів із Луцької 

громади через війну виїха-
ли за кордон.

У складі гурту Kalush 
Orchestra, переможця «Єв-
робачення», – троє волин-
ських сопілкарів. Музикан-
ти – випускники коледжу 
культури і мистецтв, що 
в Луцьку. 

W czasie pełnoskalowej 
wojny obwód wołyński przy-
jął ok. 66 tys. przesiedleńców.

.......
За час повномасштабної 

війни Волинська область 
прийняла майже 66 тис. 
переселенців.

W skład zespołu Kalush 
Orchestra, który zwycię-
żył w Eurowizji, wchodzi 
trzech wołyńskich muzy-
ków. Są absolwentami Wyż-
szej Szkoły Kultury i Sztuki 
w Łucku.

.......

24 лютого розпочалася нічим неспровокована по-
вна збройна агресія росії проти України. Ми зна-
ли, що обмежена війна на сході України триває 
з  2014  р., московський диктатор путін неперед-
бачуваний, а його пропаганді та запевненням не 
можна довіряти. Попри це, мало хто очікував чо-
гось подібного.

Niczym niesprowokowana, pełna agresja zbrojna rosji 
na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego tego roku. Wie-
dzieliśmy, że ograniczona wojna na wschodzie Ukra-
iny trwa od 2014 r., a putin, moskiewski dyktator, jest 
nieobliczalny i nie można ufać jego propagandzie i za-
pewnieniom. Mimo wszystko niewiele osób spodzie-
wało się czegoś podobnego.

Trochę normalności  
w szaleństwie wojny

Pełnoskalowa wojna 
w  Europie w  XXI  wieku? 
To nie mieści się w głowie. 
Pierwsze uczucie – szok. 
Podniecenie, strach o po-
zostawionych na Ukrainie 
przyjaciół i uczniów. Tele-
fony rozgrzane do czerwo-
ności, godziny spędzone 
w internecie na śledzeniu 
najnowszych wiadomo-
ści. Przystosowywanie się 
do nowej rzeczywistości, 
w  której, wbrew naszym 
pragnieniom, musimy żyć. 

Dopiero po pewnym 
czasie przychodzi re¨eksja. 
Tak, to już trzeci miesiąc 
wojny. Stąd mój artykuł. 
Garść przemyśleń. 

Spontaniczna i płyną-
ca z  głębi serca pomoc dla 
uciekających przed wojną 
do Polski ukraińskich rodzin. 
Taka, na jaką każdego było 
stać, ale niewielu pozostało 
obojętnych wobec straszliwej ludzkiej tra-
gedii. Rosnące przerażenie i gniew w miarę 
ujawniania skali rosyjskich zbrodni na lud-
ności cywilnej popełnianych na zajętych 
terenach Ukrainy. I  pytanie – czy ci mor-
dercy, gwałciciele i złodzieje naprawdę byli 
kiedyś zwykłymi ludźmi? Chyba nie – na-
zywanie ich «orkami» świetnie oddaje cha-
rakter tego, co robią: bezmyślnie niszczą, 
grabią i mordują. Żadnych hamulców.

Podziw i chwała dla bohaterskich 
Ukraińców, zarówno wojskowych, jak 
i  cywilów, którzy zjednoczeni jak nigdy 
(proszę zauważyć, jak niewielu jest ujaw-
nionych zdrajców – zupełnie nie na to li-
czył putin!), walczą o każdą wieś, miasto, 
rzekę, fabrykę i drogę należącą do ich 
kraju! Nie tylko powstrzymują raszystów, 
ale także odnoszą spore sukcesy!

Dziękuję całemu kierownictwu Ośrod-
ka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, 
a szczególnie panu Mariuszowi Wychódz-
kiemu, za trafną czasowo i sprawnie prze-
prowadzoną akcję informacyjną związa-
ną z zaleceniem ewakuacji nauczycieli 
polskich z Ukrainy. Dzięki temu mogliśmy 
spokojnie i na czas opuścić miejsca, które 
niedługo później stały się areną działań 
wojennych. Doceniliśmy to szczególnie 
obserwując z  niedowierzaniem kilku-, 
a  nawet kilkudziesięciokilometrowe ko-
lejki na polskiej granicy, w których stali 
zrozpaczeni ludzie chcący ratować się od 
piekła wojny.

Gazeta «Monitor Wołyński», w której 
redakcji mam zaszczyt pracować, działa 
jak dotychczas. Po początkowych pro-
blemach i wydaniu dwóch podwójnych 
numerów wszystko się unormowało 
i  czasopismo ukazuje się znów regular-
nie w cyklu dwutygodniowym, zarówno 
w wersji elektronicznej, jak i papierowej 
poświęcając dużą część swojej objętości 
zagadnieniom związanym z toczącą się 
wojną. Funkcjonuje także strona interne-
towa gazety – ostatnio nawet w ulepszo-
nej postaci i nowej szacie gra§cznej.

Ze względu na pandemię COVID-19 
lekcje w działających w Łucku szkołach 
sobotnio-niedzielnych przy Stowarzy-
szeniu Kultury Polskiej na Wołyniu imie-
nia Ewy Felińskiej i Towarzystwie Kultu-
ry Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki 
odbywały się, jeszcze przed wybuchem 
wojny, w cyklu mieszanym. Młodsze 
dzieci uczyły się stacjonarnie, starsze na 
ogół miały zajęcia on-line. W związku 
z tym, nie było większych problemów ze 
zorganizowaniem nauki zdalnej.

Oczywiście, przez pewien czas po 
24  lutego, na lekcjach było obecnych 
znacznie mniej uczniów, niż normalnie. 
Działo się tak z wielu powodów. Część 
dzieci wyjechała na wieś do rodziny, 
gdzie nie zawsze dysponowały szybkim 
internetem. Niektóre, często wraz z ro-
dzinami, ewakuowały się do Polski i in-
nych krajów europejskich. Mimo trudnej 
sytuacji zajęcia odbywały się regularnie, 
często były jednak przerywane przez 
alarmy przeciwlotnicze. 

W miarę upływu czasu dzieci zaczę-
ły się jednak «odnajdować» – logowały 
się zarówno z Łucka i jego okolic, jak 
też z Lwowa, Białegostoku, Lublina, Kra-
kowa, Wrocławia, Poznania, Warszawy, 
a nawet z Paryża! Obecnie ich liczba jest 
niewiele mniejsza niż przed wybuchem 
wojny. Myślę, że dla tych uczniów, jak 
i dla ich rodziców, regularne lekcje są 
pewną oazą normalności w szaleństwie 
otaczającej ich wojny.

Z posiadanych przeze mnie informa-
cji wynika, że podobnie odbywają się 
lekcje na terenie całego Łuckiego Obwo-
du Konsularnego – w Kowlu, Tarnopolu, 
Krzemieńcu, Równem, Dubnie i Zdoł-
bunowie. W części z tych szkół uczą nie 
tylko nauczyciele z ORPEGU-u, ale także 
miejscowi nauczyciele ukraińscy.

Piotr Kowalik,
nauczyciel skierowany do Łucka

przez ORPEG

Na zdjęciu: tablica w szkole sobotnio-niedzielnej 
SKP im. Ewy Felińskiej w Łucku.

Трохи нормальності  
у божевіллі війни

Повномасштабна війна в Європі 
в XXI ст.? Це не вкладається в голову. 
Перше відчуття – шок. Хвилювання, 
страх за друзів та учнів, які лишилися 
в Україні. Гарячі від дзвінків і повідо-
млень телефони, години, проведені 
на оновлюванні стрічки новин в інтер-
неті. Адаптація до нової реальності, 
в якій, усупереч нашим бажанням, ми 
змушені жити. 

Лише через деякий час приходить 
рефлексія. Так, це вже третій місяць ві-
йни. Тому я це й пишу. Дрібка роздумів. 

Спонтанна, викликана відгуком 
серця, допомога українським роди-
нам, які тікають від війни до Польщі. 
Допомагали, як могли, але мало хто 
залишився осторонь страшної люд-
ської трагедії. Наростання страху 
та люті в  міру виявлення масштабів 
російських злочинів проти мирного 
населення на окупованих територі-
ях України. Й запитання: чи ті вбивці, 
ґвалтівники та злодії справді були ко-
лись звичайними людьми? Напевно, 
ні. Те, що їх нарекли «орками», чудово 
демонструє природу того, що вони ро-
блять: бездумно руйнують, грабують 
й убивають. Жодних гальм.

Захоплення героїчними українця-
ми, і військовими, і цивільними, які, 
як ніколи, об’єдналися (зверніть увагу, 
як мало викритих зрадників – не на 
це розраховував путін!) і відстоюють 
кожне село, місто, річку, завод і дорогу 
своєї країни! Вони не тільки стриму-
ють рашистів, але й досягають великих 
успіхів!

Дякую всьому керівництву Центру 
розвитку польської освіти за кордо-
ном (ORPEG), а особливо Маріушу Ви-
худзькому за своєчасну та якісно про-
ведену інформаційну кампанію щодо 
рекомендації евакуації польських 
вчителів з України. Завдяки цьому ми 
змогли спокійно та вчасно покинути 
місця, які невдовзі стали ареною воєн-
них дій. Особливо ми це оцінили, коли 

з недовірою спостерігали 
за чергами на кілька і на-
віть кілька десятків кіло-
метрів на польських кор-
донах, у яких стояли люди, 
що вирішили рятувалися 
від пекла війни.

Газета «Волинський 
монітор», у редакції якої 
я маю честь працювати, 
продовжує роботу. Після 
перших проблем і вихо-
ду двох подвійних номе-
рів усе нормалізувалося 
і  зараз видання знову 
виходить що два тижні, 
і  в  електронній, і  в  папе-
ровій версіях, присвячую-
чи значну частину матері-
алів війні. Діє також сайт 
газети, віднедавна гра-
фічно та функціонально 
оновлений.

У зв’язку з пандемією 
COVID-19 уроки в субот-
ньо-недільних школах, які 

діють у Луцьку при Товаристві поль-
ської культури імені Еви Фелінської на 
Волині та Товаристві польської куль-
тури імені Тадеуша Костюшка, ще до 
початку війни проходили у змішаній 
формі. Менші діти навчалися стаціо-
нарно, старші, як правило, відвідува-
ли уроки онлайн. Тому з організацією 
дистанційного навчання особливих 
проблем не було.

Звісно, протягом певного часу піс-
ля 24 лютого на наших уроках було 
значно менше учнів, ніж зазвичай. 
Це пов’язано з багатьма причинами. 
Деякі діти виїхали в села до родичів, 
де не завжди мали доступ до швид-
кісного інтернету. Деякі, часто разом 
із сім’ями, евакуювалися до Польщі 
та інших європейських країн. Однак 
заняття проходили регулярно, хоча 
й  часто переривалися повітряними 
тривогами. 

Минав час, діти почали адаптову-
ватися. Вони приєднувалися до за-
нять і з Луцька, і з околиць, а також зі 
Львова, Білостока, Любліна, Кракова, 
Вроцлава, Познані, Варшави та навіть 
із Парижа! Зараз їх кількість не на-
багато менша, ніж до початку війни. 
Я вважаю, що для цих учнів, як і їхніх 
батьків, звичайні уроки – це острівець 
нормальності в божевіллі війни навко-
ло них.

Наскільки я знаю, аналогічно уро-
ки проходять у всьому Луцькому кон-
сульському окрузі: в Ковелі, Тернополі, 
Кременці, Рівному, Дубні та Здолбуно-
ві. В деяких школах заняття проводять 
не лише вчителі з ORPEG, а й місцеві 
українські педагоги.

Пьотр Ковалік,
учитель, скерований до Луцька 

організацією ORPEG

Фото: Дошка у субтньо-недільній школі ТПК 
ім. Еви Фелінської  в Луцьку.

Музиканти-волонтери, 
які майже щодня грають 
у центрі Луцька, за півтора 
місяця зібрали на потре-
би українських військових 
більш ніж 200 тис. грн. 

.......

Muzycy-wolontariusze, 
którzy prawie codziennie 
grają w centrum Łucka, 
w ciągu półtora miesiąca ze-
brali ponad 200 tys. hrywien 
dla ukraińskiego wojska.



Мама мріяла стати вчителькою
«Мій дідусь по материнській лінії Домінік 

Станкевич народився в 1897 р., а бабуся Антоні-
на, у дівоцтві Вініцька, – у 1899 р. Вони походили 
з польських родин Кременеччини. Після шлюбу 
дідусь і бабуся поселилися в Діброві (сьогодні 
у  Кременецькому районі Тернопільської облас-
ті, – авт.). Вони господарювали, мали близько 
шести десятин землі, корів і свиней. Часом хо-
дили працювати до заможніших сусідів.

У родині було шестеро дітей: Ядвіга, Ка-
зимир, Ян, Станіслав, Юзефа і Фелікса. Най-
старшою була моя мама Ядвіга, яка народи-
лася в 1919 р. Вона закінчила лише три класи 
польської школи в сусідніх Чугалях (нині Кре-
менецький район, – авт.). Мама дуже хотіла на-
вчатися й навіть мріяла в майбутньому стати 
вчителькою, але дідусь забрав її зі школи, 
оскільки бабуся занедужала і потрібно було 
допомагати по господарству та доглядати за 
меншими братами і сестрами. Після цього він 
навіть заплатив штраф, оскільки держава ви-
магала, щоб діти відвідували школу та здобу-
вали освіту.

У 1938 р. дідусь і бабуся побудували нову 
хату в Діброві. Це був радше хутір, де жили 
шість українських сімей і три польських. При-
гадую лише родину Хмілєвських. Спокійне 
й  розмірене життя завершилося із початком 
війни», – розповідає Мирослава Антонівна.

Допоміг сусід-українець
«У травні 1943 р. одного ранку до нашої ро-

дини прийшов сусід – українець Антон, у якого 
дідусь і бабуся навіть підпрацьовували в між-
воєнний період, оскільки він був заможним 
господарем, мав, зокрема, 100 пнів пасіки. Він 
сказав їм: «Втікайте. Забирайтеся до Кременця, 
бо вночі будуть «гості». Антон порадив дідусю 
підготувати підводу, прив’язати до неї корову, 
взяти ще свиню і, виїхавши нібито на базар до 
Кременця, покинути Діброву. Бабусі сказав, 
щоб розповіла про це сусідам, аби всі думали, 
що вони дійсно їдуть щось купити до нової 

хати. Із собою до Кременця дідусь і бабуся взя-
ли найменшого Яна, а старшим наказали йти 
іншою дорогою. Також діти попередили про 
небезпеку інші польські сім’ї. Моя мама Ядвіга 
та її брат Казимир лишилися ночувати в сусідів 
у хліві.

Опівночі до нашої хати прийшли хлопці із 
сусідніх сіл і почали говорити польською мо-
вою, що хочуть лише дещо запитати. В той час 
у хаті вже нікого не було. Собаку, який голосно 
на них гавкав, вони застрелили. Потім до цих 
хлопців прийшов сусід Антон, переконав, щоб 
вони пішли з ним повечеряти, бо дружина вже 
все приготувала до столу. Таким чином він їх 
забрав від нашої хати. Згодом, в інші дні, вони 
поверталися й Антон ще кілька разів забирав 
їх до себе. Вже значно пізніше дідусь і бабуся 
зустріли його в Кременці. Він попросив дозво-
лу розібрати їхню дубову стодолу, що лишила-
ся на господарстві. Бабуся Антоніна розплака-
лася і сказала, що Антон може брати все, що 
йому потрібно, оскільки він врятував їм жит-
тя», – продовжує Мирослава Бутинська.

Розповідає також про перебування її дідуся 
Домініка та дядька Казимира на примусових 
роботах в Німеччині в роки Другої світової ві-
йни: «У липні 1943 р., коли наша родина вже 
жила у Кременці, дідуся й дядька забрали до 
Німеччини на роботу. Вони працювали в різ-
них місцях. Дядьку тоді було близько 18 років. 
Він потрапив до німецьких господарів, які  до-
бре до нього ставилися й навіть пропонували 
лишитися в них, оскільки їхній єдиний син за-
гинув на Східному фронті. Проте дядько Кази-
мир сумував за домом і вирішив повернутися. 
Коли він прибув до польсько-радянського 
кордону і сказав, що він поляк, його не пропус-
тили до Радянської України, а відправили до 
Війська Польського. Тому він лишився в Поль-
щі й поступово зробив військову кар’єру, став 
полковником. Дідусь також не нарікав на ро-
боту в Німеччині. Він працював у сільському 
господарстві як звичайний наймит. Близько 
1946 р. повернувся до Кременця».
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Кожна неділя була особливою
Mirosława Butyńska z Krzemieńca jest członkinią miejscowego 
Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej imienia Juliusza Sło-
wackiego i jedną ze współzałożycielek Stowarzyszenia Kultury 
Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu. Od początku lat 90. 
prowadziła wycieczki dla polskich turystów, najpierw w Łucku 
i okolicach, a później także w Krzemieńcu. 

Мирослава Бутинська із Кременця – членкиня місцевого То-
вариства відродження польської культури імені Юліуша Сло-
вацького та одна зі співзасновників Товариства польської 
культури на Волині імені Еви Фелінської. Із початку 90-х рр. 
проводить екскурсії для польських туристів, спочатку Луць-
ком і навколишніми селами, а згодом Кременцем. 

Mama marzyła o zostaniu nauczycielką
«Dziadek ze strony matki, Dominik Stankiewicz, 

urodził się w 1897 r., a babcia Antonina, z domu 
Winicka, – w 1899 r. Pochodzili z polskich rodzin 
z okolic Krzemieńca. Po ślubie dziadkowie osie-
dlili się w Dąbrowie (dziś rejon krzemieniecki w ob-
wodzie tarnopolskim – aut.). Uprawiali rolę, mieli 
około 6 dziesięcin ziemi, krowy i świnie. Czasami 
chodzili do pracy u bogatszych sąsiadów.

Rodzina miała sześcioro dzieci: Jadwigę, Ka-
zimierza, Jana, Stanisława, Józefę i Feliksę. Naj-
starsza była moja mama Jadwiga, która urodziła 
się w  1919 r. Ukończyła tylko trzy klasy polskiej 
szkoły w sąsiednich Czugalach (obecnie rejon 
krzemieniecki – aut.). Mama bardzo chciała się 
uczyć i  nawet marzyła o zostaniu nauczycielką, 
ale dziadek zabrał ją ze szkoły, ponieważ bab-
cia zasłabła i trzeba było pomagać w gospodar-
stwie domowym oraz opiekować się młodszym 
rodzeństwem. Zapłacił za to nawet grzywnę, 
ponieważ państwo wymagało, aby dzieci uczęsz-
czały do szkoły i zdobywały wykształcenie.

W 1938 r. dziadkowie zbudowali nowy dom 
w  Dąbrowie. Był to raczej chutor, w którym 
mieszkało sześć rodzin ukraińskich i trzy polskie. 
Pamiętam tylko rodzinę Chmilewskich. Spokojne 
i ciche życie dobiegło końca wraz z początkiem 
wojny» – mówi pani Mirosława.

Pomógł sąsiad Ukrainiec
«W maju 1943 r. pewnego dnia rano przy-

szedł do naszej rodziny sąsiad – Ukrainiec Anton, 
u którego dziadkowie nawet dorabiali w okresie 
międzywojennym, ponieważ był zamożnym go-
spodarzem, miał m.in. 100 pni pasieki. Powiedział 
im: «Uciekajcie. Zabierajcie się do Krzemieńca, 
bo nocą będą «goście». Anton polecił dziadko-
wi, aby przygotował wóz, przywiązał do niego 
krowę, wziął świnię i pod pozorem wyjazdu na 
bazar w Krzemieńcu opuścił Dąbrowę. Babci ka-
zał powiedzieć o tym sąsiadom, żeby wszyscy 
myśleli, że oni naprawdę jadą kupić coś do no-
wego domu. Dziadkowie zabrali ze sobą do Krze-
mieńca najmłodszego Jana, a starszym dzieciom 

kazali iść inną drogą. Dzieci ostrzegły też przed 
niebezpieczeństwem inne polskie rodziny. Moja 
mama Jadwiga i jej brat Kazimierz zostali noco-
wać u sąsiadów w chlewie.

O północy do naszego domu przyszli chłopaki 
z sąsiednich wsi i zaczęli mówić po polsku, że niby 
chcą o coś zapytać. W tym czasie w domu już ni-
kogo nie było. Psa, który głośno na nich szczekał, 
zastrzelili. Wtedy do tych chłopaków podszedł 
sąsiad Anton, namówił ich, żeby poszli z nim na 
kolację, bo żona już nakryła stół. W taki sposób 
zabrał ich z naszego domu. Wracali jeszcze kilka 
razy i Anton znowu zabierał ich do siebie. Dużo 
później dziadkowie spotkali go w Krzemieńcu. 
Poprosił o pozwolenie na rozbiórkę ich dębowej 
stodoły, która została na chutorze. Babcia Anto-
nina się popłakała i powiedziała, że Anton może 
zabrać wszystko, czego potrzebuje, bo uratował 
im życie» – kontynuuje Mirosława Butyńska.

Opowiada też o pobycie swojego dziadka Do-
minika i wujka Kazimierza na przymusowych ro-
botach w Niemczech w czasie II wojny światowej: 
«W lipcu 1943 r., kiedy nasza rodzina mieszkała 
już w Krzemieńcu, dziadek i wujek zostali wywie-
zieni do Niemiec. Pracowali w różnych miejscach. 
Wujek miał wtedy około 18 lat. Tra§ł do niemiec-
kich gospodarzy, którzy dobrze go traktowali, 
a nawet zaproponowali zostanie u nich, ponie-
waż ich jedyny syn zginął na froncie wschod-
nim. Jednak wujek Kazimierz tęsknił za domem 
i postanowił wrócić. Kiedy przybył na granicę 
polsko-radziecką i powiedział, że jest Polakiem, 
nie wpuszczono go na radziecką Ukrainę, tylko 
skierowano do Wojska Polskiego. W taki sposób 
został w Polsce i zrobił karierę wojskową, doszedł 
do stopnia pułkownika. Dziadek też nie narzekał 
na pobyt w Niemczech. Był zwykłym pracow-
nikiem w gospodarstwie rolnym. Około 1946 r. 
wrócił do Krzemieńca».

O tradycjach swojej rodziny pani Mirosława 
mówi: «Mieliśmy rodzinę dwujęzyczną. Rozma-
wialiśmy z Polakami po polsku, a z Ukraińca-
mi – po ukraińsku. W okresie międzywojennym 
dziadkowie chodzili z Dąbrowy do kościoła 

 Każda niedziela była wyjątkowa
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w Krzemieńcu. Był jeszcze w Szumsku, ale do Krze-
mieńca mieliśmy bliżej. Zarówno moja mama, jak 
i ja zostałyśmy ochrzczone w Krzemieńcu».

Ojciec wyjechał do Polski
«Mój ojciec nazywał się Anton Omelański. Uro-

dził się w 1913 r. na chutorze Warszawka (dziś wieś 
Sosnówka w rejonie krzemienieckim – aut.). Jego ro-
dzina była bardziej zamożna, miała około 10 dzie-
sięcin ziemi i duże gospodarstwo rolne. Ojciec nie 
służył w wojsku, bo utykał na nogę. W czasie wojny 
też był ostrzegany przez Ukraińców o możliwym 
ataku na jego rodzinę, uciekł, tak jak my, do Krze-
mieńca. Pewnego dnia w kościele zobaczył moją 
mamę, zakochał się w niej i wkrótce się z nią oże-
nił. Było to około 1944 r. Urodziłam się na początku 
1945 r. Właściwie niewiele wiem o ojcu, ponieważ 
rodzice rozwiedli się niemal natychmiast po moim 
urodzeniu. Wiem, że był dobrym gospodarzem» – 
mówi pani Mirosława.

Mówi, że w latach 1944–1946 jej rodzina mia-
ła możliwość wyjazdu do Polski, ale dziadek był 
jeszcze na przymusowych robotach w Niem-
czech: «Inne rodziny wyjeżdżały, ale babcia nie 
chciała jechać bez dziadka. Kiedy wrócił, takiej 
możliwości już nie było. Wyjechał tylko ojciec, 
a my z matką zostałyśmy w Krzemieńcu. Ojciec 
zamieszkał w Drawsku Pomorskim (dziś powiat 
drawski w województwie zachodniopomor-
skim – aut.). Dostał działkę ziemi, na której pra-
cował. Ojciec nie założył drugiej rodziny, matka 
również nigdy nie wyszła ponownie za mąż. 
Jeździłam do niego dwa razy. Po raz pierwszy, 
gdy miałam 16 lat, a potem jeszcze raz. Wujek 
Kazimierz, który się mną opiekował, napisał do 
mojego ojca i poprosił go o wysłanie mi zapro-
szenia do Polski».

Co niedzielę byli w kościele 
«Po wojnie mieszkaliśmy w Krzemieńcu: ja, 

moja mama i dziadkowie. Nasz dom położony 
był w centrum miasta. Często chodziliśmy do ko-
ścioła. Każda niedziela była wyjątkowym dniem, 
ponieważ zawsze byliśmy w świątyni. Nabożeń-
stwa odprawiano najpierw po łacinie, a później 
po polsku. Pamiętam nawet coś z łaciny (uśmie-
cha się – aut.).

W Krzemieńcu uczyłam się w Szkole nr 1. Bra-
łam czynny udział w różnych masowych wydarze-
niach, zostałam wybrana na starostę klasy, prze-
wodniczącą komitetu uczniowskiego, a  także 
sekretarza organizacji komsomolskiej. W 1963  r. 
po szkole wstąpiłam do Rówieńskiego Instytutu 
Pedagogicznego na Wydział Języka i Literatury 
Rosyjskiej, który ukończyłam w 1967 r. Następ-
nie przez rok pracowałam jako nauczycielka na 
rówieńskim Polesiu we wsi Osowa (obecnie rejon 
sarneński – aut.). Było mi tam dobrze. Zarówno 
rodzice, jak i uczniowie dobrze mnie traktowali. 
Dużo czasu poświęcałam dzieciom. Jeździłam 
z nimi na wycieczki do Równego i nawet do Kijo-
wa. Pamiętam, że jeden chłopiec nie miał nawet 
butów, dlatego nauczyciel wychowania §zyczne-
go dał mu trampki na wycieczkę» – wspomina 
pani Mirosława.

«Mój przyszły mąż, Wołodymyr Butyński 
s. Pawła, przyjechał do mnie do obwodu rówień-
skiego i się oświadczył. Urodził się we wsi Szum-
bar (dziś w rejonie krzemienieckim – aut.) w rodzi-
nie ukraińskiej. Po ukończeniu instytutu został 
skierowany do Ługańska. Stamtąd przyjeżdżał 
do mojej wsi w obwodzie rówieńskim. Wzięli-
śmy ślub w 1968 r. i pojechaliśmy do Ługańska, 
gdzie otrzymaliśmy mieszkanie. Mąż pracował 

jako główny inżynier, a później jako brygadzista 
na budowie. Byłam wychowawczynią w dwóch 
akademikach. Udało się nam wtedy otrzymać 
bilet na wycieczkę i zwiedzić kraje bałtyckie oraz 
Petersburg.

Dobrze nam było w Ługańsku. Tam oczywiście 
wszyscy rozmawiali po rosyjsku. W 1973 r. urodził 
się nasz syn Aleksander. Mama zaczęła mnie na-
mawiać, abym przeniosła się bliżej Krzemieńca, 
a  później udało się nam zamienić mieszkanie 
w Ługańsku na mieszkanie w Łucku» – mówi pani 
Mirosława.

Do Łucka przeniosła się z mężem i synem 
w 1977 r.: «Tu było inne życie. Wszyscy rozmawia-
li po ukraińsku. Kiedy przyjechaliśmy, syn jeszcze 
mówił po rosyjsku. Wujek męża żartował, że przy-
wieźliśmy kacapa (uśmiecha się – aut.). Chciałam 
pracować w szkole, ale się nie udało. Później 
dostałam pracę kierowniczki gabinetu meto-
dycznego w Wołyńskim Obwodowym Komitecie 
Wykonawczym. Pracowałam tam przez dwa lata, 
a następnie zatrudniłam się w regionalnym cen-
trum dystrybucji §lmów. Pod koniec lat 90. prze-
niosłam się do Krzemieńca, ponieważ musiałam 
zaopiekować się mamą. Wówczas byłam już na 
emeryturze».

Mirosława Butyńska i jej syn byli jednymi 
z tych łuckich katolików, którzy w 1990 r. jako 
pierwsi zaczęli chodzić na nabożeństwa odbywa-
jące się w kaplicy katedry Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła. Jej wspomnienia o tym zapisał 
wcześniej dziennikarz «Monitora Wołyńskiego» 
Anatol Olich w artykule poświęconym 30-leciu 
Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Feliń-
skiej na Wołyniu (patrz nr 18 z 30.09.2021). Syn 
pani Mirosławy Aleksander był jednym z pierw-
szych ministrantów para§i katolickiej w Łucku.

Wówczas, na początku lat 90., Polacy, którzy 
co niedzielę przychodzili do kościoła, postanowili 
założyć własną organizację – Stowarzyszenie Kul-
tury Polskiej, którego patronką dziś jest Ewa Fe-
lińska. Pani Mirosława była obecna na pierwszym 
jego posiedzeniu. Brała czynny udział w działal-
ności SKP, a później za namową ówczesnej prezes 
Anny Marii Steciak zaczęła prowadzić wycieczki 
w języku polskim dla polskich turystów. Pierw-
sza taka wyprawa odbyła się do Łucka, Rożyszcz 
i Ołyki. Po powrocie do Krzemieńca zaczęła opro-
wadzać takie wycieczki tam, ponieważ do miasta 
zawsze przyjeżdżało wielu Polaków. Tu została 
aktywną członkinią Towarzystwa Odrodzenia 
Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego, ale na-
dal utrzymuje kontakt z Polakami z Łucka. 

***
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 2021. 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 rodzinnego archiwum Mirosławy Butyńskiej: 
1. Mirosława Butyńska (w środku) z matką Jadwigą, 1948 r. 
2. Mirosława Butyńska z babcią Antoniną i dziadkiem Domi-
nikiem, 1952 r. 3.  Wujek Kazimierz Stankiewicz i Mirosława 
Butyńska (stoi) w Krzemieńcu. 4. Mirosława Butyńska (stoi 
po prawej) z matką Jadwigą (siedzi po prawej). 5. Mirosława 
Butyńska z synem Aleksandrem.

Про традиції своєї сім’ї пані Мирослава го-
ворить наступне: «У нас була двомовна роди-
на. Із поляками ми спілкувалися польською, 
а з  українцями – українською. В міжвоєнний 
період із Діброви мої дідусь і бабуся ходили 
в  костел до Кременеця. Ще храм був у  Шум-
ську, але до Кременця було ближче. І мою 
маму, і мене хрестили в Кременці».

Батько виїхав до Польщі
«Мого батька звали Антон Омелянський. Він 

народився в 1913 р. на хуторі Варшавка (сьогод-
ні село Соснівка в Кременецькому районі, – авт.). 
Його родина була заможнішою, мала близь-
ко 10 десятин землі та велике господарство. 
Батько не проходив військову службу, оскільки 
кульгав. У роки війни його також попередили 
українці про можливий напад на їхню родину 
і він теж утік до Кременця. Одного разу в костелі 
він побачив мою маму, закохався, згодом вони 
побралися. Це було близько 1944 р. Я народи-
лася на початку наступного 1945 р. Насправді, 
я мало що знаю про тата, оскільки майже відра-
зу після мого народження батьки розлучилися. 
Знаю, що він був добрим господарем», – зазна-
чає Мирослава Антонівна.

Вона каже, що в 1944–1946 рр. її сім’я мала 
можливість виїхати до Польщі, але дідусь тоді 
був ще на примусових роботах у Німеччині: 
«Інші родини виїжджали, але бабуся не хоті-
ла їхати без дідуся. Коли ж він повернувся, то 
вже не було такої можливості. Виїхав тільки 
мій батько, а ми з мамою лишилися в Кремен-
ці. Батько поселився в містечку Дравсько-По-
морське (сьогодні в Дравському повіті Західно-
поморського воєводства Польщі, – авт.). Йому 
дали ділянку землі, на якій він і працював. Тато 
так і не створив другу сім’ю, та й мама вдруге 
заміж не вийшла. Я до нього два рази приїж-
джала. Вперше, коли мені було 16 років, і потім 
ще раз. Мій дядько Казимир, який мною опіку-
вався, писав до батька і просив, щоб він наді-
слав мені виклик до Польщі».

Кожної неділі були в костелі
«Після війни ми жили у Кременці: я з ма-

мою, дідусь і бабуся. Ми проживали в центрі 
міста й  часто ходили в костел. Кожна неділя 
була особливим днем, бо ми обов’язково були 
у храмі. Богослужіння відбувалися на латині та 
пізніше польською мовою. Я навіть дещо при-
гадую з латині (усміхається, – авт.).

У Кременці я навчалася у школі № 1. Брала 
активну участь у різних масових заходах, мене 
обирали старостою класу, головою учнівсько-
го комітету, а також секретарем комсомоль-
ської організації. В 1963 р. після школи я всту-
пила в Рівненський педагогічний інститут на 
відділення російської мови і літератури, який 
закінчила в 1967 р. Після цього один рік пра-
цювала вчителькою на Рівненському Поліссі, 
в селі Осова (нині Сарненський район, – авт.). 
Мені там було добре. До мене гарно ставилися 
і батьки, й учні. Дітям я приділяла багато часу. 
Їздила з ними на екскурсії до Рівного та Києва. 
Пригадую, що в одного хлопця навіть взуття 
не було, то вчитель фізкультури дав йому кеди 
для поїздки», – згадує Мирослава Антонівна.

«Мій майбутній чоловік Володимир Павло-
вич Бутинський приїхав до мене на Рівненщи-
ну і запропонував узяти шлюб. Він народився 
в селі Шумбар (сьогодні в Кременецькому райо-
ні, – авт.) в українській родині. Після закінчення 
інституту йому дали направлення в  Луганськ. 

Саме звідти він і приїжджав до мене в село на 
Рівненщину. Ми розписалися в 1968 р. і поїхали 
до Луганська, де отримали квартиру. Чоловік 
працював головним інженером, а згодом бри-
гадиром на будівництві. Я була вихователькою 
у двох гуртожитках. Нам тоді вдалося отримати 
путівку й відвідати країни Балтії та Петербург.

У Луганську нам було добре. Там, звичайно, 
всі розмовляли російською мовою. В 1973 р. 
у нас народився син Олександр. Моя мама по-
чала вмовляти мене переїхати ближче до Кре-
менця. Згодом нам вдалося обміняти квартиру 
в Луганську на помешкання в Луцьку», – роз-
повідає Мирослава Антонівна.

До Луцька вона з чоловіком і сином пере-
бралася в 1977 р.: «Тут було інше життя. Всі 
спілкувалися українською. Коли ми тільки 
приїхали, син ще говорив російською. Дядько 
мого чоловіка жартував, що ми кацапа при-
везли (усміхається, – авт.). Я хотіла працювати 
у школі, але не вдалося. Згодом влаштувалася 
завідувачкою методичного кабінету у  Волин-
ському облвиконкомі. Працювала там два 
роки, а потім перейшла в обласний кінопро-
кат. Наприкінці 1990-х рр. я переїхала до Кре-
менця, оскільки потрібно було доглядати за 
мамою. В той час я вже була на пенсії».

Мирослава Бутинська та її син були одними 
з тих луцьких католиків, які в 1990 р. першими 
збиралися на богослужіння, що тоді відбува-
лися в каплиці костелу Святих Апостолів Пе-
тра і Павла. Її спогади про це записав раніше 
журналіст «Волинського монітора» Анатолій 
Оліх у статті, присвяченій 30-річчю Товариства 
польської культури на Волині імені Еви Фелін-
ської (див. № 18 від 30.09.2021). Син пані Ми-
рослави Олександр був одним із перших міні-
странтів католицької парафії в Луцьку.

Тоді, на початку 90-х рр., поляки, які щоне-
ділі приходили до костелу, вирішили створити 
свою організацію – Товариство польської куль-
тури, яке нині носить ім’я Еви Фелінської. На 
його першому засіданні була й пані Миросла-
ва. Вона брала активну участь у діяльності ТПК, 
згодом з ініціативи тодішньої голови Анни-Ма-
рії Стецяк почала проводити екскурсії поль-
ською мовою для приїжджих поляків. Перша 
така подорож відбулася до Луцька, Рожища 
й Олики. Повернувшись до Кременця, почала 
проводити такі екскурсії і там, адже до цього 
містечка завжди приїжджало багато польських 
туристів. Тут вона стала активною членкинею 
Товариства відродження польської культури 
імені Юліуша Словацького, проте й до сьогодні 
підтримує зв’язок із луцькими поляками. 

***
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 2021». 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 Мирослави Бутинської: 1. Ми-
рослава Бутинська (в центрі) разом із мамою Ядвігою, 
1948 р. 2. Мирослава Бутинська з бабусею Антоніною і ді-
дусем Домініком, 1952 р. 3. Дядько Казимир Станкевич 
і Мирослава Бутинська (стоїть) у Кременці. 4. Мирослава 
Бутинська (стоїть справа) з мамою Ядвігою (сидить спра-
ва). 5. Мирослава Бутинська із сином Олександром.
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Ocaleni od zapomnienia:  
Władysław Jakuszewski

W okresie międzywojennym Władysław Jakuszewski pracował 
w policji w Równem, Kowlu, Dubnie i Zdołbunowie. Został aresz-
towany przez NKWD w listopadzie 1939 r., a w marcu 1941 r. za 
«aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został 
skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.

Władysław Jakuszewski urodził się 13 paź-
dziernika 1893 r. we wsi Mały Łazuczyńsk w po-
wiecie Starokonstantynów (obecnie obwód 
chmielnicki) w chłopskiej rodzinie. Jego ojciec 
Korneliusz Jakuszewski posiadał sześć dziesięcin 
ziemi.

Władysław skończył dwuklasową szkołę zawo-
dową. W latach 1915–1917 służył w wojsku car-
skim w stopniu chorążego. W latach 1918–1920 
był podporucznikiem Wojska Polskiego, a w la-
tach 1921–1922 – porucznikiem rezerwy.

Prawdopodobnie Władysław Jakuszewski 
przybył na Rówieńszczyznę jako osadnik wojsko-
wy uzyskując 10,5 ha ziemi w Żytyniu Wielkim. 
Tutaj, jak dowiadujemy się z akt sprawy karnej, 
zaczął budować dom. 

Od 1922 r. pracował w Komendzie Powiatowej 
Policji Państwowej w Równem. Początkowo był 
kancelistą. W 1926 r. został policjantem w Kowlu. 
W 1930 r. przeprowadził się do Dubna, gdzie zajął 
stanowisko komendanta kolejowego posterunku 
policji. Od 1936 r. był urzędnikiem I komisariatu 
policji w Równem. Lata 1938–1939 spędził na 
stanowisku komendanta kolejowego posterun-
ku policji w Zdołbunowie, pracując jednocześnie 
w bibliotece policyjnej. Do jego obowiązków na-
leżało utrzymywanie porządku na dworcu kole-
jowym oraz zapobieganie sabotażom. 

W Zdołbunowie Jakuszewski zamieszkał ra-
zem z żoną i trzema synami (12, 10 і 8 lat) przy 
ulicy Panieńskiej 9.

5 listopada 1939 r. Władysłąw Jakuszewski 
został aresztowany przez oddział NKWD w Zdoł-
bunowie. W trakcie rewizji skon§skowano mu 
paszport wydany 30 listopada 1922 r. przez urząd 
powiatowy w Równem, szelki, nóż i ołówek. 

Wszyscy jego podwładni również zostali osa-
dzeni w więzieniu. Podstawą aresztowania stało 
się oskarżenie o aktywną działalność przeciw ru-
chowi rewolucyjnemu. Na przesłuchaniu w  dniu 
1 października 1940 r. więzień powiedział, że do 
jego obowiązków należała «walka przeciw rucho-
wi rewolucyjnemu i ujawnienie osób rewolucyjnie 
nastawionych». Jednak, jak stwierdził aresztowa-
ny podczas przesłuchania, w czasie jego pobytu 
na stanowisku komendanta w przydzielonej mu 
dzielnicy żadnych czynów rewolucyjnych nie było, 
w związku z czym nie zatrzymano żadnej osoby 
o poglądach antypolskich. Jeśli chodzi o kon§den-
tów, którzy jakoby musieli być na każdym poste-
runku policyjnym, Władysław powiedział, że ich 
nie potrzebował, ponieważ na jego posterunku 
nie ujawniano nastrojów przeciwrządowych.

Dalsza linia śledztwa, już podczas pobytu Ja-
kuszewskiego w więzieniu NKWD w Kijowie, mia-
ła na celu pozyskanie informacji o kon§dentach. 
29, 30 i 31 października odbyły się kolejne kilku-
godzinne nocne przesłuchania, w trakcie których 
więzień odpowiadał śledczemu, że poza chuliga-
nami i złodziejami policja nikogo nie aresztowała.

W aktach śledztwa wszczętego wobec Włady-
sława Jakuszewskiego znaleziono dwie sprzecz-
ne wobec siebie decyzje. Pierwsza dotyczyła 
wyboru środka zapobiegawczego. Została wyda-
na 9 listopada 1939 r. w Zdołbunowie przez do-
wódcę grupy operacyjnej NKWD USRR, podpo-
rucznika służby bezpieczeństwa Kukesa. Według 
niej aresztowany został oskarżony o popełnienie 
przestępstwa zgodnie z art. 54–13 KK USRR, czyli 
aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyj-
nemu. Dokument został opatrzony datą wstecz-
ną, gdyż na protokole przeszukania i ankiecie 
aresztowanego widnieje data 5 listopada.

W drugiej decyzji wydanej 25 października 
1940 r. przez śledczego jednostki śledczej Za-
rządu NKWD obwodu kijowskiego Sałę czytamy 

o  aresztowaniu Władysława Jakuszewskiego na 
terenie Zachodniej Ukrainy z powodu nielegal-
nego przekroczenia przez niego granicy pań-
stwowej ZSRR od strony Rumunii, czyli popełnie-
nia przestępstwa zgodnie z art. 80 KK USRR. 

Z następnych dokumentów wynika, że sądow-
nictwo sowieckie jako kluczowe wybrało prze-
stępstwo według art. 54–13 KK USRR. 29 marca 
1941 r. na mocy decyzji Kolegium Specjalnego 
NKWD ZSRR Władysław Jakuszewski został skaza-
ny na osiem lat poprawczych obozów pracy. Karę 
odbywał w obozie «Siewpieczłag».

Według postanowienia Prokuratury Obwodu 
Rówieńskiego z dnia 21 grudnia 1989 r. Włady-
sław Jakuszewski został zrehabilitowany.

Dalsze losy rodziny Jakuszewskich nie są nam 
znane.

Tetiana Samsoniuk

Повернуті із забуття:  
Владислав Якушевський

У міжвоєнний період Владислав Якушевський працював 
у  поліційних відділках у Рівному, Ковелі, Дубні та Здолбу-
нові. НКВС арештував його в листопаді 1939 р., а в березні 
1941 р. за «активну боротьбу з революційним рухом» засу-
див до восьми років виправно-трудових таборів.

Владислав Якушевський народився 13 жов-
тня 1893 р. у селі Малий Лазучинськ Старо-
костянтинівського повіту (нині Хмельницька 
область) у селянській родині. Його батько Кор-
нелій Якушевський володів шістьма десятина-
ми землі.

Владислав закінчив двокласне училище. 
У  1915–1917 рр. перебував на службі в цар-
ській армії у званні прапорщика. 1918–1920 рр. 
служив підпоручиком у Війську Польському. 
1921–1922 рр. – поручик резерву.

Очевидно, Владислав Якушевський приїхав 
на Рівненщину як військовий осадник, отри-
мавши 10,5 га у Великому Житині. Тут, як до-
відуємося з архівно-слідчої справи, він почав 
зводити будинок. 

Із 1922 р. працював у Рівненському по-
вітовому відділку поліції. Спочатку він був 

писарем. У 1926 р. став поліціянтом у Ковелі. 
1930  р. переїхав до Дубна, де отримав при-
значення на посаду коменданта залізничного 
постерунку поліції. З 1936 р. Владислав був пи-
сарем 1-го комісаріату поліції в Рівному. 1938–
1939 рр. провів на посаді коменданта поліцій-
ного відділку залізничного вузла у Здолбунові, 
паралельно працюючи в поліційній бібліотеці. 
Серед його обов’язків – підтримання правопо-
рядку на залізничній станції, попередження та 
недопущення диверсій. 

У Здолбунові Якушевський разом із дружи-
ною та трьома синами (12, 10 і 8 років) оселив-
ся на вулиці Панєнській, 9.

5 листопада 1939 р. відділ НКВС у Здолбу-
нові арештував Владислава Якушевського. 
Під час обшуку в нього вилучили паспорт, ви-
даний 30 листопада 1922 р. Рівненським пові-
товим управлінням, підтяжки, ніж та олівець. 

До в’язниці потрапили також усі його підле-
глі. Підставою для арешту стало звинувачення 
в активній боротьбі з революційним рухом. На 
допиті від 1 жовтня 1940 р. в’язень розповів, 
що серед його обов’язків була «боротьба з ре-
волюційним рухом та виявлення революційно 
налаштованих осіб». Однак, як далі стверджу-
вав під час допиту арештований, за час його 
перебування на посту коменданта на обслу-
говуваній ним ділянці ніяких революційних 
проявів не було зафіксовано, а йому так і  не 
вдалося виявити жодної антипольськи нала-
штованої особи. Щодо наявності конфідентів, 
які передбачалися на кожному постерунку 
поліції, Владислав заявив, що не мав потреби 
в таких, оскільки його дільниця не вирізнялася 
антидержавними проявами.

Подальшу лінію слідства, вже під час пере-
бування Якушевського у в’язниці НКВС у Києві, 
вибудовували довкола «добування» свідчень 
про наявних конфідентів. 29, 30 та 31 жовтня 
він провів на кількагодинних нічних допитах, 
відповідаючи слідчому, що, крім хуліганів та 
злодіїв, поліціянти нікого не затримували.

В архівно-слідчій справі Владислава Яку-
шевського наявні дві постанови, що супере-
чать одна одній. Перша – про обрання запобіж-
ного заходу, видана начальником оперативної 
групи НКВС УРСР, молодшим лейтенантом дер-
жавної безпеки Кукесом 9 листопада 1939 р. 
в Здолбунові. Арештованому, згідно з нею, ін-
криміновано злочини, передбачені ст.  54–13 
КК УРСР (активна боротьба з революційним 
рухом). Документ оформлено заднім числом, 
оскільки протокол обшуку й анкета арештова-
ного датовані 5 листопада.

У другій постанові, виданій слідчим слідчас-
тини УНКВС у Київській області Салом 25 жов-
тня 1940 р., йдеться про арешт Владислава 
Якушевського на території Західної України за 
скоєння нелегального переходу державного 
кордону СРСР зі сторони Румунії, тобто злочи-
ну, передбаченого ст. 80 КК УРСР. 

Подальші документи свідчать, що радян-
ське правосуддя ключовими обрало злочини, 
передбаченні ст. 54–13 КК УРСР. 29 березня 
1941 р. постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР Владислава Якушевського засу-
джено до восьми років позбавлення волі у ви-
правно-трудових таборах. Термін покарання 
він відбував у «Сєвпєчлазі».

Заключенням Рівненської обласної проку-
ратури від 21 грудня 1989 р. Владислава Яку-
шевського реабілітовано.

Подальша доля родини Якушевських нам 
не відома.

Тетяна Самсонюк
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Archiwa w smartfonie

Państwowa Służba Archiwalna przedstawiła zuni� kowany 
«Portal Wyszukiwania Międzyarchiwalnego», który zawiera 
prawie półtora miliona zdigitalizowanych kopii dokumentów 
z trzech centralnych archiwów Ukrainy. Wyniki on-line projektu 
«Jednolita witryna dostępu do zasobów cyfrowych ukraińskich 
archiwów» zaprezentowano 11 maja w Kijowie.

Przewodniczący Państwowej Służby Archi-
walnej Ukrainy Anatolij Chromow podkreślił, że 
prezentacja projektu jest przełomowym wyda-
rzeniem w historii rozwoju archiwów państwo-
wych. «Co to daje nam wszystkim? W aktual-
nych warunkach to możliwość zaproponowania 
zasobu, który znacznie upraszcza życie zarówno 
archiwistów, jak i użytkowników. Ostatnio archi-
wa państwowe zaczęły nie tylko aktywnie digi-
talizować swoje zasoby, ale także prezentować 
je na swoich stronach internetowych. Tempo 
cyfryzacji w  ubiegłym roku wzrosło o 500 %. 
Zwiększyła się również szybkość prezentacji 
materiałów on-li ne. Jednak wszystkie te cyfro-
we kopie należało wyszukiwać na platformach, 
które w kolejnych latach tworzyły różne pań-
stwowe instytucje archiwalne. Dla osób, które 
po raz pierwszy mają do czynienia z wyszukiwa-
niem w archiwach, oznacza to dodatkową stratę 
czasu i nerwów» – powiedział. 

W wielu krajach zachodnich istnieją spe-
cjalne platformy, które ujednolicają takie wy-
szukiwanie. Na przykład w Polsce działa por-
tal szukajwarchiwach.gov.pl, dzięki któremu 
użytkownicy mają scentralizowany dostęp do 
zdigitalizowanych zasobów polskich archiwów 
państwowych. 

Takie zadanie od dawna postawiono przed ar-
chiwami ukraińskimi. «Teraz, w warunkach wojny, 
możemy zaprezentować portal stworzony przez 
Archiwalne Systemy Informacyjne. Jest to wersja 
pilotażowa. Zapraszamy wszystkich do korzysta-
nia z tego zasobu, ponieważ dla nas ważne jest 
poznanie opinii użytkowników na temat naszego 
serwisu» – powiedział Anatolij Chromow.

«Portal Wyszukiwania Międzyarchiwalnego» 
zawiera prawie półtora miliona wpisów z trzech 
centralnych archiwów Ukrainy, które w ostatnich 
latach otrzymały oprogramowanie ARCHIUM: 
Centralnego Archiwum Państwowego Organi-
zacji Społecznych, Centralnego Archiwum Pań-
stwowego – Muzeum Literatury i Sztuki oraz 
Centralnego Archiwum Państwowego Wyższych 
Władz i Administracji. Te półtora miliona kopii nie 
tylko jest przedstawionych w bazie. Istnieje moż-
liwość wyszukiwania według słów kluczowych, 
dokumentów opisowych. Jeśli sprawa nie jest 
zdigitalizowana, można ją zamówić bezpośred-
nio do czytelni konkretnego archiwum. 

Serwis jest dostępny w internecie: https://
searcharchives.net.ua/. Został stworzony przez 
przedsiębiorstwo «Archiwalne Systemy Informa-
cyjne». Dyrektor § rmy Kyryło Wisłobokow zazna-
czył, że w archiwach państwowych obecnie na-
leży wdrożyć jednolite zasoby na zuni§ kowanej 
platformie ARCHIUM. 

«Istnieje wiele serwisów stworzonych w róż-
nych latach na różnych platformach. Zasadni-
czo nie mają żadnych zaawansowanych me-
chanizmów wyszukiwania, co utrudnia pracę 
badaczom. Staraliśmy się stworzyć prosty, intu-
icyjny interfejs. Głównym elementem jest okno 
wyszukiwania. Poniżej są pokazywane slajdy ze 
zbiorami, które archiwa chcą zaprezentować ze 
swoich lokalnych zasobów» – powiedział Kyryło 
Wisłobokow.

Obecnie do portalu podłączone są trzy archi-
wa, następnie będą kontynuowane prace nad 
dołączaniem kolejnych archiwów i zbiorów, np. 
zdigitalizowanych dokumentów Archiwum Za-
chodnioukraińskiej Republiki Ludowej. 

Dyrektorka Centralnego Archiwum Państwo-
wego Wyższych Władz i Administracji Ukrainy 
Larysa Łewczenko przypomniała, że zaledwie kil-
ka miesięcy temu instytucja zaprezentowała pół 
miliona zdigitalizowanych kopii, obecnie zaś jest 
ich dwa razy więcej. 

«Załadowano materiały z okresu Ukraińskiej 
Rewolucji, lat 20. XX w., zbiory o tematyce ży-
dowskiej. Wkrótce będą dostępne Zbiory Rady 
Najwyższej Ukrainy z lat 1991–1993 (ponad 
tysiąc spraw), materiały z okresu II wojny świa-

towej, w  szczególności o jeńcach wojennych 
i  osobach internowanych przetrzymywanych 
w obozach jenieckich, specjalnych szpitalach na 
terenie Ukrainy po zakończeniu wojny. Planu-
jemy skopiować zbiory zawierające informacje 
o charakterze genealogicznym, ponieważ mamy 
spisy ludności, dokumenty wojskowe, edukacyj-
ne, dokumenty dotyczące przesiedleń, które po-
zwalają na ustalenie informacji o losach tysięcy 
ludzi w latach 1917–1926 czy w okresie powojen-
nym» – podkreśliła Larysa Łewczenko.

Dodała, że pracownicy Archiwum Wyższych 
Władz i Administracji mają nadzieję, że w ciągu 
roku lub półtora zdigitalizują około dwóch milio-
nów arkuszy dokumentów. Kopie planują umie-
ścić w zasobie elektronicznym. 

Jako pierwsze do platformy ARCHIUM dołą-
czyło Centralne Archiwum Państwowe Zrzeszeń 
Społecznych Ukrainy. Jego szefowa Olga Bażan 
powiedziała, że obecnie archiwiści opublikowa-
li adnotacje dokumentów, opatrzyli historycz-
nymi informacjami prawie wszystkie dostępne 
zbiory, a także informacje tekstowe do połowy 
wszystkich zbiorów. Pełne informacje tekstowe 
do wszystkich dostępnych w archiwum zbiorów 
mają pojawić się na portalu w ciągu roku. 

«W ubiegłym roku opublikowaliśmy indeks 
nazwisk osób represjonowanych, których sprawy 
karne są przechowywane w naszym archiwum. 
Liczba takich spraw wynosi ponad 34 tys. W tym 
elektronicznym indeksie znalazły się nazwiska 
55 tys. osób represjonowanych. W najbliższych 
planach jest załadowanie zeskanowanych kopii 
spraw karnych osób represjonowanych» – zazna-
czyła Olga Bażan.

Powstanie takiego portalu międzyarchiwal-
nego to nasza broń w badaniu historii Ukrainy. 
Taką pewność ma zastępczyni dyrektora, główna 
kustoszka zbiorów Centralnego Archiwum Pań-
stwowego – Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy 
Tamara Malarczuk. 

«Nasze archiwum publikuje na tym portalu 
opisy spraw stałego przechowywania. Załado-
wano już opisy 15% takich spraw. Dodaliśmy 
również 120 tys. zeskanowanych kopii z naszych 
zbiorów dokumentów pochodzących z rodzin-
nych archiwów. Cechą naszych zbiorów jest 
posiadanie właśnie takich dokumentów, zde-
cydowaliśmy więc, że będziemy publikowali je 
w pierwszej kolejności» – powiedziała. 

Obecnie nie ma możliwości podłączenia do 
«Portalu Wyszukiwania Międzyarchiwalnego» 
archiwów obwodowych i miejscowych, jednak 
Państwowa Służba Archiwalna ma nadzieję, że 
wkrótce także zaczną korzystać z platformy AR-
CHIUM. Jedno z obwodowych archiwów kraju już 
rozważa taką możliwość. 

Olga Szerszeń 

Fot.: Zrzut ekranu z internetowej prezentacji 
«Portalu Wyszukiwania Międzyarchiwalnego»

Архіви у смартфоні
Державна архівна служба представила єдиний «Міжархів-
ний пошуковий портал», який містить майже півтора міль-
йона оцифрованих копій документів із трьох центральних 
архівів України. Результати онлайн-проєкту «Єдине вікно до-
ступу до цифрових ресурсів українських архівів» представи-
ли 11 травня в Києві.

Голова Державної архівної служби України 
Анатолій Хромов наголосив, що презентація 
проєкту – це знакова подія в історії розвитку 
державних архівів. «Що це дає всім нам? Це 
можливість у реальних умовах спробувати 
представити ресурс, який значно спрощує 
життя і архівістів, і користувачів. Останнім ча-
сом державні архіви активно почали не тільки 
цифрувати своє надбання, а й представляти 
його на своїх сайтах. Темпи оцифрування за 
минулий рік зросли на 500 %. Також зросли 
темпи представлення матеріалів онлайн. Але 
всі ці цифрові копії потрібно шукати на плат-
формах, які в різні роки створювали державні 
архівні установи. Для людей, які вперше сти-
каються з архівними пошуками, це означає до-
даткову трату часу і нервів», – сказав він. 

У багатьох західних країнах існують спеціа-
льні платформи, які уніфікують такий пошук. 
Наприклад, у Польщі наповнюється і працює 
портал szukajwarchiwach.gov.pl, завдяки яко-
му користувачі мають централізований доступ 
до оцифрованого надбання польських дер-
жавних архівів. 

Таке завдання давно стояло перед україн-
ським архівами. «Зараз, в умовах війни, ми 
можемо представити такий портал, створе-
ний Архівними інформаційними системами. 
Це пілотна версія. Ми запрошуємо всіх ско-
ристатися цим ресурсом, адже нам важливо 
дізнатися думку користувачів: наскільки він 
зручний і  сучасний», – зазначив Анатолій 
Хромов.

«Міжархівний пошуковий портал» уві-
брав майже півтора мільйона копій із трьох 
центральних архівів України, які минулих 
років отримали програмне забезпечення 
ARCHIUM: Центрального державного архіву 
громадських об’єднань, Центрального дер-
жавного архіву-музею літератури і мистецтва 
та Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління. Ці півтора міль-
йона копій не тільки представлено на ресур-
сі. Вони надають можливість пошуку за клю-
човими словами, описовими документами. 
Якщо справи не оцифровано, їх можна буде 
замовити безпосередньо в читальний зал 
окремого архіву. 

Ресурс доступний в інтернеті: https://
searcharchives.net.ua/. Над його створенням 
працювало ПП «Архівні інформаційні систе-
ми». Директор фірми Кирило Віслобоков за-
значив, що зараз потрібно запровадити одно-
типні ресурси в державних архівах на єдиній 
уніфікованій платформі ARCHIUM. 

«Існує багато ресурсів, створених у різні 
роки на різних платформах. Переважно вони 
не мають якихось серйозних пошукових ме-
ханізмів, що утруднює роботу дослідникам. 
Ми намагалися створити простий, інтуїтивний 
інтерфейс. Основним є вікно пошуку. Знизу 

транслюються слайди з колекціями, які архіви 
виділяють на своїх локальних ресурсах», – за-
уважив Кирило Віслобоков.

Наразі до єдиного порталу підключено три 
архіви, однак далі триватиме робота з під-
ключення інших архівів і колекцій, наприклад 
оцифрованих документів Архіву ЗУНР. 

Директорка Центрального державного ар-
хіву вищих органів влади та управління Украї-
ни Лариса Левченко пригадала, що буквально 
кілька місяців тому установа презентувала пів 
мільйона оцифрованих копій, а нині таких на-
раховується удвічі більше. 

«Завантажено матеріали періоду Україн-
ської революції, 1920-х рр., фонди єврейської 
тематики. Скоро будуть доступними фонд 
Верховної Ради України за 1991–1993 рр. (це 
більш ніж тисяча справ), матеріали періоду 
Другої світової війни, зокрема про військово-
полонених і інтернованих осіб, які перебували 
в таборах військовополонених, спецшпиталях 
на території України після закінчення війни. 
Плануємо копіювати фонди, які містять інфор-
мацію генеалогічного характеру, оскільки має-
мо переписи населення, військові, освітянські 
документи, документи про переселення, які 
дозволяють встановити відомості про долі ти-
сяч людей у період 1917–1926 рр., післявоєн-
ний час», – наголосила Лариса Левченко.

Вона додала, що працівники архіву вищих 
органів влади та управління сподіваються за 
рік-півтора оцифрувати близько двох мільйо-
нів аркушів документів. Копії планують заван-
тажити на електронний ресурс. 

Першим до платформи ARCHIUM підклю-
чився Центральний державний архів громад-
ських об’єднань України. Його очільниця Оль-
га Бажан розповіла, що нині архівісти внесли 
до ресурсу анотації документів та історичні 
довідки майже на всі наявні фонди, а також 
повну текстову інформацію на половину всіх 
фондів. Повну текстову інформацію на всі 
наяв ні в архіві фонди сподіваються заванта-
жити на портал протягом року. 

«Торік ми завантажили іменний покажчик 
на репресованих осіб, кримінальні справи 
яких зберігаються в нашому архіві. Кількість 
таких справ – понад 34 тис. І в цей електронний 
іменний покажчик увійшли імена 55  тис.  ре-
пресованих осіб. У найближчих планах – за-
вантажувати відскановані копії архівно-кри-
мінальних справ репресованих», – відзначила 
Ольга Бажан.

Заснування подібного міжархівного порта-
лу в умовах сьогодення – наша зброя у вивчен-
ні історії України, впевнена заступниця дирек-
тора, головна зберігачка фондів Центрального 
державного архіву-музею літератури і мисте-
цтва України Тамара Малярчук. 

«Наш архів завантажує описи справ постій-
ного зберігання на цей портал. Уже залуче-
но описи 15 % справ. Також ми завантажили 
120 тис. відсканованих копій із наших фондів 
документів особового походження. Оскільки 
унікальністю нашого архіву є наявність доку-
ментів особового походження, ми вирішили, 
що першочергово завантажуватимемо саме 
їх», – сказала вона. 

Нині через низку причин немає змоги під-
ключити до «Міжархівного пошукового порта-
лу» обласні та місцеві архіви, однак у Держав-
ній архівній службі сподіваються, що з часом 
на уніфіковану платформу ARCHIUM пере-
йдуть і вони. Таку можливість нині вже розгля-
дають в одному з обласних архівів країни. 

Ольга Шершень 

Фото: скрін з онлайн-презентації 
«Міжархівного пошукового порталу»
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ukraińskich w ich walce 
o ideały wolnego świata, 
przyszłość swojego kraju 
i przyszłych pokoleń Ukra-
ińców. Jestem pewien, że 

wolny świat nie pozostanie biernym również po 
wojnie i razem Ukrainę odbudujemy».

Komendant powiatowy policji w Lubartowie, 
inspektor Andrzej Antoniewski, przekazał swoje-
mu ukraińskiemu koledze, zastępcy komendanta 
policji w Horochowie Oleksandrowi Hnatiukowi 
leki i środki opatrunkowe, zwłaszcza te najpo-
trzebniejsze do zabezpieczenia ran postrza-
łowych. Jak powiedział polski funkcjonariusz, 
pomoc została zebrana przez jego podwład-
nych, a  także przez związki zawodowe w woje-
wództwie lubelskim, w tym działające w jego 
komendzie. «Będziemy dalej wspierać naszych 
ukraińskich kolegów, jak tylko będzie możliwość. 
Będziemy też pozyskiwać sponsorów prywat-
nych, §rmy farmaceutyczne. Jestem też pewny, 
że jak my będziemy w potrzebie, to też przyjdą 
nam na pomoc» – uważa inspektor Andrzej An-
toniewski.

Następnie polska delegacja dostarczyła przy-
wieziony przez siebie ładunek pomocy humani-
tarnej do lokalnego magazynu. Według komen-
danta wojewódzkiego OHP Piotra Gawryszczaka 
dary były zbierane przez hufce z całej Lubelszczy-
zny. Znalazła się wśród nich żywność, lekarstwa, 
chemia gospodarcza, zabawki dla dzieci, artykuły 
pierwszej potrzeby oraz pięć składanych łóżek 
medycznych dla szpitali polowych.

«Dziękuję Polakom, naszym przyjaciołom, któ-
rzy bardzo nas wspierają. Pomagają nam nie tylko 
Polacy z Polski. Np. pani Martina, Polka z pocho-
dzenia, zorganizowała ostatnio całą ciężarówkę 
pomocy humanitarnej zebranej w Irlandii. Ludzie 
wysyłają żywność, artykuły higieniczne, artykuły 
pierwszej potrzeby, lekarstwa» – opowiada za-
stępca mera Beresteczka Walentyna Zalewska.

Mówi, że otrzymana pomoc najpierw jest 
sortowana w magazynie, który powstał w sali 
sportowej w szkole, a następnie dystrybuowa-
na przez centrum wolontariatu. Część wsparcia 
tra§a do uchodźców zamieszkałych w mieście 
i okolicznych wioskach, część na front. Obecnie 
w gminie mieszka około 340 osób, które zostały 
zmuszone do opuszczenia swoich domów. Ta 
liczba stale się zmienia, ponieważ niektórzy wy-

jeżdżają dalej na zachód, a niektórzy wracają do 
swoich miejscowości wyzwolonych przez wojsko 
ukraińskie. Wśród wolontariuszy jest farmaceuta, 
który zawodowo zajmuje się dystrybucją le-
ków i sprzętu medycznego. Hromada nawiązała 
współpracę m.in. z łuckim szpitalem wojskowym, 
dlatego część leków tra§a tam i jest wykorzysty-
wana do leczenia rannych żołnierzy.

Goście zostali również zaproszeni do klasy 
języka polskiego w beresteczkowskim liceum. 
W  ubiegłym roku sobotnio-niedzielna szkoła 
języka polskiego przy Stowarzyszeniu Kultury 
Polskiej im. Ewy Felińskiej Oddział w Berestecz-
ku obchodziła 25-lecie istnienia. Przez lata dzia-
łalności setki dorosłych i dzieci z okolicznych wsi 
w obwodach wołyńskim, lwowskim i rówieńskim 
poznawało tu język i kulturę polską.

Następnie Ukraińcy i Polacy udali się na cmen-
tarz polski w Beresteczku, gdzie uczcili pamięć 
poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Więk-
szość członków polskiej delegacji była już wcze-
śniej na tym cmentarzu, gdyż OHP od wielu lat 
porządkuje tę nekropolię, podobnie jak wiele 
innych w Ukrainie.

Na zakończenie programu wszyscy razem od-
wiedzili Ukraiński Narodowy Rezerwat Historycz-
ny «Pole Bitwy pod Beresteczkiem». W tym miej-
scu między wsiami Plaszewa i Ostrów w 1651  r. 
rozegrała się bitwa między Polakami a Ukraińca-
mi. «A teraz wspólny wróg nas zjednoczył» – wy-
raził ktoś myśl, która chyba każdemu chodziła po 
głowie.

«Myślę, że w innych czasach, czasach poko-
ju, nasza współpraca będzie się rozwijać w in-
nych obszarach, a na razie Polacy udzielają nam 
pomocy humanitarnej i jesteśmy im za to bar-
dzo wdzięczni. Beresteczko stało się swoistym 
punktem tranzytowym – przekazujemy pomoc 
na wschód, do miejscowej ludności i wprost do 
okopów. Szczególnie dziękujemy za leki. Jak po-
kazała historia, kiedy my, Ukraińcy i Polacy, kłó-
ciliśmy się, to wróg nas pojedynczo pokonywał, 
przynosiło to nieszczęście obu narodom. A kiedy 
żyliśmy w harmonii, byliśmy nie do pokonania. 
Obecna wojna jest tego kolejnym dowodem. 
Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy zawsze żyli 
ze sobą w pokoju i przyjaźni» – powiedział mer 
Beresteczka Ihor Grudzewicz.

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich

українських героїв у їхній боротьбі за ідеали 
вільного світу, за майбутнє своєї країни і при-
йдешніх поколінь українців. Я впевнений, що 
вільний світ не залишиться байдужим також 
після завершення війни і що ми разом відбу-
дуємо Україну».

Комендант повітової комендатури поліції 
в Любартові, інспектор Анджей Антоневський 
передав своєму українському колезі, заступ-
нику керівника відділення поліції в Горохові 
Олександру Гнатюку, ліки й медичні засоби, 
зокрема ті, що потрібні при вогнепальних по-
раненнях. Як розповів польський поліціянт, 
допомогу збирали його підвладні, професійні 
спілки в Люблінському воєводстві та профспіл-
ки, які діють у його комендатурі. «Ми й надалі 
підтримуватимемо наших українських колег, 
як тільки буде така можливість. Шукатимемо 
теж приватних спонсорів, фармацевтичні ком-
панії та аптеки. Я впевнений: якщо нам колись 
буде потрібна підтримка, то вони також нам 
допоможуть», – зазначив інспектор Анджей 
Антоневський.

Далі польська делегація доставила приве-
зений нею вантаж на місцевий волонтерський 
склад. За словами воєводського коменданта 
Добровольчих загонів праці Пьотра Гаврища-
ка, подаровані речі збирали загони з усієї Люб-
лінщини. Серед них – продукти, медикаменти, 
побутова хімія, дитячі іграшки, предмети пер-
шої необхідності, а також п’ять розкладних ме-
дичних ліжок для польових шпиталів.

«Дякую полякам, нашим друзям, які дуже 
виручають нас. Допомагають не лише поля-
ки з Польщі: наприклад, пані Мартіна, полька 
за національністю, нещодавно організувала 
цілу фуру гуманітарної допомоги, зібрану в Ір-
ландії. Люди шлють продукти, засоби гігієни, 
предмети першої необхідності, ліки», – роз-
повіла заступниця міського голови Валентина 
Залевська.

За її словами, на складі, створеному в школі, 
отриману допомогу сортують, а далі волон-
терський центр розподіляє її. Частина допо-
моги потрапляє до біженців, які проживають 
у місцевій громаді, частину відправляють на 
фронт. На цей момент на території громади 
проживають близько 340 людей, які були зму-
шені втікати зі своїх домівок. Їх кількість по-
стійно змінюється, адже хтось їде далі на захід, 

а хтось повертається у звільнені українським 
військом населені пункти. Серед волонтерів 
є  провізор, який фахово розподіляє медика-
менти й медичне обладнання. Зокрема, грома-
да налагодила співпрацю з Луцьким військо-
вим госпіталем, тож частину ліків передають 
туди для лікування поранених бійців.

Гостей запросили також відвідати клас 
польської мови в Берестечківському ліцеї. То-
рік суботньо-недільна школа польської мови 
при відділенні Товариства польської культури 
імені Еви Фелінської в Берестечку святкувала 
25-літній ювілей. За роки її діяльності з поль-
ською мовою та культурою тут ознайомилися 
сотні дорослих і дітей із навколишніх сіл Во-
линської, Львівської та Рівненської областей. 

Далі українці й поляки направилися на 
польське кладовище в Берестечку, де вша-
нували пам’ять загиблих у польсько-більшо-
вицькій війні. Велика частина польської деле-
гації була на цьому цвинтарі вже не раз, адже 
волонтери з Добровольчих загонів праці ба-
гато років поспіль прибирають його та низку 
інших польських некрополів в Україні. 

На завершення програми всі разом відвіда-
ли національний історико-меморіальний за-
повідник «Поле Берестецької битви». На цьому 
місці між селами Пляшева та Острів у 1651 р. 
відбулася битва між поляками та українцями. 
«А тепер спільний ворог об’єднав нас»,  – ви-
словив хтось думку, яка крутилася, мабуть, 
у кожного в голові.

«Думаю, в інші, мирні, часи наша співпраця 
буде розвиватися і в інших напрямках, а зараз 
поляки дають нам гуманітарну допомогу, за що 
ми їм дуже вдячні. Берестечко – як своєрідний 
транзитний пункт, ми відправляємо допомогу 
і на схід, і місцевому населенню, і прямо в око-
пи. Особлива вам подяка за медикаменти. Як 
показала історія, коли ми, українці й поляки, 
сварилися, то потім поодинці терпіли поразки, 
це приносило нещастя обом народам. А коли 
ми жили в злагоді, нас ніхто не міг подолати. 
Ця війна – ще один доказ. Дай Боже нам за-
вжди жити в мирі та дружбі», – сказав Берес-
течківський міський голова Ігор Грудзевич.

Текст і фото: Анатолій Оліх
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Польські товариства в Україні, як і в усьому 
світі, щороку відзначають цю важливу дату. 
Цього року, попри війну і навіть усупереч їй, 
ми теж вирішили провести День Конституції 
3 травня, щоби, зокрема, нагадати одне одно-
му, як багато єднає Україну з Польщею та поля-
ками, які безпрецедентно підтримують україн-
ців у їїхній боротьбі з ворогом. А також щоби 
подякувати за підтримку й задуматися, яке 
значення для нас мають громадянські права 
і свободи, особливо зараз, коли їх брутально 
порушують. 

Святкування дня Конституції 3 травня 
в  Тернополі – це ініціатива Тернопільсько-
го культурно-просвітницького полонійно-
го товариства (ТКППТ), реалізована завдяки 
співпраці з кафедрою загального мовознав-
ства і  слов’янських мов Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка і Тернопільської ЗОШ І–
ІІІ ступенів № 27 імені Віктора Гурняка.

Зустріч складалася з двох частин. Перша 
розпочалася привітанням учасників деканом 
факультету філології і журналістики ТНПУ, про-
фесором Тетяною Вільчинською та головою 
Тернопільського культурно-просвітницького 
полонійного товариства Мариною Войновою.

Черговим етапом зустрічі була доповідь на 
тему ухвалення Конституції 3 травня, її харак-
терних рис, діяльності поляків на захист поль-
ської держави та власних прав і свобод, яку 
виголосила Олена Халагієра, юристка, голова 
Барського районного культурно-освітнього 
товариства поляків імені Конфедератів бар-
ських у 2015–2019 рр. Учасники дізналися теж 
про історію ухвалення Конституції України, як 
український народ захищав свої права і сво-
боди, зокрема під час Помаранчевої революції 
і Революції гідності, війни на Донбасі та повно-
масштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 
2022 р. Соломія Куш, членкиня ТКППТ, студент-
ка історичного факультету, розповіла про свої 
враження: «Я маю українські та польські корені 
й цим пишаюся, адже обидва моїх народи за-
вжди мужньо боролися, захищаючи свої права 
і свободи. Конституція 3 травня, перша в Євро-
пі, вплинула на розвиток демократії в Європі, 
тому це свято потрібно шанувати, адже тільки 
пам’ятаючи про минуле, неустанні зусилля на 
благо держави й героїчних подвигів наших 
предків, ми можемо будувати майбутнє».

Друга частина, художня, складалася з де-
кламації поезії учнями Тернопільської ЗОШ 
№  27, членів ТКППТ, студентів полоністики 
ТНПУ і виступу вокально-інструментального 
ансамблю «Файні дівчата», який діє при ТКППТ.

Прозвучали, зокрема, вірші Тадеуша Кубя-
ка, Кшиштофа-Каміля Бачинського, Чеслава 
Мілоша, Сергія Жадана і Ліни Костенко (в пе-
рекладі польською). Ансамбль, своєю чергою, 
виконав патріотичні пісні «Рота», «Як ішло вій-
сько», гімн «Ще не вмерла України» і компо-
зицію Святослава Вакарчука «Обійми мене»; 
останні були в  польсько-українській версії. 
При нагоді Марії Бобрик, керівниці ансамблю 
«Файні дівчата», вручили диплом – суперна-
городу в ІІ Міжнародному інтернет-фестивалі 
розважальної пісні «Your Song», в якому ан-
самбль узяв участь навесні цього року.

Ця зустріч була гарною нагодою подякува-
ти Польщі. «В одному з особистих листів ро-
сійська імператриця Катерина ІІ писала, що 
росія не має ані потреби, ані користі з того, 
щоби Польща була самостійною. Через рік піс-
ля ухвалення Конституції 3 травня росія оку-
пувала частину Польщі. Як бачимо, більш ніж 
через 200 років нічого не змінилося. Україна та 
Польща мають спільного ворога і спільну мету. 
Зараз Україна стала на захист не лише своєї су-
веренності, але й на захист Європи, демократії 
та загальнолюдських цінностей. Посол Польщі 
в Україні був єдиним послом, який залишив-
ся в Києві, коли російські танки перебували 
під українською столицею і місто обстрілюва-
ли. Польща прийняла понад 3 млн біженців 
і весь час підтримує Україну. Сьогодні наші 
держави перебувають на вершині співпраці 
і братерства, і ми, українці, маємо докласти 
всіх зусиль, щоби так було завжди», – сказала 
керівниця кафедри загального мовознавства 
і слов’янських мов Галина Бачинська. 

У своєму вірші Сергій Жадан «Ви готові?» 
пише:

«Грифель у дитячих руках проводить лінію 
дихання,

лінію, за яку не заступить вогонь.
Бути разом, триматися світла,
триматися разом посеред крил,
які на щось у цьому повітрі опирались,
щось вихоплювали з нього, пружинили,
прорізали світло в картонних коробках весни».
Ми готові завжди пам’ятати про те, що 

Польща, як справжня сестра, підтримала 
Україну під час війни. І про те, що свобода не 
дається легко – часто за неї треба чимало за-
платити. І про те, що уроки історії – це, мабуть, 
найважливіші уроки для тих, хто хоче бути не-
залежним.

Марина Войнова,
Тернопільське культурно-просвітницьке 

полонійне товариство
Фото: Уляна Ленько

Урок історії  
в Тернополі

В Україні вже третій місяць триває повномасштабна війна. 
Третій місяць військові захищають незалежність і суверен-
ність нашої країни від росії. Яке відношення до цього має 
святкування Дня Конституції Польщі? Виявляється, велике. 

Lekcja historii 
w Tarnopolu

W Ukrainie już trzeci miesiąc trwa pełnoskalowa wojna. Trzeci 
miesiąc wojskowi bronią niepodległości i suwerenności naszego 
kraju przed rosją. Co do tego mogą mieć obchody Dnia Konsty-
tucji Polski? Okazuje się, że wiele. 

Polskie towarzystwa w Ukrainie, jak i na całym 
świecie, obchodzą tę ważną datę każdego roku. 
W tym, mimo wojny, a nawet wbrew niej, posta-
nowiliśmy zorganizować obchody Dnia Konsty-
tucji 3 Maja, żeby m.in. przypomnieć sobie, jak 
wiele łączy Ukrainę z Polską i Polakami, którzy 
bezprecedensowo wspierają nasz kraj w obliczu 
walki z okupantem. A także żeby podziękować 
za wsparcie i przemyśleć, jakie znaczenie dla nas 
mają prawa i swobody obywatelskie, zwłaszcza 
teraz, kiedy są one brutalnie naruszane.

Obchody Dnia Konstytucji 3 Maja w Tarnopolu 
– to inicjatywa Polonijnego Stowarzyszenia Kul-
turalno-Oświatowego, która została zrealizowa-
na dzięki współpracy z Katedrą Językoznawstwa 
Ogólnego i Języków Słowiańskich Tarnopolskie-
go Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Wołodymyra Hnatiuka i Tarnopolską Ogólno-
kształcącą Szkołą nr 27 im. Wiktora Górniaka. 

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierw-
sza zaczęła się od powitania uczestników przez 
dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa TNUP 
prof. Tetianę Wilczyńską oraz prezes Polonijnego 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tar-
nopolu Marynę Wojnową. 

Kolejnym etapem wydarzenia była prelek-
cja na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
jej charakterystycznych cech, działań Polaków 
w obronie własnych praw i swobód oraz Państwa 
Polskiego, wygłoszona przez Olenę Halagierę, 
prawniczkę, prezes Barskiego Rejonowego Sto-
warzyszenia Polaków im. Konfederatów Barskich 
w latach 2015–2019. Uczestnicy dowiedzieli się 
również o historii uchwalenia Konstytucji Ukra-
iny, o tym, jak naród ukraiński bronił swoich praw 
i swobód m.in. w czasie Pomarańczowej Rewolu-
cji i Rewolucji Godności, wojny w Donbasie i  peł-
noskalowej wojny, która zaczęła się 24 lutego 
2022 r. 

Solomija Kusz, członkini PSKOT, studentka 
Wydziału Historycznego, opowiedziała o swoich 
wrażeniach: «Mam ukraińskie i polskie korzenie i 
jestem z tego dumna, ponieważ oba moje narody 
zawsze dzielnie walczyły w obronie swoich praw i 
swobód. Konstytucja 3 Maja, pierwsza w Europie, 
wpłynęła na rozwój demokracji na kontynencie, 
dlatego to święto należy szanować, bo tylko pa-
miętając o przeszłości, o nieustannej pracy na 
rzecz państwa i bohaterskich czynach naszych 
przodków, możemy budować przyszłość».

Druga część – artystyczna – składała się z po-
etyckiego występu uczniów Tarnopolskiej Ogól-
nokształcącej Szkoły nr 27, członków PSKOT, 
studentów polonistyki TNUP i występu zespołu 
wokalno-instrumentalnego «Fajne Dziewczyny» 
działającego przy PSKOT.

Zabrzmiały m.in. wiersze Tadeusza Kubiaka, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czesława Miło-
sza, Serhija Żadana i Liny Kostenko (w tłumacze-
niu na polski). Zespół z kolei wykonał pieśni pa-
triotyczne: «Rotę», «Jak szło wojsko» oraz hymn 
«Szcze ne wmerła Ukraina» i utwór Swiatosława 
Wakarczuka «Obijmy mene», oba w wersji pol-
sko-ukraińskiej. Przy okazji Marii Bobryk, kierow-
niczce zespołu «Fajne Dziewczyny», wręczono 
dyplom – superwyróżnienie w Międzynarodo-
wym Internetowym Festiwalu Piosenki Rozryw-
kowej «Your Song», w którym zespół wziął udział 
wiosną br. 

Spotkanie było dobrą okazją do podzięko-
wania Polsce. «W jednym z prywatnych listów 
rosyjska caryca Kateryna II pisała, że rosja nie 
ma ani potrzeby, ani korzyści w tym, żeby Polska 
była samodzielna. Rok po uchwaleniu Konstytu-
cji 3  Maja rosja okupowała część Polski. Jak wi-
dzimy, po ponad 200 latach nic się nie zmieniło. 
Ukraina i Polska ma wspólnego wroga i wspólny 
cel. Dziś Ukraina walczy w obronie nie tylko swo-
jej suwerenności, ale też w obronie Europy, de-
mokracji i wartości ogólnoludzkich. Ambasador 
Polski w  Ukrainie był jedynym ambasadorem, 
który pozostał w Kijowie, kiedy rosyjskie czołgi 
znajdowały się już pod ukraińską stolicą, a mia-
sto było ostrzeliwane. Polska przyjęła ponad 
3  mln  uchodźców i cały czas wspiera Ukrainę. 
Dziś nasze państwa przeżywają szczyt współ-
pracy i braterstwa, i my, Ukraińcy, mamy dołożyć 
wszelkich starań, żeby tak było zawsze» – powie-
działa kierownik Katedry Językoznawstwa Ogól-
nego i Języków Słowiańskich Hałyna Baczyńska.

W swoim wierszu «Jesteście gotowi?» Serhij 
Żadan pisze:

«Gra§t w dziecięcych rękach wyznacza linię 
oddechu,

linię, której nie przekroczy ogień.
Być razem, trzymać się światła,
trzymać się razem pośród skrzydeł,
które o coś w tym powietrzu się opierały,
coś wybierały z niego, opróżniały,
przecinały światło w kartonowych pudełkach 

wiosny».
Jesteśmy gotowi zawsze pamiętać o tym, ze 

Polska jak prawdziwa siostra wsparła Ukrainę 
w  obliczu wojny. I o tym, że wolność nie przy-
chodzi łatwo – często za nią trzeba bardzo sło-
no zapłacić. I o tym, że lekcje historii – to chyba 
najważniejsze lekcje dla tych, którzy chcą być 
niepodlegli.

Maryna Wojnowa,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

w Tarnopolu
Fot. Ulania Leńko
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Kronika klasowa. 
Część 3

W połowie stycznia 1935 r. uczniowie Siedmioklasowej Publicz-
nej Szkoły Powszechnej nr 7 im. Marii Konopnickiej w Łucku wró-
cili po feriach do szkoły. Proponujemy Państwa uwadze notatki 
zrobione przez nich w kronice klasowej w drugim semestrze roku 
szkolnego 1934/1935. Pierwszą i drugą część kroniki zamieścili-
śmy w nr. 7–8 oraz 9. Dokument został odnaleziony w archiwum 
oraz opracowany przez krajoznawcę i genealoga Artura Aloszy-
na dla portalu Volynia. 

Dnia 15-I-1935 r. po ferjach świątecznych po-
wróciliśmy do szkoły aby pracować dalej i zarobić 
na dobre świadectwa roczne. Pomimo tylu przy-
jemności które mieliśmy podczas świąt tęsknili-
śmy za szkołą. Po powrocie do szkoły odbyły się 
po raz wtóry Jasełka. Poczem zaczęliśmy praco-
wać jak dawniej i zbierać nowe owocy pracy. Pi-
sał A. Siemianowski (tu i dalej została zachowana 
oryginalna pisownia – red.).

Po ferjach świątecznych w dniu 15 stycznia 
przyszliśmy do szkoły. Zmieniło się tylko to że 
młodsze klasy zostały przeniesione na dół, a star-
sze na górę. Starsze klasy mają osobną salę rekre-
acyjną. Na salę rekreacyjną chodzimy na większe 
przerwy i na gimnastykę. Bardzo się cieszymy 
z naszej sali. Pisała Jaszewska H.

Ponieważ w klasie naszej często dziewczynki 
zaniedbywały swe obowiązki Pani przeprowadzi-
ła zmianę. Zgłosiły się wtedy dziewczynki, które 
chciały to zło usunąć. Z dniem 29 stycznia grupy, 
które dawniej były, przestały istnieć. A wszystkie 
obowiązki na grupy szóstkowe, na których czele 
stoją te dziewczynki, które wzięły na siebie odpo-
wiedzialność. Pisała J. Zarembianka.

Dnia (nie podano daty) 1935 roku. Za przy-
kładem lat ubiegłych staraniem Pani Kierownicz-
ki szkoły, została urządzona tradycyjna choinka. 
Aby nie było zbyt ciasno, postanowiłyśmy się 
oddzielić od klas młodszych. Uczenice klasy IV, 
V, VI i VII, postanowiły prosić Panią Kierowniczkę 
o zezwolenie urządzenia przy tej okazji zabawę 
wyłącznie dla tych klas. Przychylając się do naszej 
prośby Pani Kierowniczka, udzieliła zezwolenia, 
oraz zrobiła nam miłą niespodziankę, zaprosiła 
orkiestrę, oczywiście na koszt właśny. Choinkę 
staraniem uczennic dość ładnie ubrano. Stosow-
nie do uchwały uczennic wymienionych wyżej 
klas, wstęp na zabawę wynosił 10 gr. Pani Lubie-
niecka przyczyniła się do urządzenia bufetu. Ba-
wiłyśmy się bardzo wesoło, bo pod dzwięki mu-
zyki dużo tańczyłyśmy. O godzinie 9-tej zabawa 
skończyła się. Pisała Hermanowska.

Dnia 1.II 1934 r. Obchodziliśmy Imieniny 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. O godzinie 
8-mej zebraliśmy się w szkole, w sali rekralicyj-
nej [rekreacyjnej], gdzie odbyła się uroczystość. 
Wszystkie klasy brały w niej udział. Nasza klasa, 
na dzień ten, przygotowała życiorys Pana Prezy-
denta, który został wygłoszony. Oprócz tego kla-
sy młodsze mówiły wiersze, a klasa VII wygłosiła 
referat o działalności naukowej Pana Prezydenta. 
Pisała Hermanowska.

Dnia 9.II 1935 roku. Zebrałyśmy się w sali 
rekreacyjnej, aby uczcić pietnastoletnią rocznicę 
odzyskania (niepodległości) morza. Był to dzień 
wielki i obchodziliśmy go uroczyście, bo w tym 
dniu Polska ponownie odzyskała morze. Kole-
żanki mówiły wiersze i wygłaszały przemowy 
o znaczeniu morza dla państwa. Zachęcały nas 
równierz abyśmy zapisały się do «Ligi morskiej 
i  kolonialnej». Na zakończenie akademji chór 
śpiewał pieśni o morzu. Pisała B. Perlinówna.

Dnia (nie podano daty) 1935 roku. W na-
szej szkole odbył się odczyt o L.O.P.P.-ie (Liga 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej). Nie 
wszystkie dziewczynki były na tym odczycie 
obecne, ponieważ musiały być na chórze. Do 
szkoły przyszedł jeden pan który mówił nam 
o  L.O.P.P.-ie. Po niedługiej rozmowie zostały 
wyświetlone obrazki. Były dwa działy. Widzie-
liśmy mapkę lotu 1934  r. widzieliśmy naszego 
zwycięzcę Bojana. Na naszym ekranie ukazał 
się też puhar który Polska zdobyła dwa razy. 
Odczyt ten trwał jedną godzinę. Po tym odczy-
cie dużo dziewczynek zapisało się do L.O.P.P.-u. 
Pisała Armelówna R.

Dnia 22.II. b.r. na lekcji religji katolickiej kl. VI 
i kl. VII było obecnych ośmiu Księży. Nasz ksiądz 
prefekt słuchał jak odpowiadałyśmy na pytania, 
które zadawał nam jeden z księży, a inni zapisy-
wali. Po skończonej lekcji widać było, że byli bar-
dzo zadowoleni. Pisała J. Tomczakówna.

Dnia 27.II. b.r., gdy przyszłyśmy do szkoły 
zobaczyłyśmy, jak bardzo wylała rzeka Styr, że 
sięgała na nasze szkolne podwórze. Wszyscy na 
przerwach przechodzili do okien i drzwi aby ob-
serwować jak biją fale. Inne dziewczynki nazywa-
ły to morzem, a jeszcze inne nazywały morzem 
Styrowskim. Pisała J. Tomczakówna.

Od dnia 2.III do 11.III. Przez ten tydzień mia-
łyśmy zbierać na «Fundusz szkół polskich zagra-
nicą». Na szkoły polskie zbiera się w każdej pol-
skiej szkole. Nasza klasa zebrała 3 zł i 53 gr. Pisała 
Marja Półtorakówna.

Prawie od początku roku szkolnego przygo-
towywałyśmy §ranki do naszej nowej szkoły. 
Obecnie §ranki zostały zawieszone po długich 
i ciężkich cierpieniach. Firanki są białe, ładne 
i skromne. Jesteśmy z nich dumne. Pisała Półto-
rakówna.

Każdy wie chyba że 19 marca są imieniny na-
szego ukochanego Dziadka Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Corocznie na ten dzień odbywa 
się u nas w szkole akademja. W tym roku na ten 
uro[czy]sty dzień odbędzie się przedstawienie 
przez nas ułożone. Z początku podziełyłyśmy się 
na grupy. Każda grupa miała opracować przed-
stawienie. Najlepiej ułożyła grupa Baryławiczów-
ny. Pisała M. Półtorakówna.

Dnia 9.III chodziła delegacja składać życzenia 
imieninowe, naszej opiekunce P. Dubickiej, która 
często pomaga nam w różnych sprawach szkol-
nych, to też jesteśmy bardzo wdzięczne za to. 
J. Zarembianka.

Dnia 19.III 1934 [ma być 1935] Dzień 19 mar-
ca jest dniem bardzo uroczyście obchodzonym, 
przez obywateli Rzeczypospolitej Polski. W dniu 
tym bowiem obchodzi swe imieniny «Wódz Na-
rodu» Józef Piłsudski. Dzień ten, też i nasza szkoła 
obchodziła uroczyście. Urządziłyśmy akademję. 
Udział w akademiji brała klasa V, VI i VII. Urządzi-
łyśmy akademję dwa razy. Raz rano dla uczenic, 
a raz o godzinie 4tej dla dorosłych. Na program 
akademji zrana składały się wiersze, piosenki, 
referat i życiorys P. Marszałka. Na program aka-
demji popołudniu składało się oprócz wymienio-
nych powyżej rzeczy i przedstawienie urządzo-
ne naszemi własnemi siłami. Tegoż dnia odbyła 
się de§lada, w której nasza szkoła brała udział. 
W dniu dzisiejszym została też wydana jedno-
dniówka poświęcona P. Józefowi Piłsudskiemu. 
W jednodniówce tej są utwory opracowane przez 
uczniów i uczenice różnych szkół. W jednodniów-
ce są też utwory opracowane przez uczenice 
z naszej szkoły. Pisała H. Bizi.

Dnia 20.III 1935 r. Nadchodzi wesołe i rado-
sne święto Purim. Dziewczynki Izraelskie stają w 
szeregu tych którzy chcą to święto obchodzić 
wesoło. Komitet złożony z matek żydowskich 
postanowił w dzień Purimu urządzić zabawę 
z herbatką i komedyjkę. Z niecierpliwością cze-
kałyśmy na nadejście tego dnia ponieważ prze-
widziany program zapowiadał się wesoło. Ziściły 
się nasze nadzieje bo zabawa wypadła świetnie 
bardzo podobała się nam odegrana komedyj-
ka, a szczególnie taniec wschodni. Do herbatki 
dano nam torebki z łakociami. O godzinie 10-tej 
pełne wrażeń rozeszłyśmy się do domów. Pisała 
B. Perlinówna.

Dnia 20 III 1935 r. Do szkoły naszej zawitał 
P.  Inspektor, który u nas był w przeciągu trzech 
dni, w czasie których był w naszej klasie na jednej 
lekcji. Zadawał nam pytania, na które odpowia-
dałyśmy dobrze. Pisała: J. Zarembianka.

Dnia 24-III-35 r. odbyło się w naszej szkole 
poświęcenie sztandaru. Poświęcenia dokonał 
ks. biskup Walczykiewicz. Na poświęcenie sztan-
daru zjechało się wielu wysokich dygnitarzy. 
Chrzestnymi rodzicami byli: w zastępstwie pana 
Kuratora: pan Inspektor, a w zastępstwie pani 
Wojewodziny: pani Wicestarościna. Na korytarzu 
szkolnym stały szpalerem dziewczynki jako straż 
honorowa. Po poświęceniu sztandaru wbijano 
doń gwoździe. Później miał przemówienie pan 

Класна хроніка. 
Частина 3

У середині січня 1935 р. учні Семикласної державної загаль-
ної школи № 7 імені Марії Конопницької в Луцьку повер-
нулися на навчання після різдвяних канікул. Пропонує мо 
Вашій увазі нотатки, зроблені ними в класній хроніці в дру-
гому семестрі 1934–1935 навчального року. Попередні час-
тини читайте в № 7–8 та № 9. Хроніку віднайшов в архіві та 
опрацював краєзнавець і генеалог Артур Альошин для сай-
ту Volynia. 

15 січня 1935 р. після святкових канікул 
ми повернулися до школи, аби далі навчатися 
і мати гарні оцінки в табелі в кінці року. Попри 
чимало приємностей, які мали під час свят, ми 
все ж сумували за школою. Після повернення 
до школи вже вдруге відбувся вертеп. Потім 
ми почали працювати як раніше та пожинати 
нові плоди своєї праці. Писав А. Сємяновський.

Після святкових канікул 15 січня ми при-
йшли до школи. Змінилося лише те, що молод-
ші класи були перенесені наниз, а старші – на-
гору. Старші класи тепер мають окрему актову 
залу. До неї ми ходимо під час великих перерв 
та на гімнастику. Дуже радіємо, що її маємо. 
Писала Г. Яшевська. 

Оскільки в нашому класі дівчатка часто за-
недбували свої обов’язки, класна керівничка 
запровадила зміни. Тоді зголосилися дівчат-
ка, які хотіли усунути цей недолік. Із 29 січня 
групи, які були раніше, перестали існувати. Усі 
обов’язки було покладено на групи, на чолі 
яких поставили дівчаток, що зголосилися самі. 
Писала Й. Зарембянка.

1935 р. (день не подано). За традицією ми-
нулих років та завдяки старанням керівнички 
школи було влаштовано традиційну ялинку. 
Аби не було затісно, ми вирішили відділитися 
від молодших класів. Учениці IV, V, VI i VII класів 
вирішили просити пані керівничку дозволити 
влаштувати із цієї нагоди забаву виключно для 
цих класів. Прислухавшись до нашого прохан-
ня, пані керівничка дала такий дозвіл, а також 
зробила для нас приємну несподіванку – за-
просила оркестр, звісно ж, за власний кошт. 
Ялинку завдяки старанням учениць досить 
гарно прикрасили. Згідно з рішенням учениць 
згаданих вище класів, вхід на забаву коштував 
10 грошів. Пані Любенецька долучилася до 
організації буфету. Бавилися ми дуже весело, 
оскільки під звуки музики багато танцювали. 
О 9-й годині забава завершилася. Писала Гер-
мановська.

1 лютого 1934 р. ми святкували іменини 
президента Республіки Польща. О 8-й годині 
зібралися в школі в актовій залі, де відбула-
ся урочистість. Усі класи брали у ній участь. 
Наш клас спеціально на цей день підготував 
біографію президента, яку ми всім зачитали. 
Крім того, молодші класи декламували вірші, 
а VII клас прочитав реферат про наукову діяль-
ність президента. Писала Германовська.

9 лютого 1935 р. ми зібралися в актовій 
залі, аби вшанувати п’ятнадцяту річницю по-
вернення доступу до моря. Це був великий 
день і ми святкували його урочисто, бо в цей 
день Польща знову повернула море. Одно-
класниці читали вірші та оголошували про-
мови про значення моря для держави. Також 
заохочували нас записатися до «Морської та 
колоніальної ліги». Наприкінці академії хор 
співав пісні про море. Писала Б. Перлін.

1935 р. (день не подано). У нашій школі 
відбулася доповідь про Лігу повітряної і проти-
газової оборони (L.O.P.P.). Не всі дівчатка були 
присутні на цій доповіді, оскільки мали бути 
на хорі. До школи прийшов один чоловік, який 
розповідав нам про L.O.P.P. Після короткої роз-
повіді нам показали слайди. Було дві частини. 
Ми бачили мапу польоту 1934 р., бачили нашо-
го переможця Бояна. Далі на екрані показали 
кубок, який Польща здобула двічі. Ця доповідь 
тривала одну годину. Після неї чимало дівча-
ток записалися до L.O.P.P. Писала Р. Армель.

22 лютого цього року на уроках католиць-
кої релігії в VI та VII класах присутніми були 
вісім ксьондзів. Наш ксьондз-префект слухав, 
як ми відповідаємо на запитання, що їх ставив 
один із присутніх, а інші щось записували. Піс-
ля закінчення уроку було видно, що вони задо-
волені. Писала Й. Томчак.

27 лютого цього року. Коли ми прийшли 
в  школу, то побачили, як сильно розлилася 

річка Стир, що аж діставала до нашого шкіль-
ного подвір’я. Усі на перервах підходили до 
вікон та дверей, аби спостерігати, як б’ються 
хвилі. Одні дівчата називали це морем, інші ж – 
Стирівським морем. Писала Й. Томчак.

Із 2 до 11 березня. Протягом цього тижня 
ми проводили збір коштів у «Фонд польських 
шкіл за кордоном». На польські школи зби-
рають у кожній школі. Наш клас зібрав три зло-
тих 53 гроші. Писала Марія Пулторак.

Майже від початку навчального року ми 
робили фіранки для нашої нової школи. Після 
довгої та тяжкої праці їх таки повісили. Фіран-
ки білі, гарні та скромні. Ми пишаємося ними. 
Писала Пулторак.

Певно, кожен знає, що 19 березня іменини 
в нашого улюбленого дідуся, маршалка Юзефа 
Пілсудського. Щороку в цей день у нас у школі 
відбувається академія. Цьогоріч була підготов-
лена нами програма. На початку ми поділили-
ся на групи. Кожна підготувала свою програму. 
Найкращою була група Барилавич. Писала 
М. Пулторак.

9 березня делегація від нас ходила приві-
тати з іменинами нашу опікунку пані Дубіцьку, 
яка часто допомагала нам у різних шкільних 
справах, за що ми також їй дуже вдячні. Й. За-
рембянка.

19 березня 1934 (має бути 1935) р. 19 бе-
резня – це день, який громадяни Республіки 
Польща відзначають дуже урочисто. Саме 
цього дня «вождь народу» Юзеф Пілсудський 
святкує свої іменини. Цей день також урочисто 
вшановувала і наша школа. Відбулася академія. 
В ній брали участь V, VI i VII класи. Ми провели 
її двічі: один раз уранці – для учениць, а  раз 
о четвертій годині – для дорослих. У програму 
вранішньої академії входили вірші, пісні, рефе-
рат та біографія маршалка. В програмі після-
обідньої академії, окрім вище вказаного, була 
вистава, підготовлена нашими силами. Того ж 
дня відбувся парад, у якому брала участь наша 
школа. Сьогодні також видали блискавку, при-
свячену Юзефу Пілсудському. В ній були тво-
ри, написані учнями та ученицями різних шкіл. 
У блискавці є також твори учениць нашої шко-
ли. Писала Ганя Бізі.

20 березня 1935 р. Надходить веселе 
та радісне свято Пурім. Ізраїльські дівчатка 
стають у шеренгу тих, хто хоче це свято від-
значити весело. Комітет, який складається 
з  єврейських матерів, вирішив у день Пуріму 
влаштувати забаву з чаюванням та комедією. 
Ми з нетерпінням чекали на прихід цього дня, 
бо оголошена програма свята обіцяла бути ве-
селою. Здійснилися наші надії, бо святкування 
було чудовим. Нам дуже сподобалася комедія, 
а особливо східний танець. До чаю нам дали 
торбинки зі смаколиками. О 10-й годині, повні 
вражень, ми розійшлися по домівках. Писала 
Б. Перлін.

20 березня 1935 р. до нашої школи навіда-
вся пан інспектор. Він перебував у нас протя-
гом трьох днів, під час яких був у нашому класі 
на одному з уроків. Ставив нам запитання, на 
які ми добре відповідали. Писала Й. Зарем-
бянка.

24 березня 1935 р. у нашій школі відбуло-
ся освячення прапора. Його здійснив єпископ 
Вальчикевич. На освячення прапора з’їхалося 
чимало чиновників. Хрещеними батьками 
були: від імені пана куратора – пан інспектор, 
а від імені дружини воєводи – дружина заступ-
ника старости повіту. На шкільному коридорі 
вишикувалися в шеренгу дівчатка як почесна 
варта. Після освячення прапора в нього вби-
ли гвіздки. Пізніше із промовою виступив пан 
інспектор, який вручив прапор пані керівнич-
ці. Вона теж виголосила промову, а після цьо-
го дала прапор трьом ученицям. Наприкінці 
з промовою виступила одна з учениць VI кла-
су. Після завершення заходу гостей запросили 
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Inspektor i on wręczył sztandar pan Kierowniczce. 
Pani Kierowniczka też przemawiała i po przemó-
wieniu powierzyła sztandar trzem uczennicom. 
Na końcu miała przemówienie jedna z uczenic 
kl. VI. Po skończonej uroczystości goście zostali 
zaproszeni na herbatkę. Nam uczennicom dzień, 
w którym poświęcono nasz sztandar, pozostanie 
na zawsze wyryty w pamięci. J. Fedorowicz.

Dnia 25 III 1935 roku obchodziliśmy dzień 
Imienin naszej najukochańszej Opiekunki Pani 
Kierowniczki. Już od dawna przygotowaliśmy 
prezent na Pani Imieniny i staraliśmy się by 
prezent ten był własnoręcznie wykonany. Gdy 
nadszedł dzień Imienin naszej Wychowawczyni 
wszystko było już gotowe. W naszej klasie leżały 
przygotowane laufer i sześć serwetek, a nawet 
laurka była własnoręcznie wykonana. Około go-
dziny 11-tej, zebrałyśmy się w szkole w sali rekre-
acyjnej, by wyrazić Pani swoje uczucia i złożyć ży-
czenia. Z bijącem sercem oczekiwaliśmy wejścia 
Pani Kierowniczki. Po twarzach dziewczynek było 
można poznać wzruszenie i radość. Gdy weszła 
Pani zaśpiewałyśmy «sto lat», a potem grono na-
uczycielskie i dziewczynki składały życzenia. Pani 
była bardzo wzruszona. Podziękowała nam za ży-
czenia, a my na koniec jeszcze raz zaspiewałiśmy 
«sto lat» i tak zakończyłyśmy ten tak dla nas miły 
i uroczysty dzień. Pisała Hermanowska.

Dnia 25 marca 1935 r. Już od dawna, Komitet 
Rodzicielski naszej szkoły, starał się, by szkoła № 7 
otrzymała imię Marji Konopnickiej, wielkiej poet-
ki polskiej. Wiele musiano do tego dołożyć sta-
rań. Nareszcie otrzymano pozwolenie. 25 marca 
jest Zwiastowanie, a więc w tym dniu, obchodzi-
liśmy dzień patronki szkoły. Był to dzień bardzo 
uroczysty, więc odbyła się akademja w gmachu 
szkolnym. Kilka koleżanek wygłosiło wiersze, na-
pisane przez Marję Konopnicką, jak naprzykład 
«Przed sądem», i t.p. Pani Ostrowska i p. Lubie-
nicka przeczytały jej utwory. Dzień ten był dniem 
uroczystym i zostanie nam w pamięci na długo. 
Pisała W. Nosewiczówna.

Dnia 6 kwietnia 1935 r. Otrzymano zawiado-
mienia o stopniach na trzeci okres. Zarembianka.

Dnia 7 IV 1935 P.C.K. Naszej szkoły urządzi-
ło swietlicę dla biednych dzieci, na której miały 
one różne niespodzianki i rozrywki. Była również 
na tem Pani Kierowniczka z czego byłyśmy bar-
dzo zadowolone, gdy zapadł mrok poszłyśmy do 
domu. Pisała Alina Sakowska.

Dnia (nie podano daty) 1935 r. Dziś mieliśmy 
nadzwyczajny dzień, gdyż do naszej klasy przy-
szło na lekcję polskiego dużo pań i panów profe-
sorów i nauczycieli. Lekcja poszła nam nie bardzo 
dobrze, na której robiłyśmy poprawę zadania 
klasowego. Dużo o tem pisać nie będę, gdyż dla 
nas to wspomnianie jest nie bardzo miłe. Pisała 
J. Zarembianka.

Dnia 16/IV 1935 rok. Dziś zostałyśmy zwol-
nione na ferje swiąteczne. Bardzo byłyśmy zado-
wolone że będziemy mogli trochę przez swięta 
więcej się zabawić. Swięta przeszły nam wesoło. 
Powróciliśmy do szkoły zdrowi i weseli by zabrać 
się nadal do pracy gdyż już za półtora miesiąca 
koniec roku szkolnego. Pisała Alina Sakowska.

Dnia 30/IV 1935 rok. Dziś u nas na lekcji pol-
skiego było dwuch panów nauczycieli z innego 
powiatu. Lekcja poszła nam o wiele lepiej niż 
poprzednio. Na lekcji przerabialiśmy czytankę 
z  książki p.t. «Walka z gruzlicą». Pisała Alina Sa-
kowska.

Dnia 2 VI 1935 roku. Dziś obchodzimy dzień 
Imienin pana Fedorczuka naszego czcigodnego 
nauczyciela który wykłada w naszej klasie ma-
tematykę i przyrodę. W tym celu zaprosiliśmy 
pana do naszej klasy by złożyć życzenia. Koleżan-
ka Białoszewska wygłosiła wiersz potem potem 

wręczyłyśmy panu wazon kwiatów i duży album 
do fotogra²i w którym było napisane: «Kochane-
mu panu w dniu Imienin od klasy VI». Pisała Alina 
Sakowska.

Dnia 3 V 1935 roku. Dziś obchodzimy uroczy-
stość, dzień 3-go maja. Rano o godz. 8-ej zebra-
łyśmy się w szkole, gdzie odbyła się akademja, 
w której brały udział dziewczynki klasy 7-ej. Jed-
na z uczennic wygłosiła przedmowę, inne zaś de-
klamowały. Na zakończenie zaśpiewałyśmy «Nie 
rzucim ziemi». Ustawiłyśmy się parami i udałyśmy 
się do świątyń. Po nabożeństwie, udałyśmy się na 
plac Katedralny, skąd wyruszyła de§lada. Pisała 
Brandla Fajnwel.

Z początku maja postanowiłyśmy zrobić ogró-
dek na podwórku szkolnym, ponieważ bardzo 
lubimy pielęgnować kwiaty. Na wolnych lekcjach 
i  po południu wychodziłyśmy na podwórko ko-
pać. Każdy uczeń złożył kilka groszy na kwiaty. 
I teraz po skączonej pracy, z zadowoleniem pa-
trzymy się na nasz ogródek, który będzie bardzo 
ładny. Opracowała: R. Armelówna i R. Szmukle-
równa.

Dnia 8/V 1935 r. W dniu tym obchodziliśmy 
św.  Stanisława Biskupa. Wszystkie dziewczynki 
w ten dzień zebrały się koło szkoły i wyruszyliśmy 
do kościoła. W dniu tym prawie wszystkie kato-
liczki przystąpiły do Komunji św. gdyż Św. Stani-
sław jest patronem diecezji Łuckiej. Ksiąc na ka-
zaniu mówił że trzeba się modlić za tych Polaków 
którzy są w Rosji, a nie mając Katolickich Kościo-
łów nie mogą się modlić. Więc dla tego trzeba się 
modlić, aby jak najprędzej mogli się dostać do 
Polski. Na zakończenie zaśpiewaliśmy pieśń do 
św. Stanisława Biskupa i powróciłyśmy do domu. 
Pisała Marja Dębiec.

Dnia 12.V.1935 r. W dniu tym miał się od-
być obchód L.M. i K. (Liga Morska i Kolonialna) 
i L.O.P.P. (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazo-
wej). Rano o godz. 8-ej zebrałyśmy się w szkole. 
Ustawiłyśmy się parami i udałyśmy się na plac 
Katedralny, skąd wyruszyła de§lada. Przy wo-
jewództwie zatrzymałyśmy się, gdyż jeden pan 
miał przemówienie. Po przemówieniu rozeszły-
śmy się do domu. Pisała F. Pasztówna.

Dnia 12 VI 1935 r. Był to dzień ciężkiego cio-
su, który przebił wszystkie serca Polaków. Bo-
wiem w dniu tym straciliśmy Ojca Narodu i uko-
chanego «Dziadka». Smutna ta wieść wstrząsnęła 
nami do głębi. Niemogliśmy się pogodzić z myślą 
że «Dziadek» odszedł od nas na zawsze, że nigdy 
już z nami nie będzie przebywał. Okryła wielka 
żałoba nasze serca, a myśmy okryli żałobą nasze 
znaczki. Okryło się również żałobnemi ¨agami 
miasto, które były opuszczone do puł masztu. 
Dni szkolne upływały ciężko, myśmy byli pogrą-
żeni w modlitwe o szczęśliwą wieczność ukocha-
nego Wodza. Pisała: J. Zarembianka.

Dnia 15 czerwca 1935 r. Już nadszedł ko-
niec roku. Po powrocie z kościoła otrzymałyśmy 
wyniki naszej całorocznej pracy. Smutno nam 
było, opuścić szkołę, w której spędziliśmy szereg 
naszych dziecinnych lat. Z największym jednak 
żalem żegnaliśmy Panią Kierowniczkę, drogą 
i kochaną naszą Wychowawczynię, do której by-
łyśmy przywiązane całym sercem. Koniec roku 
spędziliśmy razem z siódmą klasą, wieczór poże-
gnalny. Na którym byli wszyscy Nauczycielowie 
z Panią Kierowniczką. Wieczór upłynął nam bar-
dzo wesoło. Na następny dzień przyszłyśmy do 
szkoły, gdzie szkoła obdarowała nas pięknemi 
upomninkami. Były to ostatnie chwile, które spę-
dziliśmy w szkole razem. Pisała Baryłowicz.

Opracował Artur Aloszyn

Na zdjęciach: 1. Powódź w Łucku w 1932 r. NAC. 2. Kurs 
ratowniczo-sanitarny w oddziale PCK w Łucku. NAC.

на чай. Нам, ученицям, день, у який був освя-
чений наш прапор, запам’ятається назавжди. 
Й. Федорович.

25 березня 1935 р. ми відзначали іменини 
нашої улюбленої опікунки, пані керівнички. Ми 
заздалегідь підготували подарунок на її імени-
ни і прагнули зробити його власними руками. 
Коли надійшли іменини нашої виховательки, 
все вже було готове. У нашому класі вже лежа-
ли скатертина та шість серветок, ба більше, на-
віть листівка була теж зроблена свої ми рука-
ми. Близько 11-ї години ми зібралися в школі 
в актовій залі, аби висловити їй свої почуття та 
привітати. З пришвидшеним серцебиттям ми 
чекали, коли прийде пані керівничка. На об-
личчях дівчат можна було побачити хвилюван-
ня та радість. Коли вона зайшла, ми заспівали 
«Сто років», після чого її привітали колектив 
учителів та дівчата. Пані була дуже розчулена. 
Вона подякувала нам за побажання, а ми на 
завершення ще раз заспівали «Сто років». Так 
ми завершили такий милий та урочистий день. 
Писала Германовська.

25 березня 1935 р. Уже давно батьківський 
комітет нашої школи добивався, аби школа 
№ 7 отримала ім’я Марії Конопницької, великої 
польської поетеси. Для цього потрібно було 
докласти багато зусиль. Нарешті ми отримали 
дозвіл. 25 березня відзначають Благовіщення. 
Цього дня ми святкували день нашої шкільної 
покровительки. Це був дуже урочистий день, 
тому відбулася академія в приміщені школи. 
Кілька однокласниць продекламували вірші, 
написані Марією Конопницькою, наприклад 
«Перед судом» та інші. Пані Островська та пані 
Любеницька зачитали її твори. Цей день був 
урочистим і залишиться в нашій пам’яті надов-
го. Писала В. Носевич.

6 квітня 1935 р. виставлено оцінки за тре-
тю четверть. Зарембянка.

7 квітня 1935 р. Польський Червоний 
Хрест у нашій школі організував захід для бід-
них дітей, на якому вони мали різні сюрпризи 
та ігри. Там також була присутня пані керів-
ничка, чим ми були дуже задоволені. Коли 
стемніло, ми пішли додому. Писала Аліна Са-
ковська.

1935 р. (день не подано). Сьогодні в нас 
був надзвичайний день, оскільки до нашого 
класу на урок польської прийшло чимало про-
фесорів та вчителів. Урок пройшов для нас не 
дуже добре, на ньому ми проводили роботу 
над помилками в класній роботі. Багато писати 
про це не буду, бо цей спогад для нас не надто 
приємний. Писала Й. Зарембянка.

16 квітня 1935 р. Сьогодні нас відпустили 
на святкові канікули. Ми були дуже задоволе-
ні, що зможемо протягом свят трохи більше 
розважитися. Свята в нас пройшли весело. Ми 
повернулися до школи веселими та здорови-
ми, щоби знову взятися за навчання, адже че-
рез півтора місяця – кінець навчального року. 
Писала Аліна Саковська.

30 квітня 1935 р. Сьогодні в нас на уроці 
польської було двоє вчителів з іншого повіту. 
Урок пройшов для нас значно краще, ніж по-
переднього разу. На уроці ми проходили ури-
вок із книги під назвою «Боротьба з туберку-
льозом». Писала Аліна Саковська.

2 червня 1935 р. Сьогодні ми святкуємо 
іменини пана Федорчука, нашого шановного 
вчителя, який викладає в нашому класі мате-
матику та природу. Тому ми запросили його 
до нашого класу, аби привітати. Однокласни-
ця Бялошевська прочитала вірш, після чого 
ми подарували йому вазон і великий альбом 
для фото з написом: «Улюбленому вчителю 

з нагоди іменин від VI класу». Писала Аліна Са-
ковська.

3 травня 1935 р. Сьогодні ми відзначаємо 
свято 3 Травня. Вранці о 8-й годині ми зібрали-
ся в школі, де відбулася академія, в якій брали 
участь дівчата VIІ класу. Одна з учениць виго-
лосила промову, інші ж декламували. Напри-
кінці ми заспівали «Не покинемо землі». Ми 
вишикувалися по двоє і вирушили до храмів. 
Після служби ми попрямували на Кафедраль-
ну площу, звідки рушив парад. Писала Брандля 
Файнвель.

Із початку травня ми вирішили зробити 
клумбу на шкільному подвір’ї, тому що нам 
подобається доглядати за квітами. На вільних 
уроках і в післяобідню пору ми виходимо на 
подвір’я копати. Кожен учень пожертвував 
кілька грошів на квіти. І зараз, після закінчення 
роботи, ми із задоволенням дивимося на нашу 
клумбу, яка буде дуже гарною. Написали Р. Ар-
мель та Р. Шмуклер.

8 травня 1935 р. Цього дня ми відзнача-
ли спомин Святого Станіслава, єпископа. Усі 
дівчатка зібралися біля школи та вирушили 
до костелу. Майже всі католички приступили 
до Причастя, адже Святий Станіслав – патрон 
Луцької дієцезії. Ксьондз говорив, що потріб-
но молитися за поляків у Росії, які не можуть 
молитися, бо не мають католицьких костелів. 
Тому потрібно молитися, аби вони могли як-
найшвидше переїхати до Польщі. В кінці ми 
заспівали пісню до Святого єпископа Станіс-
лава та повернулися додому. Писала Марія 
Дембєц.

12 травня 1935 р. Цього дня мало відбу-
тися відзначення «Морської та колоніальної 
ліги» та «Ліги протигазової та повітряної обо-
рони». Ми зібралися в школі о 8-й ранку. Ми 
розбилися по двоє та попрямували на Кафе-
дральну площу, звідки рушив парад. Біля Воє-
водського управління ми зупинилися, бо один 
із панів виступав із промовою. Після промови 
ми розійшлися додому. Писала Ф. Пашт.

12 травня 1935 р. Це був день тяжкого 
удару для усіх сердець поляків, адже цього 
дня ми втратили батька нації та нашого улю-
бленого дідуся. Сумна новина глибоко по-
трясла нас. Ми не могли змиритися з думкою, 
що дідусь покинув нас назавжди, що його 
ніколи більше не буде з нами. Великий жаль 
ліг на наші серця, а ми покрили трауром наші 
емблеми. Окрилося траурними напівспуще-
ними прапорами місто. Шкільні дні минали 
важко, ми зосередилися на молитві за щасли-
ву вічність улюбленого вождя. Писала Й. За-
рембянка.

15 червня 1935 р. Уже настав кінець року. 
Після повернення з костелу ми отримали ре-
зультати нашої річної праці. Нам було сумно 
покидати школу, в якій ми провели низку на-
ших дитячих років. Але з найбільшим жалем 
ми прощалися з пані керівничкою, нашою до-
рогою та улюбленою вихователькою, до якої 
ми були прив’язані всім серцем. На закінчення 
року ми разом із VIІ класом провели прощаль-
ний вечір. На ньому були всі вчителі з пані 
керівничкою. Вечір пройшов дуже весело. На-
ступного дня ми прийшли до школи, де отри-
мали чудові подарунки на спогад від школи. 
Це були останні миті, які ми провели в школі 
разом. Писала Барилович.

Опрацював Артур Альошин

На фото: 1. Паводок у Луцьку в 1932 р. NAC. 2. Учасники 
курсів Польського Червоного Хреста в Луцьку. NAC.
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Рівненський обласний краєзнавчий музей проводить збір ма-
теріалів про жителів Рівненщини, репресованих радянським 
тоталітарним режимом. Музей запрошує всіх охочих поділи-
тися копіями документів та фотографій із приватних архівів, 
а також розповідями про репресованих родичів.

Rówieńskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze gromadzi materia-
ły o mieszkańcach obwodu rówieńskiego represjonowanych przez 
reżim sowiecki. Muzeum zaprasza wszystkich chętnych do podzie-
lenia się kopiami dokumentów i zdjęciami z archiwów prywatnych, 
a także opowieściami o swoich represjonowanych krewnych. 

Muzeum zbiera materiały  
o o�arach represji

Музей збирає матеріали  
про репресованих

Projekt realizowany jest w kilku etapach. Pod-
czas pierwszego etapu członkowie grupy robo-
czej digitalizują przechowywane w Państwowym 
Archiwum Obwodu Rówieńskiego akta śledztwa 
dotyczące osób represjonowanych przez NKWD 
na terenie obwodu rówieńskiego w latach 1939–
1957. Przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej na 
Ukrainę opracowanych zostało 140 spraw.

W wyniku realizacji projektu ma powstać 
strona internetowa, na której pracownicy mu-
zeum zamieszczą opracowane materiały. Portal 
posłuży pomocą rozsianym po całym świecie 
rodzinom osób represjonowanych, jak również 
wszystkim badającym okres II wojny światowej, 
działalność sowieckich organów represyjnych, 
historię rodzinną itd.

Wszyscy chętni mogą dołączyć do tworze-
nia bazy danych. Materiały (kopie zdjęć, listów 
i  dokumentów) można przesyłać na adres elek-
troniczny kierownika grupy roboczej, dr Tetiany 
Samsoniuk: etud1978@ukr.net. W temacie maila 
należy wpisać «Represjonowana Rówieńszczy-
zna».

Tetiana Samsoniuk

Проєкт реалізують у кілька етапів. На пер-
шому етапі члени робочої групи оцифро вують 
архівно-слідчі справи осіб, репресованих 
НКВС на території Рівненської області в 1939–
1957 рр., які зберігаються в Державному архіві 
Рівненської області. До початку повномасш-
табного російського вторгнення в Україну 
вони опрацювали 140 справ. 

У результаті проєкту має бути розроблено 
сайт, на якому музейники опублікують опра-
цьовані матеріали. Він стане в нагоді родинам 
репресованих, розкиданим по всій земній 
кулі, а також дослідникам, які вивчають період 
Другої світової війни, діяльність радянських 
карально-репресивних органів, сімейну істо-
рію тощо. 

Долучитися до наповнення бази даних мо-
жуть усі охочі. Матеріали (копії фото, листів, 
документів) можна надсилати на електронну 
адресу керівниці робочої групи, кандидатки 
історичних наук Тетяни Самсонюк: etud1978@
ukr.net. У темі мейла потрібно зазначити «Ре-
пресована Рівненщина». 

Тетяна Самсонюк

Program stypendialny  
dla muzealników z Ukrainy

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej 
Rady Muzeów ICOM realizuje Program Stypendialny #HelpUkra-
ine – ICOM Poland Relief Fund. Jest on przeznaczony dla muzeal-
ników z Ukrainy.

Celem Programu jest pomoc dla obywateli/
obywatelek Ukrainy będących pracownikami 
muzeów z Ukrainy oraz członków ICOM Ukraina 
przebywających obecnie na terenie Polski w wy-
niku ataku Rosji na Ukrainę.

O Stypendium ubiegać mogą się wyłącznie 
obywatele Ukrainy – bez względu na posiadany 
przez wnioskodawcę stopień zawodowy lub na-
ukowy – będący:

1) pracownikami i pracowniczkami muzeów 
ukraińskich lub

2) osobami związanymi zawodowo i profesjo-
nalnie z muzeami ukraińskimi lub

3) członkami ICOM Ukraina,
którzy znaleźli się na terytorium Polski po 

23  lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie 
oraz którzy w trakcie realizacji programu będą 
przebywać na terenie Polski.

Warunkiem udziału w Programie jest złożenie 
przez zainteresowaną osobę wniosku o udzie-
lenie Stypendium zgodnie z warunkami nabo-

ru. Wzór wniosku jest do pobrania na stronie:  
icom-poland.mini.icom.museum/stypendia- 
informacje/.

Stypendia w wysokości 2–4 tys. zł dla osoby 
miesięcznie przyznawane są na okres od 1 do 
3 miesięcy.

O ostatecznej wysokości i charakterze Stypen-
dium decyduje Komisja na podstawie przedsta-
wionego wniosku, biorąc pod uwagę życiową 
sytuację osoby aplikującej, oraz środków prze-
znaczonych na ten cel.

Na uzasadniony wniosek stypendysty okres 
otrzymywania Stypendium może zostać przez 
Komisję przedłużony (nie więcej jednak niż do 
6 miesięcy) lub skrócony.

Wszystkie pytania należy kierować na adres: 
helpukraine@icompolska.eu

Szczegółowe informacje o programie po pol-
sku, ukraińsku i angielsku są dostępne tu: icom-
po land.mini.icom.museum/stypendia-informacje/

Źródło: icom-poland.mini.icom.museum

Стипендійна програма  
для музейників з України

Товариство «Польський національний комітет Міжнарод-
ної ради музеїв ICOM» реалізує стипендійну програму 
#HelpUkraine – ICOM Poland Relief Fund. Вона призначена для 
музейників з України.

Мета програми – допомогти працівникам 
українських музеїв та членам ICOM Ukraina, 
які є громадянами України та перебувають 
нині на території Польщі через напад Росії на 
Україну.

Заявки на стипендію можуть подавати 
лише громадяни України без огляду на науко-
вий ступінь чи посаду, які є:

1) працівниками українських музеїв
2) або особами, діяльність яких пов’язана 

з українськими музеями,
3) або членами ICOM Ukraina,
які опинилися на території Польщі після 

23 лютого 2022 р. через війну в Україні та які 
під час реалізації програми перебуватимуть 
на території Польщі.

Щоб узяти участь у програмі, потрібно по-
дати заявку про надання стипендії відповід-
но до правил набору. Формуляр можна зна-
йти на сайті: icom-poland.mini.icom.museum/
stypendia-informacje/.

Стипендії розміром 2–4 тис. злотих щоміся-
ця надаватимуть на період від одного до трьох 
місяців.

Рішення про остаточний розмір та осо-
бливості виплати стипендії комісія прийме на 
основі поданої заявки, беручи до уваги ситуа-
цію, в яку потрапив кандидат, і квоту, заплано-
вану на реалізацію проєкту.

В обґрунтованих випадках комісія може 
продовжити (але не більше, ніж до шести мі-
сяців) або скоротити період виплати стипендії.

Усі запитання можна надсилати на адресу: 
helpukraine@icompolska.eu. 

Детальна інформація про програму доступ-
на польською, українською та англійською мо-
вами на сайті: icom-poland.mini.icom.museum/
stypendia-informacje/.

Джерело: icom-poland.mini.icom.museum
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Paweł Łoziński – 
reżyser w drodze

Paweł Łoziński to znany w Polsce reżyser, scenarzysta i producent 
interesujących �lmów dokumentalnych. W wywiadzie dla inter-
netowego radia «357» na pytanie: «Kim jesteś?» odpowiedział: 
«Człowiekiem w drodze».

Павел Лозінський – 
режисер у дорозі

Павел Лозінський – відомий у Польщі режисер, сценарист 
і продюсер документальних фільмів. В інтерв’ю для інтернет-
радіо «357» на запитання: «Хто ти?» відповів: «Людина в до-
розі».

Перша картина «Місце народження», знята 
ним у 1992 р., розповідає про Генрика Грін-
берга, який приїжджає в рідні краї, щоб дізна-
тися, як насправді померли його батько і брат 
під час Другої світової війни. Він говорить про 
важкий моральний вибір у той жахливий пе-
ріод та почуття провини за погані вчинки. Ло-
зінський сказав: «Я не хотів їх звинувачувати, 
а лише показати, перед яким страшним вибо-
ром вони стояли». 

У фільмі «Моя замальовка з натури в селі 
Лезьно-Мале» (2002 р.) режисер, який їздить 
з обліковцями і своєю знімальною групою, по-
казує образ польського села, де господарство 
не розвивається, люди живуть бідно, але ра-
діють прекрасній природі.

У «Вигнанцях» він розповідає про людей, 
яких після Другої світової війни примусово 
переселили з Поділля на «понімецькі» землі. 
Для них батьківщина залишилася там, на сході. 
Там усе було краще: краєвиди красивіші, люди 
доброзичливіші, а вони здоровіші й молодші. 
Тепер вони змирилися, що все це назавжди 
втратили. На них не чекає нічого хорошого, 
крім смерті й визволення від важкого, стру-
дженого життя на не своїй землі.

Наступні картини режисер робив уже без 
знімальної групи. В «Такій історії» він описує 
своїх сусідів. Пан Вєсьо був охоронцем, він са-
мотній і живе бідно. В нього – песик і подруга, 
яку він називає Жабцею. Не відмовляється від 
чарчини. Його знайомий – довоєнний перу-
кар Здзісьо. Обоє мріють сходити на рибал-
ку і по гриби. Однак коли Вєсьо вибирається 
до лікарні, перукар відходить у кращий світ. 
Фільм – сумна рефлексія над минущістю, втра-
тою ілюзій та життям, яке по-різному розпоря-
джається людськими долями і завжди хистке. 

У стрічці «Пані з України» режисер розпові-
дає про свою хатню робітницю, яку він сам на-
йняв. Жінка приїхала, аби заробити на краще 
життя. Залишила чоловіка, бо той зраджував. 
Має дочку і внучку, яким хоче допомогти. Вона 
мріє про будиночок із садом і благополуччя.

Фільм «Хімія» – про людей, хворих на рак. 
Він вимальовує узагальнений портрет важко-
хворих людей. Деякі з них одужують і повер-
таються до нормального життя, до своїх близь-
ких, інші приречені на швидку смерть, але ще 
мріють про те, щоби побути трохи з дітьми 
і  внуками, сповільнити час і спогади. Стрічка 
розповідає про різний підхід людей до тяжкої 
хвороби, скороминущості та смерті.

У 2015 р. Лозінський зняв дві картини про 
свої відносини з батьком: «Батько і син» та 
«Батько і син в мандрівці». У першому фільмі 

вони їдуть на місце народження тата, для яко-
го це сентиментальна подорож, син же більше 
прагне розібратися в їхніх взаємовідносинах 
і важких переживаннях. У другому під час по-
дорожі режисер згадує матір, яка трагічно 
загинула, та обмінюється з татом поглядами 
на їхні складні відносини як батька і сина. Ця 
стрічка показує, скільки болю і ран можуть за-
вдати одне одному найближчі люди.

У фільмі «Ти навіть не знаєш, як сильно 
я  тебе люблю» режисер показує складні від-
носини матері й дочки, яким намагається до-
помогти психотерапевт. Ми бачимо тільки їхні 
обличчя. Це розповідь про потребу прими-
рення двох людей, які люблять одне одного, 
але не можуть порозумітися. 

Під час епідемії COVID-19 Лозінський зняв 
стрічку, що складається з розмов із людьми, 
з якими він говорив із балкона. Потім вона роз-
рослася до картини, в якій люди відпові дають 
режисерові на запитання про сенс життя. Ми-
тець назвав її «Балконний фільм». Він знімав 
цю роботу понад два роки, зустрів сотні лю-
дей, розмовляв про речі і банальні, і  складні. 
Режисер зізнався: «Я вирішив зупинитися і по-
чекати, доки світ сам до мене прийде. Я стояв 
на балконі з камерою два роки і ловив кожно-
го, хто проходив повз. Із цих зустрічей вийшов 
фільм, який розповідає про людей те, що вони 
самі захотіли про себе розказати, і про режи-
сера, якому були цікаві ці люди. Мене здивува-
ло, наскільки мало я знаю людей. Майже ніхто 
не є тим, ким виглядає. Люди несуть у собі за-
гадки і таємниці. Їх нелегко розкласти по по-
личках. Життя вигадати неможливо».

Єдиний його художній фільм «Клітка» – це 
розповідь про старого чоловіка і хлопця, яких 
доля звела тоді, коли вони почувалися само-
тніми і всіма покинутими. 

Павел Лозінський говорить, що у зніманні 
художнього кіно його приваблюють спілку-
вання з людьми, пошуки кожною людиною 
правди про себе та навколишній світ, інтим-
ність і справи, про які не говорять або про які 
говорити дуже важко. Його цікавлять звичай-
ний світ, звичайні люди і справи, які відбуваю-
ться з кожним із нас та з яких формуються 
наше коротке життя і його сенс.

Вєслав Пісарський,
учитель польської мови, 

скерований до Ковеля організацією ORPEG

На фото: 1. Скріншот із фільму «Батько і син», 2013 р. 
Справа – Павел Лозінський, зліва – його батько Марцель. 
2.  Скріншот із «Балконного фільму», 2021 р. Двоє героїв 
стрічки, зняті з балкону режисера.

Pierwszy §lm nakręcony przez niego w roku 
1992 nosi tytuł «Miejsce urodzenia» i opowiada 
o Henryku Grynbergu, który przyjeżdża do ro-
dzinnej miejscowości, by dowiedzieć się, jak było 
naprawdę ze śmiercią jego ojca i brata w czasie 
II  wojny światowej. Mówi o trudnych moralnie 
wyborach w tych okrutnych latach, o poczuciu 
winy za złe uczynki. Łoziński powiedział: «Nie 
chciałem ich oskarżać, tylko pokazać, przed jaki-
mi strasznymi wyborami stali».

W §lmie z roku 2002 «Mój spis z natury we wsi 
Leźno Małe» reżyser, jeżdżący z rachmistrzami 
i swoją ekipą, ukazuje obraz polskiej wsi, gdzie rol-
nictwo nie daje sobie rady, ludzie egzystują bied-
nie, ale cieszą się życiem wśród pięknej przyrody.

W «Wygnańcach» opowiada o ludziach, którzy 
po II wojnie światowej zostali przymusowo prze-
siedleni z Podola na ziemie zwane «poniemiecki-
mi». Dla nich ojczyzna została tam, na wschodzie. 
Gdzie wszystko było lepsze, piękniejsze krajo-
brazy, ludzie życzliwsi, oni byli zdrowi i młodzi. 
Teraz już pogodzili się, że utracili to na zawsze. 
Nic ich więc dobrego nie spotka oprócz śmierci 
i wyzwolenia od ciężkiego, pracowitego życia na 
nieswojej ziemi.

Następne §lmy były już kręcone bez ekipy. 
W «Takiej historii» opowiada o swoich sąsiadach. 
Pan Wiesio to były dozorca, który jest samotny 
i mieszka biednie. Ma pieska i przyjaciółkę, na 
którą mówi Żabcia. Nie stroni od kieliszka. Jego 
znajomym jest przedwojenny fryzjer pan Zdzisio. 
Obaj marzą o wyprawie na ryby i grzyby. Jednak, 
kiedy Wiesio idzie do szpitala, fryzjer przecho-
dzi już do lepszego świata. Obraz jest smutną 
re¨eksją nad przemijaniem, utratą złudzeń, nad 
życiem, które różnie kreśli ludzkie losy i zawsze 
jest niepewne.

W §lmie «Pani z Ukrainy» reżyser opowia-
da o  swojej gosposi, którą zatrudnił u siebie 
w  domu. Przyjechała, aby zarobić na lepsze ży-
cie. Zostawiła męża, bo ją zdradzał. Ma córkę 
i wnuczkę, którym chce pomóc. Marzy o lepszym 
życiu i domu z ogródkiem.

Obraz «Chemia» opowiada o osobach chorych 
na raka. Tworzy portret zbiorowy ludzi, którzy są 
ciężko chorzy. Niektórzy z nich zdrowieją i wraca-
ją do normalnego życia, do swoich bliskich, inni 
są skazani na szybką śmierć, ale jeszcze marzą 
o tym, żeby pobyć z dziećmi i wnuczkami, zatrzy-
mać czas i wspomnienia. Film mówi o różnym po-
dejściu ludzi do ciężkiej choroby, do przemijania 
i śmierci.

W roku 2015 Łoziński zrobił dwie produkcje 
o swojej relacji z ojcem «Ojciec i syn» oraz «Oj-
ciec i syn w podróży». W pierwszym §lmie jadą 
wspólnie do miejsca urodzenia taty – dla niego 

jest to więc podroż sentymentalna, dla syna bar-
dziej celem jest tu drążenie ich wzajemnej relacji 
i trudnych przeżyć. W drugim obrazie w czasie 
podróży reżyser wspomina matkę, która zginęła 
tragicznie, oraz wymienia z ojcem poglądy na ich 
trudne wzajemne relacje. Pokazuje też jak wiele 
bólu i ran mogą zadać sobie ludzie sobie najbliż-
si.

W dziele «Nawet nie wiesz, jak bardzo cię ko-
cham» reżyser opowiada o trudnych relacjach 
matki i córki, którym usiłuje pomóc psychotera-
peuta. Widzimy tylko ich twarze, nic więcej. Jest 
to opowieść o potrzebie pojednania dwóch ko-
chających się osób, ale niemogących się porozu-
mieć. 

W czasie epidemii Covid-19 Łoziński kręcił 
§lm, na który składają się rozmowy z ludźmi za-
gadywanymi z balkonu. Potem całość rozrosła się 
do obrazu, gdzie ludzie odpowiadają reżyserowi 
na pytanie o sens życia. Twórca nadał mu tytuł 
«Film balkonowy». Pracował nad tym dziełem 
ponad dwa lata, spotkał setki ludzi, rozmawiał 
o sprawach błahych i trudnych. Artysta zwierzył 
się: «Postanowiłem zatrzymać się i poczekać, aż 
świat sam do mnie przyjdzie. Stałem na balkonie 
z kamerą przez dwa lata i łapałem każdego, kto 
pod nią przechodził. Z tych spotkań wyszło dzie-
ło opowiadające o ludziach, to, co sami chcieli 
o sobie powiedzieć. I o reżyserze, który był ich 
ciekawy. Byłem zdziwiony, jak mało znam się na 
ludziach. Prawie nikt nie jest tym, na kogo wyglą-
da. Ludzie niosą w sobie zagadki i tajemnice. Nie 
dają się łatwo zaszu¨adkować. Życie jest nie do 
wymyślenia».

Jedynym obrazem fabularnym twórcy jest 
«Klatka». To opowieść o chłopcu i starym męż-
czyźnie, których los łączy ze sobą, gdy czują się 
samotni i opuszczeni przez wszystkich.

Paweł Łoziński mówi, że w kręceniu §lmów fa-
bularnych interesuje go bycie z ludźmi, szukanie 
prawdy każdego człowieka o sobie i o świecie go 
otaczającym, intymności, spraw, o których się nie 
mówi lub mówi się bardzo trudno. Fascynują go: 
zwyczajny świat, przeciętni ludzie i sprawy, które 
zdarzają się każdemu z nas i składają się na nasze 
krótkie życie i jego sens. 

Wiesław Pisarski,
nauczyciel języka polskiego 

skierowany do Kowla przez ORPEG

Na zdjęciach: 1. Screen z �lmu «Ojciec i syn», 2013 r. Po pra-
wej – Paweł Łoziński, po lewej – jego ojciec Marcel. 2. Screen 
z �lmu «Balnowy �lm», 2021 r. Dwoje bohaterów dzieła s�l-
mowаnych z balkonu reżysera.
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Ruski pokój
Ponieważ rosyjskie wojska napadły na Ukrainę niosąc, prócz 
śmierci i zniszczenia, ruskij mir na sztandarach, dlatego nad takim 
dictum internauci nie mogli przejść do porządku dziennego bez 
żadnej riposty. Wojna toczy się na wielu frontach, w tym także na 
polu przekazu oraz komentarzy medialnych, dlatego memy, jakie 
zalały sieć, stały się także bronią w walce z najeźdźcą. 

Otóż jeden z owych memów, który szczegól-
nie przykuł moją uwagę i mimo przerażającej rze-
czywistości, jakiej dotyczy i do jakiej nawiązuje, 
wywołał u mnie szczery uśmiech. Moim skrom-
nym zdaniem, autor tra§ł w punkt (chodzi o pracę 
polskiego malarza Janka Kozy – red.). Rysunek za-
mieszczony w internecie przedstawia rosyjskich 
żołnierzy idących gęsiego, a każdy z nich taszczy 
ze sobą to telewizor, to lampę, dwóch w pocie 
czoła targa kanapę. Całość opatrzona jest podpi-
sem: «Rosyjscy żołnierze niosą pokój».

Oto bandyci i rabusie urządzają swoje miesz-
kania – pokoje za pomocą ukradzionych mebli. 
Jeśli do wystrojenia swojego lokum brakowało 
agresorom sprzętów występujących w każdym 
gospodarstwie domowym dość powszechnie, 
może po prostu, tak zwyczajnie po ludzku, wy-
starczyło poprosić o pomoc.

 Rach-ciach-ciach zorganizowałoby się jakąś 
szybką zbiórkę i wsparło potrzebujących rosjan. 
Wówczas miksery, pralki, patelnie, czajniki i dy-
wany, będące już czyjąś własnością, ostałyby się 
tam, gdzie pozostać powinny, bez mordowania, 
gwałcenia i niszczenia. Powracający do swoich 
domów Ukraińcy nie musieliby oglądać obrazu 
nędzy i rozpaczy, jaki pozostawili po sobie żoł-
nierze w rosyjskich mundurach. 

Brud, ludzkie odchody w pomieszczeniach 
mieszkalnych, splądrowane i zniszczone ludzkie 
siedziby, spalone lub zaminowane to, czego nie 
dało się zabrać ze sobą. Kamery przemysłowe 
urzędu pocztowego w Mozyrze na Białorusi za-
rejestrowały, jak przedstawiciele prawie «najpo-
tężniejszej» armii świata (podobno do niedawna 
była klasy§kowana na drugim, po USA, miejscu, 
co dzisiaj zakrawa na kiepski żart) wysyłają do 
swoich rodzin paczki z łupami wojennymi. Oka-
zuje się, że w tym przypadku «prawie» robi wielką 
różnicę.

Namierzony przez ukraiński wywiad dowódca 
morderców z Buczy nadawał do domu klapę do 
bagażnika samochodu. I tak jawi się prawdziwy 
cel każdej wojny, począwszy od zarania dzie-
jów do dzisiaj. Paradoks polega tylko na tym, że 
w  XXI  wieku uważano, że w Europie wojny ple-
mienne mające na celu grabież, gwałty i niewol-
nictwo dawno odeszły do lamusa. 

Życie jednak pokazało, że niektóre nacje za-
parkowały w swoim rozwoju cywilizacyjno-ludz-
kim gdzieś w odmętach kamienia łupanego. Nie-
stety.

Przykuć czyjąś uwagę, czyli czymś kogoś 
mocno zainteresować.

Szczery uśmiech oznacza prawdziwą, niczym 
nieudawaną radość.

Tra�ć w punkt, a więc idealne i celnie przed-
stawić jakąś sytuację lub sprawę.

Iść gęsiego, czyli jeden za drugim, pod sznu-
reczek.

W pocie czoła, a więc z wielkim trudem i wy-
siłkiem.

Rach-ciach-ciach, czyli bardzo szybko, na-
tychmiast, bez problemu.

Coś odeszło do lamusa – oznacza, że zostało 
zapomniane.

Gabriela Woźniak-Kowalik,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla

przez ORPEG

Rysunek publikujemy dzięki uprzejmości Janka Kozy

«Рускій мір»
Оскільки російські війська напали на Україну, несучи, крім 
смерті та руйнування, «рускій мір», користувачі не могли 
залишити цей зворот без жодної уваги. Війна триває на ба-
гатьох фронтах, зокрема у площині інформації та медійних 
коментарів, тому меми, які заполонили мережу, теж стали 
зброєю в боротьбі з агресором.

Один із цих мемів прикував мою увагу і, по-
при жахливу реальність, із якою він асоцію-
ється, викликав у мене щиру усмішку. На мою 
скромну думку, автор поцілив у точку (йдеть-
ся про рисунок польського художника Янека 
Кози, – ред.). Малюнок, розміщений в інтер-
неті, зображує російських солдатів, які йдуть 
по-гусячому і цуплять то телевізор, то торшер, 
а двоє з них у  поті чола тягнуть диван. Знизу 
підпис: «Rosyjscy żołnierze niosą pokój» (укр. 
«Російські солдати несуть мир/кімнату». Сло-
во «pokój» у польській мові має два значення: 
«мир» і «кімната». Тому ця фраза польською є 
своєрідною грою смислів, – перекл.). Злочинці 
облаштовують свої помешкання за допомогою 
вкрадених меблів. Якщо для комплектування 
свого місця проживання агресорам бракува-
ло речей, які досить поширені в кожному до-
машньому господарстві, може, достатньо було 
просто по-людськи попросити про допомогу?

Рах-цях-цях можна було би організувати 
якусь благодійну акцію і підтримати нужден-
них росіян. Тоді міксери, пральні машини, 
сковорідки, чайники і килими, які вже є чиє-
юсь власністю, залишилися би там, де повинні 
бути, без убивств, зґвалтувань і руйнувань. 
Українці, повертаючись до своїх домівок, не 
були би змушені споглядати картину вбогості 

й розпачу, яку залишили після себе солдати 
в російських мундирах.

Бруд, людські відходи в житлових примі-
щеннях, сплюндровані і знищені обійстя, спа-
лене або заміноване те, що не вдалося забрати 
з собою. Відеокамери поштового відділення 
у Мозирі в Білорусі зафіксували, як представ-
ники майже «найсильнішої» армії світу (доне-
давна вважали, що вона займала друге після 
США місце, що зараз нагадує кепський жарт) 
шлють своїм сім’ям посилки з воєнними тро-
феями. Виявляється, що в цьому випадку «май-
же» все ж має важливе значення.

Ідентифікований українською розвідкою 
командир убивць із Бучі надсилав додому 
дверці автомобільного багажника. Ось так 
проявляється справжня мета кожної війни, по-
чинаючи від світанку історії і донині. Парадокс, 
однак, полягає в тому, що у ХХІ ст. вважали, що 
в Європі племінні війни, які мають на меті гра-
бунок, ґвалтування і рабство, давно відійшло 
до лямуса. Але життя показало, що деякі наро-
ди застрягли у своєму цивілізаційному розви-
тку десь у хаосі кам’яного віку. На жаль.

Прикувати чиюсь увагу (przykuć czyjąś 
uwagę) – когось чимось сильно зацікавити.

Щира усмішка (szczery uśmiech) означає 
справжню, непідробну радість.

Поцілити в точку (tra�ć w punkt), тобто 
ідеально і влучно описати якусь ситуацію або 
справу. Український відповідник: поцілити 
в десятку. 

Іти по-гусячому (iść gęsiego), тобто один за 
одним, вервечкою.

У поті чола (w pocie czoła) – дуже важко, до-
кладаючи зусиль.

Рах-цях-цях (rach-ciach-ciach), тобто дуже 
швидко, негайно, без зволікань.

Щось відійшло до лямуса (coś odeszło do 
lamusa) – відійшло в забуття. Слово «лямус» 
походить від німецького lehmhaus – примі-
щення, де зберігалися непотрібні старі речі.

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

організацією ORPEG

Рисунок для публікації люб’язно надав Янек Коза

Інформаційний портал  
для кандидатів з України

На загальнопольському інформаційному порталі ukraina.
irk.edu.pl, призначеному для вступників, студентів, аспіран-
тів та викладачів з України, можна знайти інформацію про 

Система допомагає знайти можливості всту-
пу на повний цикл навчання, продовження на-
вчання студентами українських університетів 
в одному з польських внз, участі в  окремих 
дидактичних заняттях, навчання в  аспірантурі 
(докторантурі), а також пропозиції співпраці 
(стажування або стипендії) та роботу в  поль-
ських структурах вищої освіти та науки (універ-
ситети та науково-дослідні інститути).

У рамках спеціальних рішень студенти, ас-
піранти та науковці, змушені покинути Україну 
у  зв’язку з російським нападом, можуть ско-
ристатися можливістю звільнення від оплати 
за навчання в державних університетах Поль-
щі. Одним з елементів допомоги буде також 
організація безплатних курсів польської мови 
для охочих навчатися в Польщі.

Окрім цього, з метою підтримки студентів 
з України запрацювали спеціальні гарячі лінії:

- гаряча лінія Національного агентства 
академічних обмінів Польщі для студентів та 
аспірантів (NAWA): +48 508 188 189;

- гаряча лінія Міністерства охорони 
здоров’я РП для студентів медицини та сто-

матології, які бажають продовжити навчання 
в Польщі: +48 532 547 968, +48 883 840 964, +48 
883 840 967, +48 539 147 692;

- гаряча лінія Міністерства освіти і нау-
ки для студентів та науковців з України:  +48 22 
529 26 62. 

Інформацію щодо можливості продовжен-
ня навчання в Польщі, визнання іноземних ди-
пломів та програм підтримки студентів з Украї-
ни можна знайти за посиланням: ukraina.nawa.
gov.pl.

Інформацію про підтримку науковців 
з України можна знайти за посиланням: 
researchinpoland.org.

Останні новини та інформацію про ініціати-
ви Конференції редакторів вищих навчальних 
закладів Польщі можна знайти за адресою: 
krasp-ukraina.pl.

Офіційну інформацію про перетин кордону, 
медичну допомогу, отримання фінансової під-
тримки та присвоєння номера PESEL можна 
отримати за посиланням: gov.pl/web/ua.

Джерело: ukraina.irk.edu.pl

можливості навчання та працевлаштування в польських 
університетах і науково-дослідних інститутах Республіки 
Польща. 
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Водій автотранспортних 
засобів

20 000 Водій вантажних автотранспортних за-
собів, перевезення м’ясної продукції, 
можливі відрядження в межах України та 
Польщі

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

Механік-
налагоджувальник

20 000 Забезпечує експлуатацію і надійну робо-
ту устаткування, здійснює своєчасне та 
якісне проведення профілактичних огля-
дів, поточних та капітальних ремонтів 
устаткування. Здійснює контроль за до-
триманням правил технічної експлуатації 
і відповідністю вимогам правил безпеки 
устаткування та організовує їх безпечну 
експлуатацію. Досвід роботи при обслу-
говуванні та ремонті обладнання та устат-
кування в харчовій промисловості

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

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

Машиніст автогрейдера 15 000 Грейдерування узбіч автомобільних доріг 
в межах Волинської області. Наявність по-
свідчення машиніста автогрейдера

Технолог 15 000 Знання основних способів виробництва 
хлібобулочних виробів, а також відпові-
дальність за їх своєчасне впровадження 
і контроль за їх належним виконанням. 
Розробка планів по максимальному зни-
женню витрат при виробництві. При цьо-
му повинен продумувати такі заходи, щоб 
рівень якості продукції не був знижений. 
Режим роботи: з 09.00 до 18.00 (субота, 
неділя вихідні)

Менеджер (управитель) 
із зовнішньоекономічної 
діяльності

15 000 Пошук клієнтів за кордоном (продаж ку-
рятини); знання англійської і німецької 
мов; організація купівлі-продажу товарів 
на внутрішньому та зовнішньому ринках, 
налагодження експортно-імпортних опе-
рацій

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

Вишивальник 13 000 Вишивання етнічних українських орна-
ментів на шести та дванадцятиголкових 
машинках (легкий одяг, сорочки, блузи, 
сукні, вишиванки)

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

Бухгалтер 12 000 Обов’язковий досвід роботи на посаді 
бухгалтера в будівництві. Ведення бух-
галтерського обліку, формування всіх 
видів звітності юридичної особи, а також 
ведення торгівельної звітності(торгівля 
будівельними матеріалами). Контроль 
грошових потоків та оптимізація затрат. 
Аналіз і контроль дебіторської та креди-
торської заборгованості. Нарахування 
заробітної плати. Знання 1С Бухгалтерія, 
М.Е.doc, Клієнт-Банк та касового апарату 
(формування звітності)

Кухар 12 000 Приготування холодних та гарячих страв, 
підтримання робочого місця в чистоті та 
порядку. Участь у розробці нових страв. 
Дотримання санітарно-гігієнічних норм. 
Якісне виконання постановлених завдань

Підсобний робітник 12 000 Фарбування дерев’яних виробів; робота в 
цеху з виготовлення меблів та фурнітури

Швачка 12 000 Масове пошиття чоловічих спортивних 
костюмів. Знання видів тканин, їх власти-
востей щодо пошиття, способів їх оброб-
ки, технології швейного виробництва

Шліфувальник каменів 12 000 Шліфування виробів та деталей з каменю 
на спеціальних верстатах. Досвід роботи 
обов’язковий

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

Pomoc Polakom 
z Ukrainy

Posiadacze Karty Polaka z Ukrainy i członkowie ich najbliższej 
rodziny, którzy znaleźli się Polsce po 24 lutego 2022 r. z powodu 
rosyjskiej inwazji mogą skorzystać z pomocy przewidzianej 
w ramach projektu «Pomoc Polakom z Ukrainy». 

Projekt «Pomoc Polakom z Ukrainy» jest 
współorganizowany przez trzy organizacje poza-
rządowe: Fundację Wolność i Demokracja, Fun-
dację «Pomoc Polakom na Wschodzie» oraz Sto-
warzyszenie «Wspólnota Polska», a §nansowany 
ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 
ramach zadania publicznego dotyczącego po-
mocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Z pomocy mogą skorzystać:
– posiadacze Karty Polaka oraz członkowie ich 

najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, 
wstępnych i zstępnych;

– osoby, które posiadały Kartę Polaka, nato-
miast utraciła ona ważność z powodu uzyskania 
zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub 
polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich 
najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (ro-
dzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnuko-
wie);

– obywatele polscy posiadający stałe miejsce 
zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a tak-
że członkowie ich najbliższej rodziny: współmał-
żonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni 
(dzieci, wnukowie);

– osoby posiadające decyzję o zakwali§kowa-
niu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję 
o  stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu 
repatriacji, a także członkowie ich najbliższej ro-
dziny.

Warunkiem łącznym we wszystkich wymie-
nionych przypadkach dla każdego bene§cjenta z 

osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczy-
pospolitej z powodu działań wojennych prowa-
dzonych na terenie Ukrainy od 24 lutego 2022 r.

W ramach projektu zaplanowane są nastę-
pujące działania:

– działalność punktu koordynacyjno-informa-
cyjnego;

– uruchomiona infolinia obsługiwana jest w 
języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Opera-
torzy udzielają informacji w kwestiach prawa 
pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta 
bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały 
itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00–19.00.

Numery telefonów na infolinię:
+48 506782789
+48 519023817
+48 518254853
kontakt e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

Punkty pomocowo-konsultacyjne istnieją w:
Warszawie:
– Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warsza-

wa – punkt zarządzany przez Fundację Wolność 
i Demokracja, tel.: +48 506 782 789, +48 519 023 
817, +48 518 254 853, e-mail: ukrainapomoc@
wid.org.pl;

– ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa – punkt 
zarządzany przez Fundację Pomoc Polakom na 
Wschodzie, tel. +48 518 259 148, e-mail: a.zienie-
wicz@pol.org.pl;

– ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 War-
szawa – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 
«Wspólnota Polska» – tel. +48 539 537 550; e-mail: 
ukraina@swp.org.pl.

Częstochowie:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»
+48608046929, e-mail: bacirp@interia.pl, aleja 

Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
Lublinie:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»
+48881676305, e-mail: drom2009@o2.pl, 

ul. Rynek 18, 20-111 Lublin
Łomży:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»
+48 507645900, e-mail: fundacja.lektor@gmail.

com, ul. Mikołaja Kopernika 9, 18-400 Łomża
Katowicach:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»
+48501459655, e-mail: alicebk@wp.eu, ul. Kra-

sińskiego 8, 40-019 Katowice
Krakowie:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»,
+48502514842, e-mail: kd@swp.krakow.pl, 

ul. Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
Poznaniu:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»
+48508113512, e-mail: poznan@swp.org.pl, 

ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań
Rzeszowie:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»
+48502251935, e-mail: pkowalski@wspolnota-

-polska.rzeszow.pl, ul. Rynek 19, 35-064 Rzeszów
Olsztynie:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»
+48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl, 

ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
Toruniu:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»

+48723299500, e-mail: torun@swp.org.pl, 
ul. Gagarina 34/36, 87-100 Toruń

Wrocławiu:
Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie 

«Wspólnota Polska»
+48509696253, e-mail: violettaglowinska@in-

teria.pl, ul. Kuźnicza 11/13 p. 22, 50-138 Wrocław

Każdy punkt pomocowo-konsultacyjny ofe-
ruje:

– przekazanie zapomóg §nansowych (1 505 zł 
dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnolet-
niej);

– organizację bezpłatnego kursu języka pol-
skiego dla osób dorosłych;

– do§nansowanie działań związanych z podno-
szeniem kwali§kacji zawodowych (kursy doszkala-
jące, kursy zawodowe itp.);

– do§nansowanie pomocy specjalistów: psy-
chologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, le-
karzy itp.;

– wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne;

Więcej informacji o tym na jaką dodatkową 
pomoc mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy znaj-
dziesz tu: https://wid.org.pl/na-jaka-pomoc-mo-
ga-liczyc-uchodzcy-z-ukrainy/ 

Ze wszystkich form pomocy (zapomoga, po-
moc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ra-
mach projektu «Pomoc Polakom z Ukrainy» sko-
rzystać można jednorazowo za pośrednictwem 
jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i De-
mokracja, Fundację «Pomoc Polakom na Wscho-
dzie», Stowarzyszenie «Wspólnota Polska».

Fundacja Wolność i Demokracja w ramach pro-
jektu do§nansowuje także wydatki na transport 
związane z ewakuacją Polaków i osób polskiego 
pochodzenia z Ukrainy. Z tytułu wsparcia do§nan-
sowywane mogą być: koszty indywidualnej po-
dróży (np. autobusem, samochodem, pociągiem) 
lub koszty za wynajem autobusu (w przypadku 
wyjazdu organizowanego).

Źródło: wid.org.pl 
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Łuck otrzymał około 20 ton pomocy

Około 20 ton pomocy humanitarnej dotarło do Łucka z Wielkiej 
Brytanii. Transport najpierw przybył do polskiej Piły, skąd Fun-
dacja Mewa dostarczyła go do Ukrainy.

«Stało się to możliwe dzięki współpracy an-
gielskiej i polskiej fundacji. Fundacja Mewa, któ-
rej członkiem jest nasz stały partner Krzysztof 
Rauhut, przekierowała tira do nas. Także bardzo 
nam pomógł Andrzej Kurant, który załatwił spra-
wy logistyczne» – poinformował mer Łucka Ihor 
Poliszczuk na swoim pro§ lu facebookowym.

Do Łucka przywieziono leki, środki higieny, 
ubrania, pościel, żywność o długim terminie 
ważności, namioty, śpiwory, żywność dla dzieci, 
wózki inwalidzkie i karmę dla zwierząt.

Jak zauważył Ihor Poliszczuk, dary zostaną 
przekazane do Łuckiego Centralnego Punktu 
Pomocy na potrzeby wojskowych, osób przesie-
dlonych, o§ ar bombardowań miast ukraińskich 
oraz innych odbiorców. «Szczerze dziękujemy za 
pomoc i liczymy na dalszą współpracę z Fundacją 
Mewa» – dodał mer.

MW
Fot.: lutskrada.gov.ua

Drogiej Jubilatce 
LIDII KRYŻANOWSKIEJ 

z okazji 90. urodzin
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech każdy następny rok przynosi wszystko to,
co w życiu najważniejsze: zdrowie, szczęście,

niewyczerpane pokłady wiary i spełnienie marzeń.

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej

Z okazji 75. urodzin
składamy najserdeczniejsze życzenia 

WITALIJOWI DMYTRENCE
w kolejnych dniach na nowo odkrywaj piękno świata

i wypełniaj każdą chwilę tak,
aby potem wspominać ją z radością.

Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej
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Проєкт підтримує Канцелярія голови Ради міністрів РП у рамках конкурсу «Полонія та поляки за кордоном 2021».
Проєкт «Польські медіа в Україні 2021–2022» реалізує фундація «Свобода і демократія»

«Це відбулося за умовами співпраці англій-
ської та польської фундацій. Своєю чергою, 
фундація «Mewa», членом якої є наш постійний 
партнер Кшиштоф Раугут, перенаправила ван-
тажівку до нас. Також дуже допоміг Анджей Ку-
рант, який вирішив логістичні питання», – по-
відомив Луцький міський голова Ігор Поліщук 
на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

До Луцька привезли медикаменти, засоби 
особистої гігієни, одяг, постільну білизну, про-
дукти харчування тривалого зберігання, наме-

ти, спальні мішки, дитяче харчування, інвалід-
ні візки та корм для тварин.

Як зазначив Ігор Поліщук, вантаж переда-
дуть до Луцького центрального пункту допо-
моги для потреб військових, переселенців, 
постраждалих від обстрілів українських міст 
та інших отримувачів. «Щиро дякуємо за допо-
могу й розраховуємо на подальшу співпрацю 
з фундацією «Mewa», – додав міський голова.

ВМ
Фото: lutskrada.gov.ua

Луцьк отримав 
ще близько 20 тонн допомоги

Близько 20 тонн гуманітарної допомоги прибуло до Луцька з 
Великої Британії. Вантаж спочатку доставили до польського 
міста Піла, звідки фундація «Mewa» привезла його в Україну. 

Вітаємо 
з 30-річчям рукоположення

і 55-літнім ювілеєм
священника і незмінного видавця 

«Волання з Волині»,
отця-каноніка 

ВІТОЛЬДА-ЙОСИФА КОВАЛІВА
Бажаємо здоров’я і сил,
радості від виконання

свого пастирського служіння
та вдячних людських сердець.

Нехай Пресвята Діва Марія,
опікунка острозької парафії,

завжди огортає Вас своєю опікою.

Редакція «Волинського монітора» 
і Товариство польської культури на Волині імені Еви Фелінської


