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Przed II wojną światową w Kisie-
linie, miasteczku o bogatej historii, 
o którym pierwsze wzmianki pocho-
dzą jeszcze z pierwszej połowy XV w., 
żyli obok siebie przedstawiciele róż-
nych narodowości. Z zachowanych 
wspomnień można się dowiedzieć, 
że mieszkali tu w niemal równych 
częściach Ukraińcy, Polacy i Żydzi – 
po około 60 rodzin każdej narodo-
wości. Tak było do 1939 r.

Historia miejscowej społeczności 
żydowskiej zakończyła się 15 sierp-
nia 1942 r., kiedy zlikwidowano kisie-
lińskie getto. Ze względu na wielo-
wiekową obecność na tych ziemiach 
Żydów w miejscu egzekucji posta-
wiono pomnik. Został także ogro-
dzony teren cmentarza, na którym 
nie zachowała się ani jedna macewa. 

W historii kisielińskich Polaków 
tragiczną datą była niedziela 11 lip-
ca 1943 r., kiedy oddziały Ukraińskiej 
Powstańczej Armii otoczyły kościół 
i klasztor Niepokalanego Poczęcia 
NMP, gdzie zabiły według różnych 
szacunków od 60 do 90 osób. Milczą-
cymi świadkami tej tragedii są ruiny 
kościoła, pobliski zbiorowy pochó-
wek, a także duży cmentarz katolicki, 

na którym przez kilkaset lat 
polska społeczność chowała 
swoich zmarłych.

Cmentarz stopniowo za-
rastał krzewami i drzewami – nie 
było komu o niego zadbać. Wanda-
le weszli niemal do każdej krypty, 
zniszczyli część nagrobków, reszty 
nie oszczędził czas. Niewiele płyt 
nagrobnych ocalało. Społeczność 
wiejska, która zmalała o dwie trze-
cie, nie była w stanie uporządkować 
nekropolii o ogromnej powierzchni. 
W ostatnich latach robili to m.in. ka-
towiccy policjanci, którzy w 2019  r. 
objęli kisieliński cmentarz honoro-
wym patronatem, oraz członkowie 
Stowarzyszenia «Wołyński Rajd Mo-
tocyklowy» wraz z wolontariuszami 
z Równego. Teraz, podczas otwartej 
fazy rosyjskiej agresji na Ukrainę, kie-
dy Polacy gościnnie udzielili schro-
nienia milionom ukraińskich uchodź-
ców, głównie kobietom i dzieciom, tę 
misję przejęli Ukraińcy. 

20 maja około dziesięciu łuckich 
wolontariuszy uporządkowało część 
kisielińskiego cmentarza. Organiza-
torami byli wołyński genealog Artur 
Aloszyn oraz członkowie łuckiego 
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На кладовищі  
в Кисилині

Cmentarz katolicki w Kisielinie od kilku lat był 
sprzątany przez wolontariuszy z Polski, m.in. po-
licjantów i członków Stowarzyszenia «Wołyński 
Rajd Motocyklowy». Teraz pałeczkę przejęli ukra-
ińscy wolontariusze. 

Na cmentarzu 
w Kisielinie

Католицький цвинтар у Кисилині кілька остан-
ніх років прибирали волонтери з Польщі, зо-
крема поліціянти та члени товариства «Волин-
ський мотоциклетний рейд». Зараз естафету 
перебрали українські волонтери. 

До Другої світової ві-
йни в Кисилині, містечку 
з багатою історією, писемні 
згадки про яке з’являються 

ще в  першій половині XV ст., ра-
зом проживали люди різних на-
ціональностей. Мешкали тут, як 
можна довідатися зі збережених 
спогадів, у майже рівній пропорції 
українці, поляки та євреї – близько 
по 60 сімей кожної національності. 
Так було до 1939 р.

Історія місцевої юдейської 
громади закінчилася 15 серпня 
1942 р., коли було ліквідовано ки-
силинське гетто. Від багатовікової 
присутності євреїв на цих землях 
залишилися меморіал на місці роз-
стрілу й обгороджена територія 
кладовища, на якому не зберегло-
ся жоднісінької мацеви. 

Для кисилинських поляків та-
кою трагічною датою стала неділя 
11 липня 1943 р., коли підрозді-
ли Української повстанської ар-
мії, оточивши костел і монастир 
Непо рочного Зачаття Пресвятої 
Діви Марії, вбили, за різними оцін-
ками, від 60 до 90 поляків. Німими 
свідками цієї трагедії залишилися 

руїни костелу, братська могила по-
близу, а також чимале католицьке 
кладовище, на якому впродовж 
кількасот років польська громада 
ховала своїх померлих.

Цвинтар, за яким нікому було 
доглядати, поступово заріс чагар-
никами і деревами. Вандали влізли 
чи не в кожен склеп, зруйнували 
частину пам’ятників, другу частину 
не пожалів час. Уціліло небагато 
надгробків. Сільська громада, яка 
скоротилася втричі, не має змоги 
прибирати велетенський за пло-
щею некрополь. Останні роки цим 
займалися, зокрема, катовицькі 
поліціянти, які у 2019 р. взяли ки-
силинський цвинтар під почесний 
патронат, і члени товариства «Во-
линський мотоциклетний рейд» 
із волонтерами з Рівного. Зараз, 
під час відкритої фази російської 
агресії проти України, коли поляки 
надали гостинний притулок міль-
йонам українських біженців, пере-
важно жінок і дітей, цей обов’язок 
перебрали на себе українці. 

20 травня близько десяти луць-
ких волонтерів упорядкували час-
тину кисилинського кладовища. 
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30 років тому, в 1992 р., у стінах дубенсько-
го костелу Святого Йоана з Непомук після 
33-річної перерви відбулося перше богослу-
жіння. І рівно 15 років тому єпископ-ордина-
рій Луцької дієцезії Римо-католицької церкви 
України Маркіян Трофим’як призначив на-
стоятелем костелу в Дубні отця Гжегожа Ова-
жаного.

Тож 21 травня, з нагоди престольного свя-
та чеського Святого Йоана Непомука, пресві-
тера та мученика, покровителя дубенського 
костелу, відбулося урочисте богослужіння, 
яке очолив єпископ Віталій Скомаровський. 
Разом із римо-католицькими священниками 

та священнослужителями різних конфесій па-
рафіяни та гості храму молилися за Україну, 
за якнайшвидше закінчення війни та за всіх 
воїнів, які зараз, у цей надскладний час війни 
з російськими загарбниками, воюють за неза-
лежність України.

Урочисту літургію супроводжували хори 
з  римо-католицької парафії Святого Станісла-
ва у Кременці та Свято-Покровського собору 
Православної церкви України в Дубні.

На святій месі були присутні гість із міста 
Червьонка-Лещини Сілезького воєводства, 
заступник бургомістра Анджей Рауднер, який 
у ці дні привіз до Дубна гуманітарну допомогу, 
а також голова Дубенської районної держав-
ної адміністрації Всеволод Пекарський, мер 
Дубна Василь Антонюк, директор Державно-
го історико-культурного заповідника в Дубні 
Леонід Кічатий, голова Вербської ОТГ Каміла 
Котвінська та голова Варковицької ОТГ Юрій 
Парфенюк.

Із нагоди свята гості вручили парафії по-
дарунки. Зокрема, Дубенська міська рада по-
дарувала храму копію ікони Матері Божої Ка-
зимирецької, яку замовила спеціально із цієї 
нагоди.

Під час урочистого богослужіння парафіяни 
та всі присутні взяли участь у хресній ході ву-
лицями Дубна, яка відбулася вперше після по-
вернення храму. Такі процесії проводили під 
час свят до закриття костелу.

Настоятель парафії подякував усім при-
сутнім і, зокрема, єпископу Віталію Скомаров-
ському, духовенству та владі міста й району за 
підтримку парафії в ці складні часи. Окрема 
подяка звучала на адресу Дубенського товари-
ства польської культури на чолі з Казимиром 
Бобером, а також усіх благодійників, зокре-
ма родин Шегер, Богомазів, Дудків, Овсію ків,  
Боберів, Мудриків, Кондрасів, Іващенків та  
Шиятих.

Слова вдячності від настоятеля звучали 
й для всіх прихожан, які доклали максимум зу-
силь для організації свята.

Голова Дубенського ТПК Казимир Бобер 
від імені всіх членів організації подякував ко-
лишній очільниці Марії Божко, завдяки ста-
ранням якої з легкої руки єпископа Маркіяна 
Трофим’яка відновилися богослужіння в римо-
католицькій святині в Дубні. На той час у косте-
лі діяла спортивна школа. Пані Марії з групою 
небайдужих людей вдалося достукатися до 
місцевої влади і вже в 1992 р. відбулося перше 
богослужіння, яке провів отець Чеслав Щерба. 
В будні дні в костелі діти займалися спортом, 
а під час великих релігійних свят та в неділю 
проходили богослужіння. 

Марія Божко перед кожною службою Бо-
жою приходила прибирати храм. Це побачив 
директор спортивної школи Михайло Бойчук, 
який запропонував їй посаду прибиральниці. 
«Дивлюся на тебе, Маріє, як ти кожного тиж-
ня ходиш, прибираєш задаремне, тож вла-
штовуйся до нас прибиральницею, хоч пару 
рублів будеш мати», – сказав він тоді. Жінка 
погодилася. Ще два роки, з 1992 до 1994 р., 
у костелі співіснували спортивна школа та па-
рафіяльна громада. В 1994 р. рішенням місь-
кої ради храм офіційно передали дубенським 
римо-католикам.

Другим священником, який також доїжджав 
до дубенської парафії, був Тадеуш Мілешко. 
Після нього парохами парафії були отці Тадеуш 
Бернат, Владислав Чайка та Олександр Гама-
лійчук. Кожен зі священників вносив частин-
ку своєї праці у відновлення святині. Останні 
15  років настоятелем храму є отець Гжегож 
Оважани, який теж зробив для храму дуже 
багато. Казимир Бобер від імені членів Дубен-
ського ТПК та парафіяльної спільноти подя-
кував пароху за величезну працю, вкладену 
в ремонт святині та розбудову парафії. Під час 
урочистості єпископ Віталій Скомаровський 
оголосив про номінацію отця Гжегожа Оважа-
ного каноніком луцького капітулу.

Текст і фото: Яна Климчук,
Дубенське товариство польської культури

Свято в Дубні
21 травня прихожани костелу Святого Йоана Непомука в Дубні 
відзначали два ювілеї: 30-річчя відновлення богослужінь у хра-
мі та 15-річчя призначення настоятелем парафії отця Гжегожа 
Оважаного. 

Uroczystości w Dubnie
21 maja para�anie kościoła pw. Świętego Jana Nepomucena 
w  Dubnie obchodzili dwa jubileusze: 30. rocznicę wznowienia 
nabożeństw w kościele oraz 15. rocznicę mianowania probosz-
czem para�i ks. Grzegorza Oważanego.

30 lat temu, w 1992 r., po 33 latach przerwy, 
w murach kościoła św. Jana Nepomucena w Dub-
nie po raz pierwszy odprawiono nabożeństwo. 
A  dokładnie 15 lat temu ordynariusz diecezji 
łuckiej Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie 
bp  Marcjan Tro£miak mianował ks. Grzegorza 
Oważanego proboszczem para£i w Dubnie.

21 maja, z okazji święta św. Jana Nepomuce-
na, czeskiego prezbitera i męczennika, patrona 
kościoła w Dubnie, odbyła się uroczysta msza, 
której przewodniczył bp Witalij Skomarowski. Pa-
ra£anie i goście kościoła modlili się wraz z księżmi 
rzymskokatolickimi i kapłanami z różnych konfesji 
w intencji Ukrainy, jak najszybszego zakończenia 
wojny oraz wszystkich żołnierzy, którzy obecnie, 
w tak bardzo trudnym czasie wojny z rosyjskimi 
najeźdźcami, walczą o niepodległość Ukrainy.

Podczas uroczystej liturgii śpiewały chóry 
z para£i rzymskokatolickiej św. Stanisława Bisku-
pa Męczennika w Krzemieńcu oraz Święto-Po-
krowskiego Soboru Prawosławnej Cerkwi Ukra-
iny w Dubnie.

W nabożeństwie uczestniczył Andrzej Raud-
ner, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Czer-
wionka-Leszczyny w województwie śląskim, 
który przybył w tych dniach do miasta z pomo-
cą humanitarną, a także przewodniczący Du-
bieńskiej Rejonowej Administracji Państwowej 
Wsewołod Pekarski, mer Dubna Wasyl Antoniuk, 
dyrektor Państwowego Rezerwatu Historyczne-
go w Dubnie Leonid Kiczaty, przewodnicząca 
Werbskiej Zjednoczonej Hromady Terytorialnej 
Kamila Kotwińska oraz przewodniczący Warko-
wyckiej Zjednoczonej Hromady Terytorialnej 
Jurij Parfeniuk.

Z okazji święta goście wręczyli prezenty dla 
para£i. W szczególności Dubieńska Rada Miejska 
podarowała kościołowi kopię obrazu Matki Bożej 
Kazimierzeckiej zamówioną przez władze miasta 
specjalnie na tę okazję.

Podczas uroczystego nabożeństwa para£anie 
i wszyscy uczestnicy uroczystości wzięli udział 
w procesji ulicami Dubna, która odbyła się po raz 
pierwszy od czasu, kiedy świątynia została zwró-
cona katolikom. Takie procesje odbywały się pod-
czas uroczystości przed zamknięciem kościoła.

Proboszcz para£i wyraził wdzięczność wszyst-
kim obecnym, a w szczególności bp. Witalijowi 
Skomarowskiemu, duchowieństwu oraz wła-
dzom miejskim i rejonowym za wspieranie pa-
ra£i w tym trudnym czasie. Szczególne podzię-
kowania zostały przekazane dla Dubieńskiego 
Towarzystwa Kultury Polskiej na czele z Kazi-
mierzem Boberem oraz dla wszystkich o£aro-
dawców i darczyńców, a mianowicie: dla rodziny 
Szegerów, Bogomazów, Dudków, Owsijuków, 
Boberów, Mudryków, Kondrasów, Iwaszczenków 
i Szyjatych.

Słowa wdzięczności zostały przekazane rów-
nież dla wszystkich para£an, którzy dołożyli 
wszelkich starań, aby zorganizować święto.

W imieniu wszystkich członków organizacji 
Kazimierz Bober, prezes Dubieńskiego Towarzy-
stwa Kultury Polskiej, podziękował Marii Bożko, 
która wcześniej stała na czele organizacji, za to, że 
dzięki jej staraniom przy wsparciu bp. Marcjana 
Tro£miaka wznowiono nabożeństwa w  świątyni 
rzymskokatolickiej w Dubnie. Wówczas w kościele 
działała szkoła sportowa. Pani Marii wraz z grupą 
inicjatywną udało się przekonać władze lokalne 
i w roku 1992 w kościele odbyła się pierwsza msza, 
którą celebrował ks. Czesław Szczerba. W dni po-
wszednie dzieci uprawiały w kościele sport, a pod-
czas najważniejszych świąt religijnych i w niedzie-
le odbywały się tu nabożeństwa.

Przed każdą mszą Maria Bożko przychodziła, 
by posprzątać w kościele. Zauważył to dyrektor 
szkoły sportowej Mychajło Bojczuk, który zapro-
ponował jej stanowisko sprzątaczki. «Patrzę na 
ciebie, Mario, jak przychodzisz co tydzień, sprzą-
tasz za darmo, więc zostawaj u nas pracować 
jako sprzątaczka, będziesz mogła chociaż parę 
rubli zarobić» – powiedział wtedy. Pani Maria 
się zgodziła. Przez kolejne dwa lata, od 1992 do 
1994 r., w kościele współistniały szkoła sportowa 
i wspólnota para£alna. W 1994 r. decyzją Rady 
Miejskiej kościół w Dubnie został o£cjalnie prze-
kazany katolikom.

Drugim księdzem, który również dojeżdżał do 
para£i w Dubnie, był Tadeusz Mileszko. Następ-

nie proboszczami para£i byli ks. Tadeusz Bernat, 
ks. Władysław Czajka oraz ks. Aleksander Hama-
lijczuk. Każdy z księży wniósł cząstkę swojej pra-
cy w odbudowę świątyni. Od 15 lat proboszczem 
jest ks. Grzegorz Oważany, który też wiele zrobił 
dla kościoła. Kazimierz Bober w imieniu człon-
ków Dubieńskiego Towarzystwa Kultury Polskiej 
i wspólnoty para£alnej podziękował księdzu 
za ogromną pracę włożoną w remont świątyni 
i  rozwój para£i. Podczas uroczystości bp Witalij 
Skomarowski ogłosił nominację ks. Grzegorza 
Oważanego na kanonika łuckiej kapituły.

Tekst i zdjęcia: Jana Kłymczuk,
Dubieńskie Towarzystwo Kultury Polskiej
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Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

Łucka Rada Miejska ze-
rwała Umowę o współpracy 
partnerskiej z białoruskim 
miastem Brześć. 

.......
Луцька міськрада припи-

нила дію Угоди про партнер-
ство з білоруським Брестом.

Через брак коштів у Во-
линській області скоро-
чують фінансування облас-
них комунальних установ. 

Волинська область при-
йняла понад 67 тис. пере-
селенців.

.......

.......

Z powodu braku środków 
w obwodzie wołyńskim re-
dukowane jest £nansowa-
nie przedsiębiorstw komu-
nalnych.

Obwód wołyński przyjął  
ok. 67 tys. przesiedleńców. 

1 czerwca w Łucku wzno-
wiło działalność sześć dyżur-
nych przedszkoli.

.......
Із 1 червня в Луцьку від-

новили роботу шість чер-
гових садочків. 

Волинський краєзнав-
чий музей підготував до 
Дня героїв виставку. Екс-
понували, зокрема, фраг-
менти російських ракет 
із луцького аеродрому та 
форму рятувальників, які 
гасили пожежу на нафто-
базі в місті. 

W Alei Sławy położonej na 
miejskim cmentarzu w Ha-
razdży pod Łuckiem, gdzie 
spoczywają polegli na woj-
nie żołnierze, nie pozostało 
już wiele wolnych miejsc.

.......
На Алеї слави на місько-

му кладовищі в Гаразджі 
неподалік Луцька, де спо-
чивають полеглі у війні 
воїни з громади, лишилося 
обмаль місця. 

Wołyńskie Muzeum Kra-
joznawcze przygotowa-
ło wystawę z okazji Dnia 
Bohaterów. W ekspozycji 
znalazły się m.in. odłamki 
rosyjskich rakiet z łuckiego 
lotniska oraz mundury ra-
towników, którzy gasili po-
żar składu paliw w mieście. 

.......

Від початку повномасштабної війни в Україні міс-
цеві організації, які об’єднують осіб польського 
походження, активно включилися у волонтерську 
роботу. Не виняток і Товариство польської культу-
ри «Творчість заради життя». 

Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie lokalne 
organizacje zrzeszające osoby polskiego pochodze-
nia aktywnie angażują się w wolontariat. Stowarzy-
szenie Kultury Polskiej «Twórczość dla życia» nie jest 
wyjątkiem. 

Wojna postawiła nas przed wyborem

Członkowie organizacji skupiają 
się w  swojej działalności na dzieciach. 
Wcześniej organizowane były przez 
nich różne imprezy dla najmłodszych, 
a teraz dostarczają pomoc humanitarną 
dla mieszkańców obszarów ogarnię-
tych wojną, osób wewnętrznie przesie-
dlonych, które znalazły schronienie na 
zachodzie kraju, a także dla ukraińskich 
uchodźców w Polsce.

Alina Kowal, która obecnie pełni obo-
wiązki prezesa Stowarzyszenia Kultury 
Polskiej «Twórczość dla życia», powie-
działa, że SKP zostało o£cjalnie zareje-
strowane 13 maja 2021 r. W tym roku 
obchodziło pierwszą rocznicę. Wkrótce 
organizacja zmieni nazwę na Stowarzy-
szenie Kultury Polskiej im. Janusza Kor-
czaka. 

«Razem z Małgorzatą-Izabelą Bołotin 
założyłyśmy Stowarzyszenie, aby przybli-
żyć polską kulturę najmłodszym. Naszym 
celem jest zbliżenie narodu ukraińskie-
go i polskiego poprzez przedstawienie 
dzieciom dobrych stron wspólnej historii. 
Chcemy, aby dorastając rozumiały wkład 
polskiej kultury w ukraińską współcze-
sność. Wojna postawiła wszystkich przed 
wyborem: siedzieć i płakać, czy wykorzy-
stać swoją wiedzę, znajomości i w taki 
sposób przybliżyć nasze zwycięstwo. 
Dlatego prowadzimy działalność charyta-
tywną. Współpracujemy w szczególności 
z Lions Club Warszawa-Centrum. Dzięki 
pomocy Wołyńskiej Obwodowej Biblio-
teki dla Młodzieży i Pracowni Twórczej 
Natalii Żurawliowej książki w języku ukra-
ińskim (ponad 100 szt.) zostały przeka-
zane dzieciom z Ukrainy przebywającym 
obecnie w Warszawie. Współpracujemy 
z  gminą Cavriglia we Włoszech, głównie 
z HumanitarianAid Cavriglia. Na począt-
ku maja otrzymaliśmy z Włoch około 
siedmiu ton pomocy. Są to leki, produkty 
żywnościowe, odzież, zabawki dla dzieci, 
pościel, środki higieny osobistej» – powie-
działa Alina Kowal.

Otrzymane ładunki są rozdyspono-
wywane w zależności od potrzeb w róż-
nych regionach kraju, w tym również 
w miejscowościach objętych aktywnymi 
działaniami wojennymi, a także w ośrod-
kach dla przesiedleńców na Wołyniu. 
Ponadto, Stowarzyszenie gromadzi ry-
sunki dzieci, które poprzez bibliotekę 
dla młodzieży przekazujemy ukraińskim 
obrońcom.

Współzałożycielka i prezes Stowarzy-
szenia Kultury Polskiej «Twórczość dla 
życia» Małgorzata-Izabela Bołotin prze-
bywa obecnie w Polsce (w Cieszynie), 
gdzie koordynuje zbiórkę i wysyłkę po-
mocy humanitarnej na Ukrainę oraz bez-
pośrednio wspiera ukraińskich uchodź-
ców. Jednocześnie mieszkało z nią nawet 
25 Ukraińców, którzy uciekli przed wojną 
w Ukrainie.

«Kiedy pomagasz innym, pomagasz 
sobie i robi się łatwiej… Co dwa dni wy-
syłamy na Ukrainę bus z pomocą huma-
nitarną. Zbiórkę prowadzą obywatele 
Polski, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Nie-
miec, USA. Część ładunku przeznaczona 
jest dla dzieci niepełnosprawnych i ich 
rodzin. Wspieramy Wołyński Obwodo-
wy Szpital Psychiatryczny nr 1, który 
otrzymał już 100 koców, 100 kompletów 
bielizny pościelowej, wózki inwalidz-
kie, chodziki, pomagamy również Ob-
wodowemu Centrum Perinatalnemu. 
Będziemy nadal wspierać te instytu-
cje, ponieważ tego potrzebują. Chodzi 
w szczególności o leki. Współpracujemy 

z klasztorem Świętego Bazylego Wielkie-
go, gdzie z inicjatywy namiestnicy klasz-
toru siostry przełożonej Anastasji działa 
jadalnia dla osób przesiedlonych; prze-
kazujemy produkty żywnościowe i różne 
przybory kuchenne. Dużą pomoc huma-
nitarną otrzymał od nas Wydział Opieki 
Społecznej dla Rodzin, Dzieci i Młodzieży 
Łuckiej Rady Miejskiej, ośrodek dla prze-
siedleńców w Ołyce, klasztor Świętego 
Mikołaja Cudotwórcy w Żydyczynie. 
Dostarczone zostały również przybo-
ry kuchenne, śpiwory, leki i inne rzeczy 
dla naszych żołnierzy, przebywających 
obecnie w stre£e działań wojennych. Nie 
gromadzimy pomocy, lecz natychmiast 
przekazujemy ją i rozprowadzamy wśród 
osób potrzebujących», – powiedziała 
Małgorzata-Izabela Bołotin. 

Jest w stałym kontakcie z organiza-
cjami, które chcą odpowiadać na proś-
by o pomoc, na przykład z Rotary Club 
Zamość, a także koordynuje swoją pracę 
z prezesem Wołyńskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskiego Pochodzenia Serhijem 
Prokopiukiem. 

«Zostawiłam swoje serce w Ukrainie. 
Pomagam z Polski, jak tylko mogę. Chcę 
podziękować ludziom, którzy pomagają: 
siostrze przełożonej Anastasji, naszym 
kurierom Walentynie i Olegowi Lewczu-
kom, wolontariuszom Łarysie Chomicz, 
Amelce Bołotin, Alisie Luberzaninie, 
Iwance Janczuk i jej matce Myrosławie, 
Serhijowi Szafrańskiemu, braciom Boh-
daniukom, a także Alinie Kowal. Bez nich 
by mi się nie udało», – powiedziała Mał-
gorzata-Izabela Bołotin.

Olha Szerszeń
Zdjęcia udostępnione 

przez Małgorzatę-Izabelę Bołotin

Війна поставила перед вибором

Основну увагу у своїй діяльності 
члени організації присвячують дітям. 
Раніше вони проводили різноманітні 
заходи для наймолодших, нині ж до-
ставляють гуманітарну допомогу меш-
канцям населених пунктів на гарячих 
напрямках, переселенцям, які зна-
йшли прихисток на заході країни, а та-
кож українським біженцям у Польщі. 

Аліна Коваль, яка зараз виконує 
обов’язки голови Товариства поль-
ської культури «Творчість заради жит-
тя», розповіла, що офіційно ТПК було 
зареєстровано 13 травня 2021 р. Цьо-
го року воно відсвяткувало першу річ-
ницю. Невдовзі організацію планують 
перейменувати на Товариство поль-
ської культури імені Януша Корчака. 

«Ми з Малгожатою-Ізабеллою Боло-
тін створили наше товариство, аби не-
сти польську культуру наймолодшим. 
Наша мета – об’єднувати український 
і  польський народи, розказуючи ді-
ткам хороші моменти зі спільної істо-
рії. Ми хочемо, щоб діти, підростаючи, 
розуміли вклад польської культури 
в українське сьогодення. Війна поста-
вила всіх перед вибором: аби ти си-
диш і плачеш, або використовуєш свої 
знання, знайомства, наближаючи 
нашу перемогу. Тому ми зайнялися 
благодійництвом. Співпрацюємо, зо-
крема, з Lions Club Warszawa-Centrum. 
Із допомогою Волинської обласної 
бібліотеки для юнацтва та Творчої 
студії Наталії Журавльової передали 
україномовні книги (понад 100 при-
мірників) дітям з України, які нині пе-
ребувають у Варшаві. Співпрацюємо 
з муніципалітетом Каврилья в Італії, 
зокрема з Humanitarian Aid Cavriglia. 

На початку травня отримали з Італії 
близько семи тонн допомоги. Це ліки, 
продукти харчування, одяг, дитячі 
іграшки, постільна білизна, засоби 
особистої гігієни», – зазначила Аліна 
Коваль.

Отримані вантажі розподіляють за-
лежно від потреб у різні регіони краї-
ни, у тому числі в населені пункти, де 
тривають бойові дії, а також в осеред-
ки для переселенців на Волині. Окрім 
того, товариство збирає дитячі малюн-
ки, які через бібліотеку для юнацтва 
передає українським захисникам.

Співзасновниця, голова правління 
Товариства польської культури «Твор-
чість заради життя» Малгожата-Ізабел-
ла Болотін нині перебуває в Польщі 
(в Цешині), звідки координує збір 
і  відправку гуманітарної допомоги 
в Україну та безпосередньо підтримує 
українських біженців. Із нею одночас-
но проживали навіть 25 українців, які 
втекли від війни в Україні.

«Коли допомагаєш, стає легше. Раз 
у два дні в Україну відправляємо бус 
із гуманітарною допомогою. Збір про-
водять громадяни Польщі, Швеції, 
Швейцарії, Франції, Німеччини, США. 
Частину вантажу доставляємо дітям 
з інвалідністю і їхнім родинам. Підтри-
муємо Волинську обласну психіатрич-
ну лікарню № 1, якій уже передали 
100 ковдр, 100 комплектів постільної 
білизни, інвалідні візки, ходунки, об-
ласному перинатальному центру. До-
помагатимемо цим закладам і нада-
лі, тому що вони цього потребують. 
Ідеться, зокрема, про медикаменти. 
Співпрацюємо з монастирем Святи-
теля Василія Великого, де з ініціативи 
намісниці обителі, ігумені Анастасії об-
лаштовано їдальню для переселенців; 
передаємо продукти харчування та 
різне кухонне начиння. Багато гума-
нітарної допомоги від нас отримали 
управління соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Луцької міської ради, 
осередок для переселенців в Олиці, 
монастир Святителя Миколая Чудо-
творця в Жидичині. Також доставляли 
кухонне начиння, спальники, ліки та 
інше нашим захисникам, які зараз пе-
ребувають у зоні бойових дій. Ми не 
складаємо допомогу, а відразу достав-
ляємо і розподіляємо між людьми, які 
її потребують», – сказала Малгожата-
Ізабелла Болотін. 

Вона постійно контактує з орга-
нізаціями, які охоче відгукуються на 
прохання про допомогу, наприклад із 
Rotary Club Zamość, а також координує 
свою роботу з головою Волинського 
товариства лікарів польського похо-
дження Сергієм Прокопюком. 

«Своє серце я залишила в Україні. 
Допомагаю з Польщі чим можу. Хочу 
подякувати людям, які допомагають: 
ігумені Анастасії, нашим кур’єрам Ва-
лентині та Олегу Левчукам, волонте-
рам Ларисі Хомич, Амельці Болотін, 
Алісі Любєжаніній, Іванці Янчук та її 
мамі Мирославі, Сергію Шафрансько-
му, братам Богданюкам, а також Аліні 
Коваль. Без них у мене нічого не ви-
йшло б», – наголосила Малгожата-Іза-
белла Болотін.

Ольга Шершень
Фото надала 

Малгожата-Ізабелла Болотін

Через ріст цін на енер-
гоносії проїзд у громад-
ському транспорті Луцька 
може подорожчати: в авто-
бусах – до 12–15 грн, у тро-
лейбусах – до 8–10  грн. 
Зараз вартість проїзду 
в  міському транспорті ста-
новить 8 і 6 грн відповідно.  

.......

Ze względu na wzrost 
kosztów energii mogą zdro-
żeć ceny biletów w  komu-
nikacji miejskiej w Łucku: 
w  autobusach – do 12–
15 UAH, w trolejbusach – do 
8–10 UAH. Obecnie wartość 
przejazdu w mieście wynosi 
odpowiednio 8 i 6 UAH.



«Викопали землянки й вижили»
«Мої предки походять із польських като-

лицьких родин Хмельниччини. Один із них був 
священником у кафедральному костелі Святих 
Апостолів Петра і Павла в Кам’янці-Подільському. 
У творах Генрика Сенкевича я прочитав, що коли 
ховали Володийовського (ідеться про шляхти-
ча Юрія Володийовського, який загинув 1672 р. під 
час облоги міста турками, – авт.), то ховав його 
саме священник Камінський.

Дідуся по батьковій лінії звали Адольф Камін-
ський, а бабусю – Марія. Натомість дідуся по ма-
териній лінії звали Йосип Ільницький, а бабусю – 
Текля, в дівоцтві Рудковська. Вони жили в селі 
Суржинці (сьогодні в Кам’янець-Подільському 
районі Хмельницької області, – авт.). Там побли-
зу ще протікає річка Тернава. І загалом там дуже 
гарний клімат, придатний для господарювання 
та життя», – відзначає Антон Камінський.

Про життя своєї родини до Другої світової 
війни він розповідає так: «Камінські та Ільниць-
кі жили в Суржинцях, господарювали. Тут було 
лише кілька православних родин, решта – като-
лики, що походили зі збіднілої польської шляхти. 
Із 200 дворів до сьогодні лишилося десь 35. До 
костелу всі ходили в село Китайгород (сьогодні в 
Кам’янець-Подільському районі, – авт.). До війни 
дідусі та бабусі розмовляли переважно україн-
ською мовою, оскільки наші території в той час 
перебували у складі Радянської Ук раїни».

«Мій батько Станіслав Камінський народився 
в 1928 р. В нього ще були сестри: старша Владзя 
і менша Аделя. Мама Катерина Ільницька наро-
дилася в 1935 р. Згодом з’явився на світ її мен-
ший брат. У документах про народження моїх 
батьків в обох були записи про те, що вони поля-
ки. Батьки вміли читати і писати, але ґрунтовної 
освіти так і не здобули. Близько 1937 р. родину 
Ільницьких, зокрема й мою маму, депортували 
до Казахстану, до населеного пункту Южний 
(сьогодні селище в Абайському районі Караган-
динської області, – авт.) і фактично викинули 
в полі. Але вони викопали землянки й вижили. 
Розповідали, що там був голод. Насправді до 
Казахстану вивезли майже ціле наше село. Піс-
ля війни їм вдалося повернутися на рідні землі. 
Натомість Камінських не виселяли із Суржинців. 

Тільки старшу сестру мого батька Владзю вивез-
ли на примусові роботи до Німеччини. Після ві-
йни вона вийшла заміж за поляка й лишилася в 
Польщі», – продовжує Антон Станіславович.

«Вони змішували різні народи»
«Батьки мало розповідали про війну чи по-

воєнний період. Мама часом згадувала про 
голод 1946–1947 рр. на Хмельниччині. Після 
повернення з Казахстану вона вийшла заміж 
за батька. Дідуся Адольфа Камінського вбили 
грабіжники, коли він повертався додому. Бабу-
ся Марія також померла досить швидко. Я їх не 
пам’ятаю», – каже Антон Станіславович.

Після депортації з Криму кримських татар та 
інших корінних народів півострова в 1944 р. пе-
ред радянською владою постало завдання за-
люднення цього регіону, зокрема українським 
населенням. У першій половині 1950 р. із 15 ра-
йонів Кам’янець-Подільської області (сьогодні 
Хмельницька область, – авт.) до Криму приму-
сово переселили 200 сімей, серед них – родину 
Антона Камінського.

Про переселення до Криму Антон Станісла-
вович говорить так: «Після війни потрібно було 
заселити Крим, бо вони (радянська влада, – авт.) 
виселили кримських татар. Потрібно було ко-
гось туди послати. Це було примусове пере-
селення. Вони змішували різні народи, щоб не 
було однодумців. Нашу родину, батька, маму 
і її батьків, переселили до Зарічного (сьогодні 
село в Сімферопольському районі Автономної 
Республіки Крим, – авт.). Мої батьки там мали 
свою хату, а дідусь і бабуся жили в іншій. Дідуся 
в Криму збила на смерть машина, тому бабуся 
переселилася до моїх батьків.

У 1952 р. у Криму народився мій старший 
брат Ян, а в січні 1955 р. – я. В Криму батькам жи-
лося добре. Батько працював у колгоспі, добре 
розумівся також на столярській справі. Бабуся 
навіть отримала кілька державних нагород 
за успіхи в роботі. Жодних церков чи костелів 
там, звичайно, не було, а проживали поблизу 
переважно українці та росіяни. Там були до-
брі умови для життя, але мої батьки відчували 
тугу за рідними землями і хотіли повернутися. 
В 1955 р., через кілька місяців після мого наро-
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До Казахстану вивезли ціле село 
Rodzina Antoniego Kamińskiego w latach 30. XX w. została de-
portowana do Kazachstanu, a po powrocie do Ukrainy przesie-
dlona na Krym. Później jego rodzice wrócili do obwodu chmiel-
nickiego. Los sprowadził bohatera tego tekstu do Krzemieńca, 
gdzie pomagał ks. Marcjanowi Tro�miakowi, późniejszemu bi-
skupowi, ordynariuszowi diecezji łuckiej Kościoła rzymskokato-
lickiego w Ukrainie w latach 1998–2012. 

Родину Антона Камінського в 30-х рр. депортували до Ка-
захстану, а після повернення в Україну переселили до Кри-
му. Згодом батьки таки повернулися на рідну Хмельниччину. 
Доля закинула героя цього тексту до Кременця, де він при-
служував отцю Маркіяну Трофим’яку, згодом єпископу, ор-
динарію Луцької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні 
в 1998–2012 рр. 

Wykopali sobie ziemianki i przeżyli
«Moi przodkowie pochodzą z polskich rodzin 

katolickich z obwodu chmielnickiego. Jeden 
z  nich był księdzem w katedrze Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim. 
W utworach Henryka Sienkiewicza przeczytałem, 
że kiedy chowano Wołodyjowskiego (chodzi o 
szlachcica Jerzego Wołodyjowskiego, który zginął 
w 1672 r. podczas oblężenia miasta przez Turków – 
aut.), pogrzeb prowadził właśnie ksiądz Kamiński.

Dziadek ze strony ojca nazywał się Adolf Ka-
miński, babcia miała na imię Maria. Z kolei dziadek 
ze strony matki nazywał się Józef Ilnicki, a bab-
cia Tekla była z domu Rudkowska. Mieszkali we 
wsi Surżyńce (dziś rejon kamieniecki w obwodzie 
chmielnickim – aut.). W pobliżu płynie rzeka Terna-
wa i ogólnie jest bardzo dobry klimat, odpowiedni 
do rolnictwa i życia» – zauważa Antoni Kamiński.

O funkcjonowaniu swojej rodziny przed II woj-
ną światową opowiada tak: «Kamińscy i Ilniccy 
mieszkali w Surżyńcach, prowadzili gospodar-
stwo. Było tu zaledwie kilka rodzin prawosław-
nych, cała reszta – katolicy ze zubożałej polskiej 
szlachty. Z 200 domów dzisiaj pozostało około 
35. Do kościoła wszyscy chodzili do wsi Kitajgród 
(dziś rejon kamieniecki – aut.). Przed wojną dziad-
kowie rozmawiali głównie po ukraińsku, ponie-
waż nasze tereny były wówczas częścią radziec-
kiej Ukrainy».

«Mój ojciec Stanisław Kamiński urodził się 
w  1928 r. Miał także siostry: starszą Władzię 
i młodszą Adelę. Matka Katarzyna Ilnicka urodziła 
się w 1935 r. Później przyszedł na świat jej młod-
szy brat. Oboje moi rodzice mieli akty urodzenia, 
w których były wpisy o tym, że są Polakami. Umie-
li czytać i pisać, ale nigdy nie otrzymali gruntow-
nego wykształcenia. Około 1937 r. rodzina Ilnic-
kich, w tym moja matka, została deportowana do 
Kazachstanu, do miejscowości Jużnyj (dziś osada 
w rejonie Abaj w obwodzie karagandyjskim – aut.) 
i faktycznie zostawiona w polu. Wykopali jednak 
sobie ziemianki i przeżyli. Opowiadali, że był tam 
głód. W rzeczywistości do Kazachstanu została 
wywieziona prawie cała nasza wieś. Po II wojnie 
światowej udało im się wrócić na rodzime ziemie. 
Z kolei Kamińskich z Surżynców nie wysiedlano. 
Tylko starsza siostra mojego ojca Władzia została 

wywieziona do Niemiec na roboty przymusowe. 
Po wojnie wyszła za mąż za Polaka i została w Pol-
sce» – kontynuuje pan Antoni.

«Mieszali różne narody»
«Rodzice niewiele opowiadali o wojnie czy 

okresie powojennym. Mama wspominała cza-
sem o głodzie w latach 1946–1947 w obwodzie 
chmielnickim. Po powrocie z Kazachstanu wyszła 
za mąż za mojego ojca. Dziadka Adolfa Kamiń-
skiego zabili rabusie, kiedy wracał do domu. Bab-
cia Maria również zmarła dość szybko. Nie pamię-
tam ich» – mówi pan Antoni.

Po deportacji z Krymu Tatarów Krymskich 
i  innych rdzennych mieszkańców półwyspu 
w 1944 r., władze radzieckie stanęły przed zada-
niem zaludnienia regionu Ukraińcami. W pierw-
szej połowie 1950 r. z 15 rejonów obwodu kamie-
nieckiego (dziś obwód chmielnicki – aut.) na Krym 
przymusowo przesiedlono 200 rodzin, w tym 
rodzinę Antoniego Kamińskiego.

Pan Antoni opisuje przesiedlenie na Krym 
w  taki sposób: «Po wojnie konieczne było zasie-
dlenie Krymu, ponieważ deportowano (przez wła-
dze radzieckie – aut.) Tatarów Krymskich. Musieli 
kogoś tam wysłać. To była przymusowa relokacja. 
Mieszali różne narody, aby nie było ludzi o podob-
nych poglądach. Naszą rodzinę, ojca, mamę i jej 
rodziców, przeniesiono do Zaricznego (dziś wieś 
w regionie symferopolskim Autonomicznej Repu-
bliki Krymu – aut). Rodzice mieli tam własny dom, 
a  dziadkowie mieszkali w osobnym budynku. 
Kiedy dziadek został śmiertelnie potrącony przez 
samochód, babcia zamieszkała z moimi rodzicami.

W 1952 r. na Krymie urodził się mój starszy 
brat Jan, a w styczniu 1955 r. – ja. Rodzicom do-
brze się tam wiodło. Ojciec pracował w kołchozie 
i znał się na stolarstwie. Babcia otrzymała nawet 
kilka nagród państwowych za sukcesy odniesio-
ne w pracy. Oczywiście nie było tam żadnych cer-
kwi ani kościołów, a w pobliżu mieszkali głównie 
Ukraińcy i Rosjanie. Warunki do życia były dobre, 
ale rodzice tęsknili za domem i chcieli wrócić. 
W  1955 r., kilka miesięcy po moim urodzeniu, 
przenieśliśmy się do Surżyńców. W tym czasie 
u władzy był już Chruszczow i zaczęło się pewne 
rozluźnienie systemu radzieckiego».

Cała wieś została wywieziona do Kazachstanu 

21
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Powrót do obwodu chmielnickiego
«Nasz dom w Surżyńcach został zniszczony, 

więc po powrocie do wsi musieliśmy wybudować 
nowy. Na początku przygarnęli nas sąsiedzi. Póź-
niej zbudowaliśmy własny domek. Rodzice poszli 
do pracy w kołchozie. Żyli podobnie jak wszyst-
kie inne rodziny w okresie radzieckim. Mieli małe 
gospodarstwo i pole w pobliżu domu. Kiedy 
mama kupowała arbuza, było to dla nas prawdzi-
we święto. W 1959 r. urodził się mój młodszy brat 
Anatol. Mieszkała z nami babcia Tekla. Była wy-
kształcona, oczytana i rozmowna. Czasami lubiła 
powspominać przeszłość» – mówi pan Antoni.

«Nie mieli państwo okazji wyjechać do Polski, 
podobnie jak robiły to inne rodziny?» – pytam. 
«Nie rozmawialiśmy nawet o przeniesieniu się 
do Polski, bo właśnie wróciliśmy z Krymu i zaczę-
liśmy budować dom. Mieliśmy dość przeprowa-
dzek, rodzina chciała spokojnego życia. Ojciec 
utrzymywał jednak kontakty z siostrą w Polsce. 
Oczywiście w listach omawiano wyłącznie kwe-
stie rodzinne i  gospodarcze, a nie polityczne» – 
odpowiada Antoni Kamiński.

Mój rozmówca wspomina swoją pierwszą 
komunię: «W 1964 r., kiedy miałem dziewięć lat, 
pojechaliśmy z moim starszym bratem do Polski 
na Pierwszą Komunię. Mieszkaliśmy tam przez 
około miesiąc, przygotowując się do sakramen-
tu. Było to w Chrzanowie (dziś miasto powiato-
we w  województwie małopolskim – aut.). To tam 
lepiej nauczyłem się języka polskiego i od tego 
czasu zacząłem bardziej się nim interesować. 
Dziś mam w Polsce dwie kuzynki. Właściwie to 
moi krewni w Polsce opowiedzieli mi o szlachec-
kim pochodzeniu naszej rodziny». 

Kierowca biskupa Marcjana Tro�miaka
«Pierwsze cztery klasy skończyłem w Surżyń-

cach, a potem chodziłem do szkoły we wsi Kul-
czyjowce (dziś rejon kamieniecki – aut.). Po szkole 
chciałem wstąpić do Instytutu Rolniczego, ale się 
nie udało. W latach 1973–1975 służyłem w woj-
sku, otrzymałem prawo jazdy. Po powrocie z woj-
ska zatrudniłem się jako stolarz w fabryce mebli 
w  Kamieńcu Podolskim. Ponadto od czasu do 
czasu byłem ministrantem w kościołach, w szcze-
gólności w Borszczowie.

Pewnego dnia główny inżynier fabryki mebli 
podwoził jakąś babcię do kościoła w Borszczo-
wie i zobaczył, że usługuję księdzu Marcjanowi 
Tro£miakowi. Doniósł na mnie do organów bez-
pieczeństwa i dyrektora fabryki mebli. Później 
zostałem za to wyrzucony z Komsomołu. Bardzo 
się z tego powodu ucieszyłem» – mówi Antoni 
Kamiński. Żartuje, że nie musiał już płacić składek 
członkowskich. Później zrezygnował z pracy w fa-
bryce mebli.

Pan Antoni wspomina okres współpracy z bi-
skupem Marcjanem Tro£miakiem: «Kiedy ks. Mar-
cjan Tro£miak przybył do Krzemieńca w 1974 r., 
w para£i rzymskokatolickiej było bardzo niewielu 
młodych ludzi. Tylko trzy dziewczyny nie bały się 
chodzić do kościoła, jedną z nich była moja przy-
szła żona Maria, która grała na organach. Jak tyl-

ko wróciłem z wojska, ks. Jan Olszański, którego 
poznałem, kiedy jeszcze przyjeżdżał do kościoła 
w Kitajgrodzie, mówił, że ktoś musi pojechać do 
Krzemieńca, aby pomagać księdzu Marcjanowi. 
Początkowo było trzech kandydatów, ale dwóch 
odmówiło. Tak więc w 1976 r. przeniosłem się do 
Krzemieńca i zacząłem pracować jako kierowca 
ks. Marcjana Tro£miaka.

Początkowo w Krzemieńcu mieszkaliśmy 
w jednym mieszkaniu z Jurijem Hofmanem, który 
również pomagał w para£i. W 1991 r. ks. Marcjan 
Tro£miak został mianowany na biskupa pomoc-
niczego archidiecezji lwowskiej i przeniósł się 
do Lwowa. Później został ordynariuszem łuckim 
i  przeprowadził się do Łucka. Kontynuowałem 
pracę u niego. Z Jerzym Hofmanem mieliśmy 
dwutygodniowe dyżury. Najpierw on jechał do 
Lwowa czy potem do Łucka, a po pewnym cza-
sie – ja. Przede wszystkim byliśmy kierowcami 
biskupa. Jestem dumny, że życie połączyło mnie 
z dwoma biskupami – Janem Olszańskim i Mar-
cjanem Tro£miakiem».

«W 1978 r. ożeniłem się z Marią Romaniuk. 
Żona urodziła się w 1960 r. w Krzemieńcu. Jej 
dziadek, o nazwisku Kozłowski, również był po-
chodzenia szlacheckiego, a jej korzenie ze stro-
ny ojca sięgały Litwy. Maria chodziła do kościoła 
i grała na organach, a ja byłem przy ołtarzu. Tak 
się poznaliśmy» – kontynuuje Antoni Kamiński.

Wspomina o początkach działalności Towa-
rzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliu-
sza Słowackiego w Krzemieńcu: «Było jednym 
z  pierwszych w Ukrainie. Początkowe spotkania 
organizowaliśmy jeszcze w latach pierestrojki. 
Najpierw przy towarzystwie działał niewielki 
chór, dawaliśmy koncerty. Później oprócz chóru 
powstały jeszcze dwie grupy taneczne». 

Mój rozmówca żartuje, że Towarzystwo stop-
niowo się rozrastało, ponieważ w ich rodzinie 
urodziło się 10 dzieci i 27 wnuków. «Większość 
dzieci mieszka dziś w Polsce, dwoje – w Ukrainie» 
– mówi. Kamińscy nadal są członkami Towarzy-
stwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza 
Słowackiego w Krzemieńcu, a także wiernymi 
tutejszego kościoła Świętego Stanisława, gdzie 
żona pana Antoniego Maria od wielu lat jest or-
ganistką.

***
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 Antoniego Kamińskie-
go: 1. Stanisław i Katarzyna Kamińscy, rodzice Antoniego 
Kamińskiego, ok. 1950 r. 2. Babcia Tekla Ilnicka z wnukami, 
ok. 1960 r. 3. Dzieci Antoniego i Marii Kamińskich.

дження, ми повернулися в Суржинці. Тоді при 
владі вже перебував Хрущов і почалося певне 
послаблення радянської системи».

Повернення на Хмельниччину
«Наша хата в Суржинцях була зруйнована, 

тож після повернення в село нам потрібно було 
зводити нову. Спочатку нас прихистили сусіди. 
Згодом ми збудували свій невеликий дім. Бать-
ко з мамою пішли працювати в колгосп. Жили 
як і всі інші сім’ї в радянський період. Мали 
невелике господарство і поле біля хати. Коли 
мама купувала кавуна, то це вже було для нас 
свято. В 1959 р. народився мій менший брат 
Анатолій. Із нами жила бабуся Текля. Вона була 
освіченою, начитаною і балакучою. Часом лю-
била поговорити про минуле», – пригадує Ан-
тон Станіславович.

«Чи не було у вас можливості виїхати до 
Польщі, як це робили інші родини»? – запитую. 
«Ми навіть не обговорювали переїзд до Поль-
щі, оскільки лише повернулися із Криму й по-
чали зводити будинок. Уже було достатньо тих 
переселень, родина хотіла спокійного життя. 
Проте батько підтримував контакти із сестрою 
в Польщі. Звичайно, в листах обговорювали ви-
ключно сімейні та господарські теми, а не полі-
тичні», – відповідає Антон Камінський.

Мій співрозмовник згадує про своє Перше 
причастя: «В 1964 р., коли мені було дев’ять ро-
ків, ми зі старшим братом поїхали до Польщі на 
Перше причастя. Ми жили там близько місяця, 
готуючись до цього таїнства. Це було у Хшану-
ві (зараз Малопольске воєводство, – авт.). Саме 
там я краще пізнав польську мову і з того часу 
почав нею більше цікавитися. Сьогодні в Поль-
щі в мене лишилися дві кузини. Власне, саме ро-
дичі в Польщі розповіли мені про шляхетське 
походження роду Камінських». 

Водій єпископа Маркіяна Трофим’яка
«Перші чотири класи я закінчував у Суржин-

цях, а далі навчався в селі Кульчиївці (сьогодні 
в Кам’янець-Подільському районі, – авт.). Після 
школи хотів вступити в сільськогосподарський 
інститут, але не вдалося. В 1973–1975 рр. про-
ходив військову службу, отримав водійські 
права. Після повернення з армії пішов працю-
вати столяром на меблеву фабрику в Кам’янці-
Подільському. Окрім цього, час від часу прислу-
говував у костелах, зокрема в Борщеві. 

Одного разу головний інженер меблевої фа-
брики підвозив якусь бабусю до костелу в Бор-
щеві й побачив, що я прислуговую ксьондзу 
Маркіяну Трофим’яку. Він доніс на мене в орга-
ни безпеки та директору меблевої фабрики. Зго-
дом мене виключили за це з комсомолу. Я дуже 
зрадів», – розповідає Антон Камінський. Жартує, 
що відтоді не мусив платити членські внески. 
Згодом він звільнився з меблевої фабрики.

Антон Станіславович згадує про період своєї 
співпраці з єпископом Маркіяном Трофим’яком: 
«Коли в 1974 р. отець Маркіян Трофим’як при-
був до Кременця, при римо-католицькій пара-

фії було дуже мало молоді. Всього троє дівчат 
не боялося ходити до костелу, одна з них – моя 
майбутня дружина Марія, яка грала на органі. 
Вже коли я повернувся з армії, отець Ян Оль-
шанський, із яким я познайомився ще тоді, коли 
він приїжджав до костелу в Китайгороді, все ка-
зав, що комусь потрібно поїхати до Кременця, 
щоб допомагати отцю Маркіяну. Спочатку було 
три кандидати, але двоє відмовилися. Тому 
в 1976 р. я переїхав до Кременця та почав пра-
цювати водієм в отця Маркіяна Трофим’яка.

Спочатку в Кременці ми жили в одному по-
мешканні з Юрієм Гофманом, що також допо-
магав при парафії. В 1991 р. єпископ Маркіян 
Трофим’як отримав номінацію на помічника 
Львівської архідієцезії і переїхав до Львова. 
Згодом він став луцьким ординарієм, тож пере-
брався до Луцька. Я продовжував із ним працю-
вати. Ми із Юрієм Гофманом чергували по два 
тижні. Спочатку він їхав до Львова, а потім до 
Луцька, а через визначений термін – я. Переду-
сім ми були водіями у єпископа. Я пишаюся, що 
життя звело мене із двома єпископами: Яном 
Ольшанським і Маркіяном Трофим’яком».

«У 1978 р. я одружився з Марією Романюк. 
Дружина народилася в 1960 р. у Кременці. Її ді-
дусь на прізвище Козловський також мав шля-
хетське походження, а батькове коріння тягну-
лося з Литви. Марія ходила до костелу і грала на 
органі, а я був при вівтарі. Так ми й познайоми-
лися», – продовжує Антон Камінський.

Він згадує про початок діяльності Товари-
ства відродження польської культури імені 
Юліуша Словацького в Кременці: «Воно було 
одним із перших в Україні. Ми починали прово-
дити засідання ще в роки перебудови. Спочатку 
при товаристві діяв невеликий хор і ми давали 
концерти. Згодом, окрім хору, почали діяти ще 
дві танцювальні групи». 

Мій співрозмовник жартує, що товари-
ство поступово розросталося, оскільки в ньо-
го з  дружиною Марією народилися 10 дітей 
і 27 внуків. «Більшість сьогодні живе в Польщі, 
двоє – в Україні», – каже він. Камінські до сьогод-
ні є членами Товариства відродження польської 
культури імені Юліуша Словацького в Кременці, 
а також парафіянами місцевого костелу Святого 
Станіслава, в якому дружина пана Антона Марія 
вже багато років є органісткою.

***
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 позицію 
Канцелярії голови Ради міністрів РП.

Сергій Гладишук

На фото з родинного архіву Антона Камінського: 1. Ста-
ніслав і Катерина Камінські, батьки Антона Камінського, 
близько 1950 р. 2. Бабуся Текля Ільницька з онуками, 
близько 1960 р. 3.  Діти Антона і Марії Камінських.
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Polskie protezy 
dla Ukrainy

Nasz przyjaciel redakcyjny z Wielkopolski, który w wyniku wy-
padku motocyklowego stracił stopę, podzielił się własnym do-
świadczeniem dotyczącym protezowania. Wyraził nadzieję, że 
jego własne przeżycia będą pomocne dla osób w Ukrainie po 
okaleczeniach wojennych i skontaktował naszą redakcję z po-
znańską �rmą Enforce Medical Technologies. Przedstawiamy na-
szym czytelnikom rozmowę z Adamem Gramalą, kierownikiem 
projektu.

– Kiedy po raz pierwszy zetknął się Pan 
z problemem protezowania?

– Sześć lat temu będąc studentem Politechni-
ki Poznańskiej podjąłem decyzję, że chcę zaan-
gażować się w projekt, który pozwoli stanąć na 
nogi tym, których los takiej możliwości pozbawił. 
Będąc na wakacjach dowiedziałem się bowiem, 
że mój kolega uległ wypadkowi samochodowe-
mu i w jego wyniku stracił nogę. W jednej chwili 
zmieniła się jego egzystencja, a ja mogłem żyć 
ciągle tak samo. Gdy pierwszy raz zobaczyłem 
protezę, jaką kupił za dostępne do£nansowanie, 
zrozumiałem, że z czymś takim nie da się wrócić 
do normalnego funkcjonowania. Piotrek otrzy-
mał drewnianą stopę z niedopasowanym lejem 
protezowym, przez co nie mógł samodzielnie 
się poruszać i został praktycznie uwięziony na 
czwartym piętrze w swoim bloku – mówi Adam 
Gramala.

Zawsze miałem zdolności konstruktorskie 
i wielostronnie patrzyłem na życie, więc decyzja 
o rozpoczęciu prac była natychmiastowa. Mój 
kierunek studiów dawał mi wiele zawodowych 
możliwości. Ja jednak podjąłem decyzję, że nale-
ży w Polsce opracować i wdrożyć takie protezy, 
które połączą najwyższą jakość z £nansową do-
stępnością dla pacjenta. Dlatego razem z moimi 
znajomymi z £rmy, w której wówczas pracowa-
łem, postanowiliśmy założyć przedsiębiorstwo 
pozwalające wrócić do sprawności ludziom po 
amputacjach.

– Jak wyglądały początki działań? 
– Na przestrzeni sześciu lat do£nansowano 

nam z UE pięć projektów na wdrożenie na rynek 
naszych protez. Zbudowałem interdyscyplinar-
ny zespół składający się z inżynierów o wielu 
specjalnościach – konstruktorów, mechaników, 
elektroników, automatyków, programistów oraz 
lekarzy i £zjoterapeutów. 

Równolegle dzięki pomocy Radia Poznań 
nawiązaliśmy kontakt z pacjentami po amputa-
cjach, którzy przez te lata testowali nasze rozwią-
zania i pomagali w ich rozwoju. W trakcie wielu 
godzin rozmów z nimi analizowaliśmy obecne 
trudności związane z poruszaniem się, rehabilita-
cją czy też samym procesem zakupu protezy, co 
pomogło nam zrozumieć istotę problemu. 

Przyczyny tak niskiego stopnia aktywizacji 
osób po amputacji nogi tkwią w braku kom-
pleksowej rehabilitacji przed zaprotezowaniem, 
zbyt wysokich cenach protez pochodzących 
z  zachodu (proteza kompozytowa to koszt 
ok. 30–50 tys. złotych, a elektroniczna to ponad 
150 tys. złotych), a także w braku ponownej na-
uki chodzenia już po założeniu protezy. Przez 
to wielu pacjentów nie użytkuje wcale protezy, 
ponieważ albo nie umieją na niej chodzić, albo 
otrzymują drewnianą stopę, której funkcjonal-
ność w niczym nie przypomina ich naturalnej. 

Przykładem takiego pacjenta jest Weronika – 
19-latka, która, zanim nas poznała, chodziła na 
drewnianej protezie i nie mogła przejść więcej 
niż 500 kroków dziennie bez bólu. Po otrzymaniu 
naszej protezy oraz rehabilitacji Weronika zaczęła 
pracować, chce iść na studia i w końcu może żyć 
bez bólu. Chcemy, żeby takich pacjentów było 
więcej.

– Mógłby Pan opisać zalety waszych pro-
tez?

– Dzięki pracom badawczym i ponad 
40 tys. godzin spędzonych w laboratoriach opra-
cowaliśmy w Poznaniu technologię, która już te-
raz pozwala chodzić naszym pacjentom ponad 
15 tys. kroków dziennie po górzystym terenie, 
czy jeździć na snowboardzie na czarnych tra-
sach. Jest to możliwe dzięki dynamicznej stopie 
z włókna węglowego, która poprzez technolo-
gię zwiększenia elastyczności w przodostopiu 
polepsza biomechanikę chodu. W konsekwencji 
pacjent nie musi już wkładać tyle energii w każ-
dy krok, a także znacząco odciąża ona kolano czy 
biodro podczas chodu.

– Jak wygląda proces wykonania protezy? 
– Słyszeliśmy w trakcie rozmów z osobami 

po amputacji dziesiątki razy o tym, jak niekom-
fortowe dla pacjenta są wyciski gipsowe kikuta 
i jak ważne jest dobre dopasowanie leja pro-
tezowego. Dlatego postanowiliśmy opracować 
technologię, która bezkontaktowo za pomocą 
skanera 3D mierzy kikut pacjenta. Dzięki temu 
nasze leje są zawsze indywidualnie dopasowane, 
ultralekkie (ok. 2 razy lżejsze niż standardowe), 
a przy tym wytrzymują nacisk ponad 5 ton. Pro-
tezę możemy bowiem porównać do samochodu, 
w  którym mamy zawieszenie i układ kierowni-
czy  – oba elementy są równie ważne do jego 
prawidłowego funkcjonowania. Tak jak zawiesze-
niem możemy nazwać stopę protezową, to ukła-
dem kierowniczym, który pozwala dobrze czuć 
protezę pacjentowi, jest lej protezowy. Tylko ich 
prawidłowe współdziałanie jest gwarancją bez-
piecznej i długiej pracy. 

Wiemy, że możliwe jest zastosowanie nowo-
czesnego sprzętu do analizy chodu, który do-
tychczas był w codziennej praktyce dostępny 
jedynie w uczelnianych laboratoriach czy w £r-
mach takich jak NASA lub Boeing. W Poznaniu 
każdy z naszych pacjentów ma wery£kowa-
ny chód na specjalnie przygotowanej ścieżce, 
przez co możemy wykryć nieprawidłowości, 
zanim wystąpią dolegliwości bólowe, i zapobiec 
im poprzez celowaną rehabilitację z £zjotera-
peutą.

– Protezowanie osób okaleczonych w trak-
cie wojny rosyjsko-ukraińskiej jest obecnie 
bardzo aktualnym problemem.

– Po rozpoczęciu działań wojennych w Ukra-
inie od razu zaangażowaliśmy się w szeroko 
rozumianą pomoc. W poznańskim szpitalu or-
topedycznym znajduje się obecnie Jewhenij  – 
żołnierz, który pierwszego dnia wojny stracił 
nogę w wyniku ostrzału rosyjskiego w Charko-
wie. Tworzymy dla niego nie tylko indywidualnie 
dobraną protezę, ale i stale go rehabilitujemy, tak 
żeby sprawnie i bez bólu ją użytkował. 

Mamy możliwość zaprotezowania kolejnych 
ludzi wymagających pomocy, tak żeby mogli 
być rehabilitowani w Polsce – kraju najbliżej 
swojej Ojczyzny, w którym są zawsze mile wi-
dziani. Chcielibyśmy przyjąć jeszcze dwóch pa-
cjentów po amputacji poniżej kolana, których 
moglibyśmy zaprotezować u nas i rehabilitować, 
równolegle szkoląc ukraińską kadrę medyczną 
w  naszych procedurach. Mamy przygotowane 
dla nich miejsce, w którym będą mogli wrócić 
psychicznie do siebie.

– A jednak granica, odległość… 
– Chcemy założyć w Ukrainie przy szpitalach 

leczących rannych polskie punkty protezowania 
z nowoczesnymi laboratoriami chodu, które ba-
zując na 100 % polskiej produkcji będą mogły 
służyć o£arom wojny łącząc najwyższą jakość 
opieki z przystępną ceną. Dzięki temu o£ary 
wojny nie będą musiały wyjeżdżać tylko będą 
rehabilitowane u siebie w domu w oparciu o naj-
nowocześniejszą technologię i innowacyjne po-
dejście do pacjenta.

Rozmawiał Walenty Wakoluk

Польські протези 
для України

Наш редакційний товариш із Великопольського воєводства 
Польщі, який втратив ногу в результаті аварії на мотоци-
клі, поділився власним досвідом протезування. Він висло-
вив сподівання, що це стане в нагоді людям з України, які 
отримали воєнні травми, і познайомив нашу редакцію з по-
знанською компанією Enforce Medical Technologies. Пред-
ставляємо нашим читачам розмову з її керівником Адамом 
Грамалою.

– Коли ви вперше стикнулися з пробле-
мою протезування кінцівок?

– Шість років тому як студент Познансько-
го політехнічного університету я вирішив, що 
хочу долучитися до проєкту, який дозволить 
стати на ноги тим, хто таку можливість утра-
тив. Перебуваючи у відпустці, я дізнався, що 
мій друг потрапив в аварію, в результаті якої 
втратив ногу. Умить його життя змінилося, на-
томість я далі міг жити так само. Коли я впер-
ше побачив протез, який він купив завдяки 
доступному дофінансуванню, то зрозумів, що 
з ним мій друг не зможе повернутися до нор-
мального функціонування. Пьотрек отримав 
дерев’яну ногу з непідібраною приймальною 
гільзою, через що не міг самостійно пересува-
тися і був практично ув’язнений на четвертому 
поверсі свого будинку.

У мене завжди були конструкторські зді-
бності і я багатосторонньо дивився на життя, 
тому рішення почати роботу було миттєвим. 
Мій напрям навчання давав мені багато про-
фесійних можливостей. Але я прийняв рі-
шення, що в Польщі необхідно розробити та 
впровадити сучасні протези, які поєднають 
найвищу якість із фінансовою доступністю для 
пацієнта. Тому разом зі знайомими з фірми, де 
я тоді працював, ми вирішили створити компа-
нію, яка дозволить людям після ампутації від-
новити свою працездатність.

– Як виглядав початок діяльності? 
– За останні шість років у рамках п’яти 

проєктів ми отримали співфінансування ЄС 
на впровадження наших протезів на ринок. 
Я сформував міждисциплінарну команду, що 
складається з інженерів багатьох спеціаль-
ностей: конструкторів, механіків, електроніків, 
спеціалістів з автоматики, програмістів, ліка-
рів та фізіотерапевтів. 

Одночасно завдяки допомозі Радіо «По-
знань» ми налагодили контакт із пацієнтами 
з ампутованими кінцівками, які протягом бага-
тьох років випробовували наші рішення та до-
помагали в їх розробці. Розмовляючи з  ними 
по багато годин, ми аналізували труднощі, 
пов’язані з пересуванням, реабілітацією чи 
процесом придбання протеза, що допомогло 
нам зрозуміти суть проблеми. 

Причинами такого низького рівня активі-
зації людей після ампутації ноги є відсутність 
комплексної реабілітації перед протезуван-
ням, занадто високі ціни на протези західно-
го виробництва (композитний протез коштує 
близько 30–50 тис. злотих, а електронний  – 
понад 150 тис. злотих), а також відсутність по-
вторного навчання ходити після встановлен-
ня протеза. В результаті багато пацієнтів не 
користуються протезом, тому що не вміють із 
ним ходити, або отримують дерев’яну стопу, 
функціональність якої дуже далека від при-
родної. 

Однією з таких пацієнток є Вероніка – 
19-річна дівчина, яка до зустрічі з нами носила 
дерев’яний протез і не могла без болю пройти 
понад 500 кроків на день. Після отримання 
нашого протеза і реабілітації Вероніка поча-
ла працювати, хоче вступити до університету 
й нарешті може жити без болю. Ми хочемо, 
щоби таких пацієнтів було більше.

– Як можна визначити переваги протезів?
– Завдяки дослідженням і понад 40 тис.  го-

дин, проведених у лабораторіях, ми розробили 
в Познані технологію, яка вже зараз дозволяє 
нашим пацієнтам ходити понад 15  тис.  кроків 
на день по гірській місцевості або спускатися 
на сноуборді чорними трасами. Це можливо за-
вдяки динамічній стопі з карбонового волокна, 
яка покращує біомеханіку ходи за допомогою 
технології підвищення гнучкості передньої час-
тини стопи. Як наслідок, пацієнту не доводить-
ся витрачати настільки багато енергії на кожен 
крок, а також у нього значно менше наванта-
жуються під час ходіння коліно та стегно.

– Як виглядає процес виготовлення про-
тезу? 

– Під час наших розмов із пацієнтами після 
ампутації ми десятки разів чули, наскільки не-
зручними для них є гіпсові відбитки кукси та 
наскільки важливо правильно підігнати при-
ймальну гільзу. Тому ми вирішили розробити 
технологію, яка безконтактно за допомогою 
3D-сканера виміряє куксу пацієнта. Завдяки 
цьому наші гільзи завжди індивідуальні, уль-
тралегкі (приблизно вдвічі легші за стандарт-
ні) та при цьому витримують тиск у понад 
5  тонн. Протез можна порівняти з автомобі-
лем, у якому ми маємо підвіску і систему кер-
мування. Обидва елементи однаково важливі 
для нормального функціонування. Підвіскою 
ми можемо назвати протез стопи, а системою 
кермування – приймальну гільзу, яка дозволяє 
пацієнту добре відчувати протез. Правильна 
взаємодія між ними є запорукою безпечної та 
тривалої роботи. 

Ми знаємо, що можна використовувати су-
часне обладнання для аналізу ходи, яке поки 
що було доступне лише в університетських 
лабораторіях або таких компаніях, як NASA чи 
Boeing. У Познані хода кожного нашого пацієн-
та аналізується на спеціально підготовленій 
доріжці, завдяки якій ми можемо виявити від-
хилення ще до появи симптомів болю та запо-
бігти йому шляхом цілеспрямованої реабіліта-
ції з фізіотерапевтом.

– Протезування людей, які отримали 
травми під час російсько-української ві-
йни, зараз є дуже актуальною проблемою.

– Після початку воєнних дій в Україні ми 
відразу долучилися до допомоги в широкому 
розумінні слова. Зараз в ортопедичній лікар-
ні в Познані перебуває Євгеній – боєць, який 
втратив ногу в перший день повномасштабної 
війни в результаті обстрілу Харкова російськи-
ми військами. Ми створюємо для нього не тіль-
ки індивідуально підібраний протез, а  й  про-
водимо реабілітацію, щоби він міг ефективно 
і безболісно ним користуватися. 

Ми маємо можливість зробити протези для 
більшої кількості людей, які потребують допо-
моги, щоби вони могли пройти реабілітацію 
в Польщі – найближчій до їхньої Батьківщини 
країні, де їм завжди раді. Ми хотіли би прийняти 
ще двох пацієнтів після ампутації нижче коліна, 
яким ми могли би підібрати протез і провести 
реабілітацію, паралельно навчаючи україн-
ський медичний персонал нашим процедурам. 
Ми маємо для них спеціально підготовлене міс-
це, де вони зможуть психологічно відновитися.

– Але кордон, відстань... 
– Ми хочемо створити в Україні при госпі-

талях, які лікують поранених, польські пунк-
ти протезування з сучасними лабораторіями 
ходи, які на основі 100 % польської продукції 
зможуть допомагати постраждалим у війні, 
поєднуючи найвищу якість підтримки з до-
ступною ціною. Завдяки цьому пацієнтам не 
доведеться виїжджати, адже вони зможуть 
проходити реабілітацію вдома, на основі но-
вітніх технологій та інноваційних підходів.

Розмовляв Валентин Ваколюк



2 червня 2022Європейський формат 7

O Wołyniu, Podlasiu i «innych» przestrzeniach

Ukraińscy i polscy naukowcy przeprowadzili wspólną konferen-
cję międzynarodową «Wołyń, Podlasie i «inne» przestrzenie. Pro-
wincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej. Ujęcia interdy-
scyplinarne».

20 maja ukraińskie i polskie gremia nauko-
we dołączyły do konferencji międzynarodowej 
o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconej 
Wołyniowi i Podlasiu oraz problemom prowincji 
i centrum. W warunkach wojny stała się ona nie 
tylko deklaracją jedności i solidarności narodów 
ukraińskiego i polskiego, lecz też prawdziwym 
wyzwaniem, bo w trakcie jej obrad w Ukrainie 
trzykrotnie rozlegał się alarm przeciwlotniczy, 
co nie zniechęciło jednak uczestników. Obrady 
trwały do późnego wieczoru.

Wśród ukraińskich uczestników konferencji 
byli przedstawiciele szkół naukowych z Kijowa, 
Łucka, Krzywego Rogu, Tarnopola, Słowiańska, 
Połtawy, Równego, Czerniowiec, Odessy, Dnipra, 
Zaporoża i Krzemieńca. Geogra£a polskich uczel-
ni była nie mniej różnorodna: Warszawa. Biały-
stok, Lublin, Rzeszów, Olsztyn i Poznań. W kon-
ferencji wzięli udział również chińscy badacze 
z Lanzhou (Prowincja Gansu). Niektórzy uczestni-
cy reprezentowali po kilka zakładów naukowych. 
Na przykład profesor Ołeksij Suchomłynow, który 
obecnie jest zatrudniony w Instytucie Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk, jednocześnie repre-
zentował Mariupolski Uniwersytet Państwowy. 
Z  powodu rosyjskiej agresji był zmuszony do 
pozostawienia własnego domu w okupowanym 
Berdiańsku. Wielu innych uczestników również 
prowadziło dyskusje naukowe jako osoby czaso-
wo przesiedlone lub żołnierze Obrony Terytorial-
nej Ukrainy.

Referaty zostały poświęcone m.in. mentalnej 
peryferyjności i postkolonialnej niepewności we 
współczesnej literaturze ukraińskiej, twórczości 
Gabrieli Zapolskiej, Igora Kałyncia, Wołodymyra 
Łysa, współczesnych ukraińskich pisarzy na Pod-
lasiu, spuściźnie Alojzego Felińskiego.

Na konferencji nawiązano również do «Moni-
tora Wołyńskiego»: studentka łuckiej polonistyki 

Anna Dichtiaruk po konsultacji z redakcją dwu-
języcznego czasopisma zaprezentowała proble-
my przekładu terminologii związanej z reżimem 
sowieckim w rubryce «Ocaleni od zapomnienia».

Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Wydział Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego 
Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki 
oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu w  Bia-
łymstoku. Projekt zrealizowano w ramach pro-
gramu «Regionalna Inicjatywa Doskonałości» 
Ministerstwa Edukacji i Nauki RP.

Switłana Suchariewa,
kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu

Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego 
imienia Łesi Ukrainki

Про Волинь, Підляшшя та «інші» простори
Українські та польські науковці провели спільну конферен-
цію «Волинь, Підляшшя та «інші» простори. Провінція і центр 
у польській та українській літературах. Міждисциплінарні 
підходи».

20 травня українська та польська наукові 
спільноти долучилися до міжнародної міждис-
циплінарної конференції, присвяченої Волині 
та Підляшшю, а також проблемам провінції та 
центру. В умовах війни вона стала не тільки 
декларацією єдності та солідарності україн-
ського та польського народів, а й справжнім 
викликом, адже протягом її засідань в Україні 
тричі лунала повітряна тривога. Проте це не 
знеохотило учасників. Зустрічі в секціях затяг-
нулися до пізнього вечора.

Серед українських учасників конференції 
були представники наукових шкіл із Києва, 
Луцька, Кривого Рогу, Тернополя, Слов’янська, 
Полтави, Рівного, Чернівців, Одеси, Дніпра, 
Запоріжжя та Кременця. Географія польських 

вишів теж була різноманітною: Варшава, Біло-
сток, Люблін, Ряшів, Ольштин, Познань. Також 
до роботи конференції долучилися китайські 
дослідники з Ланьчжоу (провінція Гансю). Де-
хто з учасників репрезентував по кілька нау-
кових установ. Наприклад, професор Олексій 
Сухомлинов, який сьогодні працює в Інституті 
славістики Польської академії наук, водночас 
представляв Маріупольський державний уні-
верситет. Через російську агресію він був зму-
шений залишити свою домівку в окупованому 
Бердянську. Багато інших учасників теж вели 
наукові дискусії як тимчасово переміщені осо-
би чи воїни територіальної оборони нашого 
краю.

Доповіді були присвячені, зокрема, мен-
тальній периферійності та постколоніальній 
невизначеності в сучасній українській літера-
турі, творчості Габріелі Запольської, Ігоря Ка-
линця, Володимира Лиса та сучасних україн-
ських митців на Підляшші, спадщині Алойзи 
Фелінського.

На конференції не оминули увагою і «Во-
линський монітор»: студентка луцької полоніс-
тики Анна Діхтярук, проконсультувавшись із 
редакцією двомовного видання, представила 
проблеми перекладу лексики на позначення 
радянського тоталітарного режиму в рубриці 
«Повернуті із забуття». 

Організували це дійство факультет філоло-
гії та журналістики Волинського національ-
ного університету імені Лесі Українки та філо-
логічний факультет Університету в Білостоці. 
Проєкт реалізовано в рамах програми «Регіо-
нальна ініціатива досконалості» Міністерства 
освіти і науки РП.

Текст і фото: Світлана Сухарєва,
завідувачка кафедри полоністики і перекладу

Волинського національного університету 
імені Лесі Українки

Wsparcie ze strony Polski jest nieocenione

Pomoc humanitarna z Polski nadal dociera do ukraińskich wo-
lontariuszy. O ostatnim ładunku mówił Władysław Doroszen-
ko, współkoordynator Zjednoczonego Centrum Komunikacji 
w Łucku.

Ta założona 25 lutego br. organizacja koor-
dynuje przyjmowanie i dystrybucję pomocy 
humanitarnej, udziela wsparcia Siłom Zbroj-
nym, obronie terytorialnej, przesiedleńcom oraz 
wszystkim, którzy potrzebują pomocy w związku 
z rosyjską agresją. Centrum otrzymuje pomoc 
z różnych krajów świata, dosyć duża jej część to 
wsparcie z Polski.

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji 
na Ukrainę Zjednoczone Centrum Komunikacji 
otrzymało dziesiątki przesyłek od organizacji 
społecznych, fundacji charytatywnych i osób 
prywatnych. ZCK zwróciło się ostatnio o pomoc 
do władz państwowych i miejskich w Polsce. Jako 
pierwszy odpowiedział Urząd Miasta Katowice.

Jak podkreśla Władysław Doroszenko, obec-
nie wiele ukraińskich organizacji wolontariackich 
ma problemy z dostawami, m.in. z powodu kry-
zysu paliwowego, dlatego strona polska 20 maja 
własnymi siłami dostarczyła ładunek do Łucka. 
ZCK nie gromadzi pomocy w magazynie, ale na-
tychmiast próbuje ją wysłać tam, gdzie jest po-
trzebna. Część ładunku z Katowic już otrzymał 
Dom Dziecka w Kropywnyckim, część wysłano 
do Charkowa, a część przewieziono do innych 

miejscowości we wschodniej Ukrainie. Organi-
zacja pracuje bezpośrednio z  wolontariuszami 
w terenie, zna pilne potrzeby, czyli udziela pomo-
cy bezpośrednio tym, którzy jej potrzebują.

ZCK wysłało też niedawno 10 tys. tabletek do 
dezynfekcji wody wojskowym i mieszkańcom re-
gionów dotkniętych rosyjską agresją. Przekazali 
je profesorowie z Politechniki Łódzkiej: Wojciech 
Jóźwiak, Edyta Pietrzak, Małgorzata Szynkowska-
Jóź wiak, Wojciech Wolf, Krzysztof Ślot, Maciej 
Soin na czele z rektorem Krzysztofem Jóźwikiem. 
Według Władysława Doroszenki naukowcy z pol-
skiej uczelni, dowiedziawszy się o problemach 
z wodą pitną na wschodzie Ukrainy, kupili leki na 
własny koszt, a profesor Maciej Soin przywiózł je 
do Łucka własnym samochodem.

«Wsparcie ze strony Polski jest po prostu nie-
ocenione. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polakom. 
Tylko wspólnie zwyciężymy» – mówi Władysław 
Doroszenko.

Przypominamy, że w końcu kwietnia wolon-
tariusze ze ZCK na znak wdzięczności Polsce, 
porządkowali katolicki cmentarz w Złoczówce na 
Rówieszczyźnie. 

Anatol Olich

Підтримка Польщі неоціненна
Гуманітарна допомога від Польщі не перестає надходити до 
українських волонтерів. Про останні отримані вантажі роз-
повів Владислав Дорошенко, співкоординатор Єдиного ко-
мунікаційного центру в Луцьку.

Ця волонтерська організація, яка працює 
з 25 лютого 2022 р., координує надходження 
і розподіл гуманітарної допомоги, надає під-
тримку Збройним силам, територіальній обо-
роні, переселенцям та всім постраждалим від 
російського агресора. Допомогу центр отри-
мує з різних країн, вагому її частину становить 
поміч із Польщі.

Від початку повномасштабної агресії Ро-
сії на Україну Єдиний комунікаційний центр 
отримав уже десятки вантажів від громад-
ських організацій, благодійних фондів і при-
ватних осіб. Нещодавно ЄКЦ звернувся із за-
питом про надання допомоги до державних 
і  муніципальних органів у Польщі. Першою 
відгукнулася міська адміністрація Катовіце. 

Зараз, як наголосив Владислав Дорошенко, 
в багатьох волонтерських організаціях спо-
стерігаються проблеми з доставкою, зокрема 
через паливну кризу, і польська сторона влас-
ними силами 20 травня доставила допомогу 
в  Луцьк. ЄКЦ не тримає вантажів на складі, 
а  одразу намагається відправити їх туди, де 
вони потрібні. Частину вантажу з Катовіце вже 
отримав дитячий будинок у Кропивницькому, 

частину відправили у Харків, а ще частину пе-
редали в інші населені пункти на сході Украї-
ни. Організація працює напряму з волонте-
рами на місцях, знає нагальні потреби, тобто 
допомога надається адресно.

Також нещодавно ЄКЦ відправив військо-
вим і мешканцям постраждалих від російської 
агресії регіонів 10 тис. таблеток для знезара-
ження води. Їх передала професура з Лодзь-
кої політехніки: Войцех Юзвяк, Едита Пєт-
шак, Малгожата Шинковська-Юзьвік, Войцех 
Вольф, Кшиштоф Сльота, Мацей Соін на чолі 
з ректором Кшиштофом Юзьвіком. Як розпо-
вів Владислав Дорошенко, вчені з польсько-
го вишу, дізнавшись про проблеми з питною 
водою на сході України, за свої кошти купили 
препарат, а професор Мацей Соін на власному 
авто привіз вантаж до Луцька.

«Підтримка Польщі просто неоціненна. Ми 
дуже вдячні полякам. Тільки спільно ми пере-
можемо», – каже Владислав Дорошенко.

Нагадаємо, що наприкінці квітня волонтери 
ЄКЦ на знак вдячності Польщі прибирали ка-
толицький цвинтар у Золочівці на Рівненщині. 

Анатолій Оліх
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Porządkowanie w Lubomlu i Rymaczach

Członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Michała Ogińskie-
go w Lubomlu rozpoczęli tegoroczne prace porządkowe na pol-
skich wojskowo-cywilnych cmentarzach w Lubomlu i Rymaczach.

Uczestnicy akcji wykosili trawę na terenie obu 
nekropolii, posprzątali połamane gałęzie drzew 
oraz opadłe liście.

Na cmentarzu w Lubomlu w pracach porząd-
kowych brali udział członkowie Stowarzyszenia: 
Iryna Kowalska, Oleksandr Goc, Tetiana Jagody-
nec, Oleksij Saciuk i Włodzimierz Pedycz. 

Natomiast w Rymaczach pracowali: Serhij 
Poliszczuk, Włodzimierz Pedycz, Lidiia Fedoniuk 
oraz jej wnuczka Karina Ledniowa. Uporządko-
wali m.in. kwaterę żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty Armii Krajowej, poległych w kwietniu 
1944 r.

Tekst i zdjęcie: Włodzimierz Pedycz,
Stowarzyszenie Kultury Polskiej

im. Michała Ogińskiego w Lubomlu

Прибирання в Любомлі та Римачах

Члени Товариства польської культури імені Міхала Огінського 
в Любомлі розпочали цьогорічне впорядкування польських 
військово-цивільних кладовищ у Любомлі й Римачах.

Учасники акції покосили траву на терито-
рії обох некрополів, прибрали опалі гілки та 
листя.

На цвинтарі в Любомлі участь у прибиран-
ні брали члени товариства: Ірина Ковальська, 
Олександр Гоць, Тетяна Ягодинець, Олексій Са-
цюк і Володимир Педич. 

У Римачах працювали Сергій Поліщук, Во-
лодимир Педич, Лідія Федонюк та її внучка 
Каріна Ледньова. Вони наводили лад, зокре-
ма, на похованнях солдатів 27-ї Волинської пі-
хотної дивізії Армії Крайової, полеглих у квіт-
ні 1944 р.

Текст і фото: Володимир Педич,
Товариство польської культури

імені Міхала Огінського в Любомлі

Організаторами акції виступили во-
линський генеалог і краєзнавець Артур 
Альошин та члени туристичного клу-
бу в Луцьку «Хорс». Оскільки тоді була 

п’ятниця, тобто робочий день, частина охочих 
до акції долучитися не змогла, тому наступний 
виїзд організатори запланували на суботу. Цьо-
го разу в прибиранні взяли участь уже близько 
20 волонтерів. Не тільки з Луцька – історик Іван 
Чорний, наприклад, приїхав із Володимира. 

Роботи було багато. Територія густо зарос-
ла інвазійною рослиною, сумахом, але боро-
тися з нею порівняно просто. Набагато важче 
позбутися «рідних» ясенів, вишень, бузини, 
аличі та акацій. У хащах траплялися понівече-
ні надгробки, майже всі склепи проламані та 
розграбовані. В частині з них були уламки до-
мовин і розкидані кістки. 

На території кладовища збереглися віднос-
но цілими всього кілька надгробків. На одно-
му з них, датованому 1872 р., Артур Альошин 
показав клеймо з написом «Р. С. Любовецький, 
вул. Дзіка, 68 у Варшаві». Краєзнавець розпо-
вів, що фірма, яка виготовила цей пам’ятник, 
і досі діє.

Робота була в розпалі, коли на цвинтар за-
вітали кілька місцевих чоловіків та один по-
ляк. Юрій Ковальчук, Затурцівський сільський 
голова, представив нам Яцека Томашевського, 
жителя польського Пшасниша, який привіз 
у село гуманітарну допомогу. Про те, що во-
лонтери прибиратимуть кладовище, вони не 
знали. Візит представників сільської влади на 
цвинтар не був запланований. 

Сільський голова розповів, що Яцек Тома-
шевський привіз для всіх дітей дошкільного 
віку, які є в громаді, а це 237 осіб у 12 дошкіль-
них закладах, подарунки. Акцію він організу-
вав із нагоди Міжнародного дня захисту дітей, 
який відзначають 1 червня. «Глибока подяка 
від нашої громади пану Яцеку і його дружині 
Єві, а також у їхніх особах усьому польському 
народові, адже ми сьогодні розуміємо, на-
скільки Польща підтримує Україну й наскільки 
важлива для нас ця підтримка. Це дійсно брат-
ський народ, якому ми в цей час багато чим 
зобов’язані», – подякував Юрій Ковальчук.

Яцек Томашевський в останні місяці час-
то приїжджає в Україну з допомогою. Сказав: 
«Уже третя сторінка в паспорті від 24 лютого 
заповнена печатками». Проте в Кисилині він 
уперше. До цього їздив до Харкова та інших 
міст на сході. За його словами, у Пшасниші, де 
мешкають близько 17 тис. осіб, зараз прожи-
вають близько пів тисячі українських пересе-
ленців. На запитання, як у Польщі реагують на 
те, що українці прибирають польські кладови-
ща на Волині, відповів, що не знав про це і те, 
що він побачив, його дуже вразило. 

Одним з ініціаторів і організаторів акції 
є Артур Альошин – генеалог, історик, краєзна-
вець. Він зі своїми друзями прибирав кладови-
ще і 20, і 28 травня.

«Ще рік тому я хотів поїхати сюди, планував, 
але не склалося. А цього року побачив, як ма-
сово українці прибирають цвинтарі, і вирішив: 
головне – почати організовувати, а люди зна-
йдуться. Покликав своїх друзів і ще дав оголо-

Klubu Turystycznego «Hors». Ponieważ był pią-
tek, dzień powszedni, część chętnych nie mogła 
dołączyć do akcji, więc organizatorzy zaplanowa-
li kolejny wyjazd na sobotę. Tym razem w sprzą-
taniu wzięło udział już około 20 wolontariuszy. 
Nie tylko z Łucka – na przykład z Włodzimierza 
przyjechał historyk Iwan Czornyj. 

Pracy było dużo. Obszar jest gęsto porośnięty 
sumakiem – rośliną inwazyjną, z którą co prawda 
można stosunkowo łatwo się uporać. Dużo trud-
niej jest pozbyć się «rodzimych» jesionów, wiśni, 
bzu, ałyczy i akacji. W zaroślach znaleziono znisz-
czone nagrobki, prawie wszystkie krypty zostały 
rozbite i ograbione. W części z nich były fragmen-
ty trumien i porozrzucane kości. 

Na terenie cmentarza zachowało się tylko 
kilka stosunkowo nieuszkodzonych nagrobków. 
Na jednym z nich, datowanym na 1872 r., Artur 
Aloszyn odnalazł pieczątkę z napisem «R.S. Lu-
bowiecki, ul. Dzika 68 w Warszawie». Krajoznaw-
ca powiedział, że £rma, która wykonała pomnik, 
działa do dziś.

Prace szły pełną parą, gdy na cmentarz przy-
było kilku miejscowych mężczyzn i jeden Polak. 
Jurij Kowalczuk, wójt w Zaturcach, przedstawił 
Jacka Tomaszewskiego, mieszkańca Przasnysza, 
który przywiózł do wsi pomoc humanitarną. Wi-
zyta przedstawicieli władz wiejskich nie była za-
planowana. Nie wiedzieli, że wolontariusze będą 
sprzątali cmentarz.

Wójt powiedział, że Jacek Tomaszewski przy-
wiózł prezenty dla wszystkich dzieci w wieku 
przedszkolnym, których w hromadzie jest 237 
w 12 przedszkolach. Zorganizował akcję z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka, któ-
ry obchodzony jest 1 czerwca. «Głębo-
ka wdzięczność od naszej społeczności 
dla pana Jacka i jego żony Ewy, a także 
wszystkich Polaków. Dzisiaj rozumiemy, jak bar-
dzo Polska pomaga Ukrainie i jak ważne jest dla 
nas jej wsparcie. To naprawdę braterski naród, 
któremu w tym czasie wiele zawdzięczamy» – 
podziękował Jurij Kowalczuk.

Jacek Tomaszewski w ostatnich miesiącach 
często przyjeżdża do Ukrainy z pomocą. Mówi: 
«Już trzecia strona w paszporcie jest wypełnio-
na pieczątkami od 24 lutego». W Kisielinie jest 
jednak po raz pierwszy. Wcześniej jeździł do 
Charkowa i innych miast na wschodzie. Według 
niego w Przasnyszu, miasteczku o ludności około 
17 tys. osób, przebywa obecnie około pół tysiąca 
ukraińskich przesiedleńców. Zapytany o to, jak 
Polacy reagują na to, że Ukraińcy porządkują pol-
skie cmentarze na Wołyniu, odpowiedział, że nie 
wiedział o tym, i to, co zobaczył, zrobiło na nim 
mocne wrażenie.

Jednym z inicjatorów i organizatorów akcji 
jest Artur Aloszyn – genealog, historyk, krajo-
znawca. Wraz z przyjaciółmi sprzątał cmentarz 
zarówno 20, jak i 28 maja.

«Rok temu chciałem tu przyjechać, planowa-
łem, ale się nie udało. A w tym roku zobaczy-
łem, jak Ukraińcy masowo sprzątają cmenta-
rze, i postanowiłem: najważniejsze jest zacząć, 
a  ludzie się znajdą. Zwołałem swoich przyjaciół 
oraz zamieściłem ogłoszenie w Internecie. Krót-
ko mówiąc, metoda się sprawdziła. Dlaczego tu 
jestem? Ponieważ jestem z Wołynia, to moja oj-
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На старому склепі на католицькому кладо-
вищі в Дубні встановили двері та прикрили 
віконні отвори, із приміщення винесли сміття. 
Ремонтні роботи провели в середині травня 
завдяки фінансуванню, виділеному Дубен-
ською міською радою. Місцеві комунальні 
служби навели лад також на частині цвинтаря. 

«Висловлюю щиру подяку Дубенській місь-
кій раді, зокрема меру Дубна Василю Антоню-
ку та очільниці управління економіки і влас-

ності Мирославі Піддубник, за кошти, виділені 
на благоустрій старого польського кладовища 
та ремонт єдиного вцілілого склепу на його 
території», – сказав Казимир Бобер, голова 
Дубенського товариства польської культури. 
Члени цієї організації також долучилися до 
прибирання некрополя.

Текст і фото: Яна Климчук,
Дубенське товариство польської культури

У Дубні відремонтували склеп 
на католицькому кладовищі

Комунальні служби навели лад на старому католицькому кла-
довищі, що на вулиці Млинівській у Дубні. За гроші, виділені 
з місцевого бюджету, відремонтували єдиний уцілілий склеп.

Odnowiono grobowiec  
na cmentarzu katolickim w Dubnie

Służby komunalne posprzątały stary cmentarz katolicki przy 
ul. Młynowskiej w Dubnie. Odnowiły także jedyny grobowiec, 
którzy przetrwał do naszych dni. Prace zostały s�nansowane ze 
środków miejscowego budżetu.

Na zabytkowym grobowcu położonym na 
cmentarzu katolickim w Dubnie zamontowano 
drzwi oraz prowizoryczne okna, a także posprzą-
tano wnętrza. Prace remontowe zrealizowano 
w  połowie maja dzięki wsparciu £nansowemu 
Rady Miejskiej w Dubnie. Służby komunalne mia-
sta uporządkowały również część cmentarza. 

«Składam wyrazy wdzięczności Radzie Miej-
skiej w Dubnie, m.in. merowi Dubna Wasylowi 
Antoniukowi oraz szefowej Wydziału Gospodarki 

i Własności Myrosławie Piddubnyk, za przezna-
czenie środków na uporządkowanie dawnego 
cmentarza polskiego oraz remont jedynego oca-
lałego grobowca na jego terenie» – powiedział 
Kazimierz Bober, prezes Dubieńskiego Towarzy-
stwa Kultury Polskiej. Członkowie tej organizacji 
również uczestniczyli w porządkowaniu nekro-
polii.

Tekst i zdjęcie: Jana Kłymczuk,
Dubieńskie Towarzystwo Kultury Polskiej

шення в інтернеті. Якщо коротко, то ось так усе 
і склалося. Чому я тут? Тому що я волинянин, 
це моя батьківщина. І мої предки, українці, 
жили тут у Кисилині до 1900 р.», – відповів на 
запитання про свої мотиви. 

Оксана Корсун, керівниця туристичного 
клубу «Хорс», розповіла: «Ідея виникла якось 
сама по собі кілька тижнів тому. Ми, туристи, 
під час війни не можемо дозволити собі про-
сто мандрувати, а весь вільний час присвячує-
sмо волонтерству, зокрема ми виготовляли 
джгути та їздили садити ліс у Київську область. 
Під час розмови з колегою ми якось зачепи-
ли тему недостойної поведінки деяких наших 
співгромадян у Польщі. І він каже: «Нам іще 
вибачатися за них доведеться». Я йому відпо-
віла: «То вже розпочинаймо вибачатися, в себе 
під носом, поряд. А ще краще не вибачатися, а 
щось добре зробити». Ми знаємо, що поляки 
дуже трепетно відносяться до свого культур-
ного спадку, до своїх предків. Так і виникла 
ідея поїхати поприбирати на кладовищі». 

Потім, за словами Оксани, той колега запро-
понував поїхати на цвинтар на її батьківщині, 

звідки її предки, в околицю Затурець. А коле-
жанка показала оголошення Артура Альоши-
на в інтернеті, де він шукав охочих прибирати 
кладовище в Кисилині. 

Познайомилися і вже через добу, 20 травня, 
спільно працювали на цвинтарі. Побачили, що 
робота вдається. Також зорієнтувалися, як тре-
ба організовуватися, що потрібно для ефек-
тивнішої співпраці. На другий раз, 28 травня, 
туристи прибули вже більшою громадою, за-
хопили із запасом інструмент: сокири, пилки, 
секатори та бензопилу. Площа, яку очистили, 
була набагато більшою, ніж тижнем раніше. 

«Це все на знак вдячності нашому чудовому 
сусідньому народу, який допомагає нам у цю 
важку хвилину», – підсумувала Оксана. 

Як виявилося, попереднього дня, тобто 
27 травня, Оксана Корсун була в іншому селі – 
теж прибирала цвинтар. «Я розмовляла з  Ал-
лою Ревуцькою, працівницею Торчинської 
громади, з якою ми колись ходили разом у по-
хід на байдарках. Вона запросила мене взяти 
участь в акції прибирання кладовища в селі 
Скірче. Це було ввечері, а вже наступного ран-
ку ми з подругою були там, працювали», – роз-
повіла співрозмовниця. 

Місцева громада у Скірчі вже кілька років 
прибирає католицьке кладовище. Про це мало 
знають, адже ініціатори не дають оголошень 
в інтернеті, громада справляється власними си-
лами. За словами Оксани Корсун, цьогоріч скір-
чанський цвинтар прибирали близько 50 осіб.

«Торік ми приїжджали до Кисилина, дослі-
джували витоки Турії, Стоходу, відпочивали. 
Місце дуже сподобалося. Чому ми зараз приїха-
ли сюди? Щоби показати свою вдячність. Допо-
мога поляків просто фантастична. Хотілося би 
просто теж допомогти їм, хоч таким чином», – 
поділилися Олександр Країло і Світлана Долга-
льова, чоловік і дружина, турклубівці з Луцька. 

Роботи було зроблено дійсно багато, але 
велика територія залишилася невпорядкова-
ною. Учасники не виключають, що приїдуть 
у  Кисилин іще раз. На завершення Артур 
Альошин провів невеличку екскурсію містеч-
ком, а  гостинний панотець Іван Квік прийняв 
учасників прибирання у старовинній Свято-
Михайлівській церкві.

Текст і фото: Анатолій Оліх

czyzna. A moi przodkowie, Ukraińcy, mieszkali tu, 
w Kisielinie, do 1900 r.» – odpowiada na pytanie 
o swoją motywację. 

Oksana Korsun, szefowa Klubu Turystyczne-
go «Hors», powiedziała: «Pomysł zrodził się sam 
z siebie kilka tygodni temu. My, turyści, w czasie 
wojny nie możemy sobie pozwolić na zwykłe 
podróżowanie, a cały wolny czas poświęcamy 
na wolontariat, w szczególności robiliśmy opaski 
uciskowe i jeździliśmy sadzić lasy w obwodzie 
kijowskim. W rozmowie z kolegą poruszyliśmy 
temat zachowania niektórych naszych rodaków 
w Polsce. Powiedział: «Będziemy jeszcze musieli 
za nich przepraszać». Odpowiedziałam: «To już 
zacznijmy przepraszać, tuż obok siebie. A jeszcze 
lepiej nie przepraszać, tylko zrobić coś dobrego». 
Wiemy, że Polacy bardzo szanują swoje dziedzic-
two kulturowe, swoich przodków. Tak pojawił się 
pomysł, żeby pojechać i uporządkować cmen-
tarz». 

Następnie, jak powiedziała Oksana, kolega 
zaproponował, by pojechać na cmentarz w jej 
rodzime strony, w okolice wsi Zaturce, skąd po-
chodzą jej przodkowie. A koleżanka pokazała 
ogłoszenie Artura Aloszyna w Internecie, w któ-
rym szukał chętnych do sprzątania cmentarza 
w Kisielinie. 

Poznali się i dzień później, 20 maja, już pra-
cowali razem na cmentarzu. Zobaczyli, że praca 
idzie dobrze. Zrozumieli także, jak należy organi-
zować proces, co jest potrzebne do bardziej efek-
tywnej współpracy. Na drugi wyjazd, 28 maja, 
turyści przybyli w większym gronie, zabrali też 
ze sobą zestaw narzędzi – siekiery, piły, sekatory 
i  piłę spalinową. Oczyścili znacznie większy ob-
szar niż tydzień wcześniej. 

«Wszystko to jest znakiem wdzięczności dla 
naszych wspaniałych sąsiadów, którzy pomagają 
nam w tym trudnym momencie» – podsumowała 
Oksana. 

Jak się okazało, dzień wcześniej, 27 maja, Ok-
sana Korsun była w innej wsi – również sprzątała 
cmentarz. «Rozmawiałam z Ałłą Rewucką, pra-
cowniczką Torczyńskiej Hromady, z którą kiedyś 
poznałyśmy się na spływie kajakowym. Zaprosiła 
mnie do udziału w sprzątaniu cmentarza we wsi 
Skurcze. To było wieczorem, a następnego rana 
już pracowałyśmy tam z przyjaciółką» – powie-
działa moja rozmówczyni. 

Miejscowa społeczność w Skurczu już od kil-
ku lat sprząta cmentarz katolicki. Niewiele o tym 
wiadomo, bo inicjatorzy nie umieszczają ogło-
szeń w Internecie, mieszkańcy radzą sobie sami. 
Według Oksany Korsun, w tym roku cmentarz w 
Skurczu sprzątało około 50 osób.

«W ubiegłym roku przyjeżdżaliśmy do Kisieli-
na, badaliśmy początki Turii, Stochodu, wypoczy-
waliśmy. Naprawdę spodobało się nam to miej-
sce. Dlaczego przyjechaliśmy teraz? Aby w  ten 
sposób wyrazić swoją wdzięczność. Pomoc Pola-
ków jest po prostu fantastyczna. Chcemy też im 
pomóc, chociażby w ten sposób» – podzielili się 
wrażeniami Oleksandr Krajiło i Switłana Dołhalo-
wa, małżeństwo z Łucka. 

Zrobiono wiele, ale mimo wszystko duża 
część cmentarza pozostaje nieuporządkowana. 
Uczestnicy akcji nie wykluczają, że pojadą do Ki-
sielina jeszcze raz. Na zakończenie Artur Aloszyn 
oprowadził wolontariuszy po miejscowości, a go-
ścinny proboszcz Iwan Kwik przyjął uczestników 
akcji w zabytkowej cerkwi Świętego Michała.

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich
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Kronika klasowa. 
Część 4

W czwartej, ostatniej, części kroniki klasowej prowadzonej przez 
uczniów Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 7 
im. Marii Konopnickiej w Łucku podajemy wpisy dzieci z roku 
szkolnego 1935/1936. Dokument został odnaleziony w archi-
wum oraz opracowany przez krajoznawcę i genealoga Artura 
Aloszyna dla portalu Volynia.

Dnia 3 września IX 1935 r. Minęły wakacje 
i nadszedł rok szkolny. W dniu 3 wrzesznia, każ-
dy śpieszył do szkoły, gdyż tam, na podwórku 
szkolnym było dużo dziewczynek, które ze sobą 
rozmawiały, śmiały się i żartowały. Każda dziew-
czynka była w tym dniu wesoła, jedna drugiej 
opowiadały o swoich przygodach, których za-
pewne każda miała wiele. Potem ustawiłyśmy się 
parami i poszłyśmy do kościoła. Po skończonym 
nabożeństwie, rozeszłyśmy się do domu. Pisała 
Leontyna Owsiakówna (tu i dalej została zacho-
wana oryginalna pisownia – red.).

Dnia 22 IX 1935 r. Długo oczekiwałyśmy 
dnia, który miał zrealizować wyjazd z Łucka. 
Po drodze do Równego obserwowałyśmy pięk-
ne krajobrazy naszej okolicy. Wesoło nam było 
w  pociągu. W naszym przedziale była Pani Lu-
bieniecka, z  którą wesoło spędziłyśmy czas. 
Wreszcie pociąg stanął w Równem. Na stancji 
zgromadziłyśmy się i  wyruszyłyśmy do kościo-
ła. Kościół na zewnątrz wyglądał bardzo ładnie. 
Gdy zaszłyśmy do środka zachwycałyśmy się nim 
bardzo. Przez dłuższy czas byłyśmy w kościele. 
Z kościoła udałyśmy się na targi wołyńskie. Na 
targach widziałyśmy wszystkie nasze roboty 
i pracę Wołyniaków. Był ślicznie ulepiony zamek 
z gliny, mapa dróg kolejowych. Były tam bardzo 
ładne rzeczy, które z  zachwytem oglądałyśmy. 
Wszystkie pawilony oglądałyśmy do godziny 8. 
Potem ustawiłyśmy się w pary i poszłyśmy na 
stację. Powrót nasz był bardzo wesoły. W drodze 
spałyśmy, gdyż byłyśmy zmęczone, a było też 
już późno. Do Łucka dojechałyśmy szczęśliwie. 
Po wyjściu z pociągu rozeszłyśmy się do domu. 
Pisała L. Owsiakówna.

Dnia 25.X.35 października. Od dnia 2 do 
8  obchodziliśmy tydzień szkoły powszechnej. 
W  dniu tym wszystkie szkoły zostały udekoro-
wane. W każdej szkole urządzono akademje, 
z której dochód przeznaczano na budowę szkół. 
Otóż i nasza szkoła została udekorowana. W każ-
dej klasie na oknach ponaklejane były nalepki 
z napisem «budujmy szkoły». Front szkoły był 
ozdobiony wieńcem, który był przyozdobiony 
chorągiewkami. Nasza szkoła też urządziła aka-
demję, a dochód przeznaczono na budowę szkół. 
Nietylko z akademji były pieniądze, lecz uczenice 
dawały chętnie drobne składki, gdyż tylko one 
mogą czuć, jak to jest źle, gdy się niechodzi do 
szkoły. Pisała L. Owsiakówna.

Dnia 13/IX-1935 r. Ogłoszono w naszej kla-
sie, że na zajutrz przybędzie do Łucka 24 pułk 
z  manewrów. Bardzo wielkie wrażenie na nas 
wydziałało. Na posiedzeniu postanowiłyśmy aby 
każda uczenica i uczeń składali na kwiaty i także 
na papierosy. Po lekcjach miało się odbyć wita-
nie. Tymczasem Pani Kapciochówna oznajmiła 
nam, że wojsko jedzie. W wielką radością zaczę-
liśmy wznosić okrzyki «Wiwat 24 pułk». Muzyka 
bardzo ładnie grała. Gdy podaliśmy kwiaty, na 

żołnierzach Polskich malowała się radość. Po-
witanie pozostało w nas na zawsze. Pisała Rywa 
Pelcmanówna.

Ponieważ dziewczynki z naszej klasy poda-
ły projekt urządzenia zabawy na potrzeby kla-
sowe i Towarzystwo popierania budowy szkół 
Powszechnych, więc odrazu poczęłyśmy pra-
cować nad tem. Urządziłyśmy zebranie, na któ-
rem uchwaliłyśmy, żeby na zabawie były różne 
niespodzianki, np: serpantyna, kotyljony i t.p. 
Każda dziewczynka, względnie każdy chłopiec 
mają zrobić dwie pary kotyljonów, a następnie 
30 gr. dać na bufet. Te, które mają, powinny przy-
nieść kilim lub pasiak, na upiększenie sali. Pisała 
Rachela Peregałówna.

Dnia 1 Listopada 1935 r. Dziś zebraliśmy się 
w szkole odświętnie ubrani i czwórkami wyru-
szyliśmy na plac Wojewódzki. Niektóre dzieci w 
pierwszych czwórkach nosiły wieńce. Na placu 
ustawiliśmy się według numerów szkół i ocze-
kiwaliśmy dalszą część uroczystości. Aż naresz-
cie usłyszeliśmy przemuwienie Pana Wojewody. 
Przemawiając przypominał nam ciężki trud tych 
żołnierzy, którzy walczyli i bronili ojczyzny do 
ostatniej kropli krwi. Po przemuwieniu, zagrała 
orkiestra wojskowa hymn narodowy i wyruszyli-
śmy na cmentarz. Najpierw szła orkiestra, później 
wojsko, następnie różne organizacje, wreszcie 
szkoły srednie a na sam koniec szły szkoły po-
wszechne. Po obu stronach szosy szli żołnierze 
z pochodniami. Wreszcie przybyliśmy na cmen-
tarz. Na cmentarzu panowała cisza grobowa. 
Prawie na wszystkich grobach paliły się swieczki 
a na krzyżach wisiały wieńce. Na cmentarzu też 
staliśmy według przeznaczonych miejśc. Lecz nie 
wszystcy dlatego, że dzieci, które niosły wieńce 
poszły gdzie indziej. Nagle w tej śmiertelnej ciszy 
ozwał się głęboki i poważny głoś księdza. On to 
przemawiał do nas, żebyśmy się wzorowali tych 
żołnierzy i żebyśmy bronili Ojczyzny tak jak oni. 
(Dzięki tym) Później chór zaśpiewał żałobną 
pieśń i rozeszliśmy się do domu. Pisała Adela Fi-
kówna.

Dnia 11 listopada. Dzień 11 listopada był 
uroczyście obchodzony przez mieszkańców 
miasta Łucka. We wszystkich świątyniach miasta 
Łucka odprawiały się nabożeństwa, na których 
były obecne wszystkie szkoły, różne organizacje, 
wojsko i policja. Po skończonych nabożeństwach 
odbyła się de£lada, gdzie nasza szkoła również 
brała udział. Wszystkie serca obywateli miasta 
Łucka były uniesione w tym dniu ku przyszłości. 
Pisała Łogwińska L.

Dnia 6.XII.1935 roku. Dnia 6 grudnia obcho-
dzono w naszej szkole Św. Mikołaja. Na tę uro-
czystość ubrałyśmy się odświętnie. W szkole Św. 
Mikołaj rozdał podarunki z których my się bardzo 
cieszyły. Wieczór ten upłynął nam wesołych roz-
mowach i żartach. Nasza klasa VII otrzymała kozę 
z rózgą a przytem był przyłączony wiersz:

Класна хроніка. 
Частина 4

У четвертій, завершальній, частині класної хроніки, яку вели 
учні Семикласної державної загальної школи № 7 імені Ма-
рії Конопницької в Луцьку, подаємо записи, зроблені дітьми 
у 1935–1936 навчальному році. Документ знайшов в архіві та 
опрацював краєзнавець і генеалог Артур Альошин для сайту 
Volynia.

3 вересня 1935 р. Пройшли канікули 
і  розпочався навчальний рік. 3 вересня ко-
жен поспішав до школи, бо там, на шкільному 
подвір’ї, було багато дівчаток, які розмовляли 
одна з  одною, сміялися та жартували. Кожна 
дівчинка була того дня весела, вони розпові-
дали одна одній про свої пригоди, яких кожна 
мала чимало. Потім ми вишикувалися парами 
і пішли до костелу. Після завершення служби 
розійшлися додому. Писала Леонтина Овсяк.

22 вересня 1935 р. Ми довго очікували 
дня, коли мала відбутися поїздка з Луцька. До-
рогою до Рівного ми спостерігали за гарними 
краєвидами нашої околиці. Нам було весело 
в потягу. У нашому купе була пані Любенецька, 
з якою ми весело провели час. Нарешті потяг 
зупинився в Рівному. Ми вийшли на станції та 
вирушили до костелу. Зовні костел виглядав 
дуже гарно. Коли ж ми зайшли всередину, 
дуже ним захоплювалися. Протягом довшого 
часу ми були в костелі. Звідти ми попрямували 
на Волинський ярмарок. Там бачили всі наші 
роботи та роботи волинян. Були чудово злі-
плений із глини замок, мапа залізничних шля-
хів. Були там дуже гарні речі, на які ми дивили-
ся із захопленням. Усі павільйони ми обійшли 
до 8.00. Потім ми вишикувалися парами та 
пішли на станцію. Наше повернення було дуже 
веселим. У дорозі ми спали, адже потомилися, 
та й було вже пізно. Ми щасливо доїхали до 
Луцька. Після виходу з потяга ми розійшлися 
по домівках. Писала Леонтина Овсяк.

25 жовтня 1935 р. Із 2 до 8 жовтня ми від-
значали тиждень загальноосвітніх шкіл. Цими 
днями всі школи були прикрашені. У кожній 
проведено академію, дохід від якої передали 
на будівництво шкіл. Тож і наша школа була 
прикрашена. У кожному класі на вікнах були 
наклеєні наліпки з написом «Будуймо школи». 
Фронтон школи був прикрашений гірляндою, 
оздобленою прапорцями. Наша школа також 
влаштувала академію, а дохід передали на бу-
дівництво шкіл. Гроші надійшли не лише з ака-
демії, але й  із невеликих пожертв, які залюбки 
давали учениці, бо лише вони можуть відчува-
ти, як погано, коли ти не ходиш до школи. Пи-
сала Леонтина Овсяк.

13 вересня 1935 р. У нашому класі оголо-
сили, що післязавтра прибуде до Луцька з ма-
неврів 24-й піхотний полк. На нас це справило 
дуже велике враження. На засіданні ми вирі-
шили, щоб кожна учениця та учень скинулися 
на квіти, а також на цигарки. Після уроків мало 
відбутися вітання. Тимчасом пані Капцьох по-
відомила нам, що військо вже йде. З великою 
радістю ми почали викрикувати: «Віват, 24-й 
полк». Дуже гарно грала музика. Коли ми вру-
чили квіти, обличчя польських солдатів про-
меніли радістю. Це вітання запам’ятається нам 
назавжди. Писала Рива Пельцман.

Оскільки дівчатка з нашого класу подали 
проєкт організації заходу для збору коштів 
на класні потреби та потреби Товариства під-
тримки будівництва загальноосвітніх шкіл, ми 
одразу ж почали над ним працювати. Ми ор-
ганізували зустріч, на якій вирішили, що на за-
ході повинні бути різні сюрпризи, наприклад, 
серпантин, котильйони і т. д. Кожна дівчинка 
або хлопчик мають зробити дві пари котиль-
йонів, а також здати 30 грошів на буфет. Ті, хто 
може, мають принести килим або доріжку для 
прикрашання зали. Писала Рахиль Перегал.

1 листопада 1935 р. Сьогодні ми, святково 
одягнені, зібралися в школі й по четверо виру-
шили на Воєводську площу. Деякі діти в пер-
ших четвірках несли вінки. На площі ми стали  
відповідно до номера школи та очікували на 
подальшу частину заходу. Аж урешті почули 
промову воєводи. Виголошуючи її, він нагадав 
нам про складні зусилля тих солдатів, які бо-
ролися за Батьківщину до останньої каплі кро-
ві. Після промови військовий оркестр заграв 
національний гімн і ми вирушили на цвинтар. 
Спочатку йшов оркестр, потім військо, далі 
різні організації, врешті середні школи, а на-
самкінець йшли загальноосвітні школи. Оба-
біч дороги йшли солдати зі смолоскипами. 
Нарешті ми дійшли до кладовища. На цвинтарі 
панувала могильна тиша. Майже на всіх моги-
лах горіли свічки, а на хрестах висіли вінки. На 
цвинтарі ми також стали у визначених місцях. 
Але не всі, бо діти, які несли вінки, пішли в інше 
місце. Раптом, у цій смертельній тиші, прозву-
чав глибокий та серйозний голос ксьондза. Він 
промовляв до нас, аби ми брали приклад із тих 
солдатів і боронили Батьківщину, так, як і вони. 
Пізніше хор заспівав траурну пісню і ми розі-
йшлися додому. Писала Аделя Фік.

11 листопада. Мешканці Луцька урочисто 
відзначали 11 листопада. У всіх святинях міс-
та відправляли служби, на яких були присутні 
всі школи, різні організації, військо та поліція. 
Після завершення богослужінь відбувся па-
рад, у якому брала участь також наша школа. 
Усі серця громадян міста Луцька того дня були 
спрямовані в майбутнє. Писала Л. Логвінська.

6 грудня 1935 р. 6 грудня в нашій школі 
відзначали Святого Миколая. На це свято ми 
ошатно одягнулися. У школі Святий Миколай 
роздавав подарунки, якими ми дуже тішилися. 
Вечір цей пройшов із веселими розмовами та 
жартами. Наш VII клас отримав козу з різкою, 
а з ними й вірш:

Tango-tango-tangolita!
Każda się tem hasłem wita.
I już skaczą same nóżki.
Wątowie zato tańczą pustki.
Rźnie muzyka - walc-foxtroty!
Kotyljony stroją psoty..
Potem znowu skargi, dąsy.
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Tango-tango-tangolita!
Każda się tem hasłem wita.
I już skaczą same nóżki.
W głowie zato tańczą pustki.
Rżnie muzyka – walc-foxtroty!
Kotyljony stroją psoty...
Potem znowu skargi, dąsy.
Choć tak piękne były pląsy
Ale szybko czas upływa...
Nie minęła jeszcze doba,
Każda tylko lekcje zbywa.
Boć przecież balu ozdoba!
Więc dzień po dniu kwaśni minki
Jak chłopaki jak dziewczynki.
Czyż to nie jest widok marny?
Gdy zbieramy punkty karne??!!
- - - - - - - - - - - - - -
Z tej poezji… w taką prozę??!!
Musimy odsiedzieć
Kozę!

Wpisała E. Gotmanówna.

Dnia 8.XII.1935 r. odbyło się przedstawienie 
urządzone przez p. IV kl. i staraniem się P.C.K. p.t. 
«Jesienna szaruga». Wpisała E. Gotmanówna.

Dnia 14-XII odbyło się loterja ozdób choinko-
wych którą sprawiła cała szkoła własnoręcznie. 
Korzystając z loterji P.C.K. również postawiła cho-
inkę ubraną biało czerwoną który każdy chciał 
ją wygrać. Wszyscy obecni na loterji podziwili 
piękność ozdób choinkowych. Pisała Cirla Łajte-
równa.

Dnia 21.XII.1935 r. Z wielką niecierpliwością 
oczekiwałyśmy dzień 21.XII w którym miano 
nam rozdać świadectwa. I nareszcie nadszedł ten 
dzień w którym już rozdano świadectwa i zwol-
niono nas na święta. W klasie wtedy panował 
hałas. Dla jednych dziewczynek było radość a dla 
drugich płacz. Wpisała Gotmanówna.

Dnia 21, 22-XII-1935 r. Odbyło się przedsta-
wienie Chanukowe, urządzone przez dziewczyn-
ki Izraelskie. Przedstawienie to bardzo nam się 
udało. Było bardzo dużo dzieci i zarazem rodzice. 
Przedstawienie to wywarło na wszystkich wielkie 
wrażenie. pisała Cirla Łajterówna.

Dnia 13 I 1936 Już nadszedł oczekiwany 
dzień 10 stycznia w tym dniu przyszliśmy po 
ferjach znów do szkoły. Klasa nasza bardzo czysto 
wyglądała. Każda dziewczynka miała czysty wy-
prany fartuszek, kokardę. Ale niektórych dziew-
czynek jeszcze brakowało. Tak przeszedł dzień 
10 styczeń. Pisała Łajterówna С.

Dnia 17 XII 1935 r. Opuściła naszą szkołę 
i wogule Łuck nasza koleżanka Helena Jaszewska. 
Pojechała Ona do Skarżyska do mamusi i tam też 
już na stałe pozostała. Bardzo nam było przykro 
z nią się roztać, lecz trudno – tak musiało być. 
Pisałyśmy do niej listy po ferjach Św. B. N. (świą-
tecznych) jako pracę w szkole na temat «Jak spę-
dziłam święta». Często też ją wspominamy i  ża-
łujemy że już nie może do nas powrócić. Pisała 
W. Hatyrówna.

Dnia 22 XII 11935 r. Odeszły z naszej klasy do 
VI dwie nasze koleżanki, a mianowicie Luba Koza-
kówna i Rachela Peregałówna. Bardzo nam było 
przykro, lecz trudno musiałyśmy się z tym jakoś 
pogodzić. Pisała W. Hatyrówna.

Dnia 1 II 1936 r. W naszej szkole odbyła 
się akademja ku czci Imienin Pana Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. 
Już oddawna przygotowywałyśmy się do tej 
wielkiej chwili. I oto nadeszła dnia 1 II 1936 r. 
o godz. 16:15 zebrałyśmy się w szkole wszyst-

kie o mundurkach na tą uroczystość. Program 
był bardzo urozmaicony co wyglądało bardzo 
ładnie. W akademji brały udział wszystkie kla-
sy z wyjątkiem 7-mej. Na akademji każdy miał 
myśli przeniesione hen daleko aż do Warszawy 
na Zamek do siedziby Pana Prezydenta. I każdy 
myślał o tem jak by to było dobrze gdybyśmy 
mogli wszyscy tą wielką chwilę dla nas Polaków 
spędzić w obecności Pana Prezydenta. Wzno-
siłyśmy też okrzyki na cześć Pana Prezydenta 
Ignacego Mościckiego Najaśniejszej Rzeczypo-
spolitej Polski. Na zakończenie odśpiewałyśmy 
Hymn Narodowy «Jeszcze Polska nie zginęła». 
Pisała W. Hatyrówna.

Dnia 9 II 1936 r. W szkole №2 odbyła się za-
bawa taneczna na którą dostałyśmy zaproszenie. 
Na tej zabawie było kilka koleżanek które są bar-
dzo z niej zadowolone. Pisała W. Hatyrówna.

Dnia 21 II 1936 r. W szkole naszej odbyło się 
przedstawienie urządzone staraniem członków 
koła Ligi Morskiej Kolonjalnej. Program był na-
stępujący: 1) Chór kl. IV. 2) Zew Morza. 3) Dekla-
macje. 4) Śpiew. Przedstawienie to było ładnie 
i dobrze urządzone, byłyśmy zniego zadowolone. 
Pisała H. Jaremówna

Dnia 23 II 1936 r. W szkole naszej odbyła 
się maskarada. Zaczeła się ona od godziny 4-tej 
dla klas młodszych to jest kl. I II III IV. od 7-mej 
dla klasy V VI VII. Na salę wchodziły w różnych 
strojach dziewczynki znich miały być wybrane 
i  obdarzonę nagrodami za strój najładniejszy 
najpomysłowszy i najtańszy. Długośmy się ba-
wiły z zachwytem oglądałyśmy różne stroje. Aby 
mieć pamiątkę ztej maskarady postanowiłyśmy 
się zfotografować się grupą a potem pojedyńcza, 
tak spędziłyśmy wesoło i przyjemnie ten wieczór. 
Pisała H. Jaremówna.

Dnia 29 II 1936 r. Odeszła z naszej klasy do 
VI  klasy nasza koleżanka Białoszewska. Bardzo 
nam było przykro, lecz trudno musiałyśmy się 
ztym jakoś pogodzić. Pisała H. Jaremówna.

Dnia 19 III odbyła się uroczystość Imienin 
św.  pam. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wie-
czorem o siódmej zebraliśmy się aby wysłuchać 
przemowy którą nadano przez radio z zamku 
Królewskiego w Warszawie. Kiedy zapowiedzia-
no że następi przemowa, zgasiliśmy światło i przy 
świetle świec wysłuchaliśmy przemowy, a potem 
rozeszliśmy się do domu. Pisał P. Swereda.

Dnia 25 III odbyły się imieniny Pani Kierow-
niczki. Po nabożeństwie zebraliśmy się na sali 
i odbyło się oddawanie kwiatów i życzeń. Po skła-
daniu życzeń odśpiewaliśmy piosenkę imienino-
wą. Potem starsze klasy zeszliśmy się na dużej sali 
aby wręczyć sztandar dla klasy dla klasy szóstej 
potem wygłoszono referat i odśpiewaliśmy kil-
ka piosenek Marji Konopnickiej i poszliśmy do 
domu. Pisał: P. Swereda.

Dnia 25 IV 1936 roku Łuck obchodził wiosen-
ne święto lasu. W uroczystości tej udział wzięły 
wszystkie szkoły. Klasa VII brała udział w święcie 
tym i poczet sztandarowy kl. VI-ej. Parami po-
szłyśmy na nabożeństwo do katedry. Po nabo-
żeństwie zaś pomaszerowałyśmy na blonia nad 
Styr gdzie wzięłyśmy udział w sadzeniu drzewek. 
Pisała: H. Prędka.

Opracował Artur Aloszyn

Na zdjęciach: 1. Równe. Widok na kościół. Pocztóka z czasów 
międzywojennych. 2. Wizyta prezydenta RP w Łucku w 1929. 
Ze zbiorów Wiktora Litewczuka. 3. Pomnik ku czci żołnie-
rzy poległych w  1919 roku przy placu Wojewódzkim. NAC. 
4. Święto lasu koło łuckiej katedry. Echa Leśne.

Choć tak piękne były pląsy
Ale szybko czas upływa..
Nie minęła jeszcze doba,
Każda tylko lekcje zbywa.
Boć przecież balu ozdoba!
Więc dzień po dniu kwaśni minki
Jak chłopaki jak dziewczynki.
Czyż to nie jest widok marny?
Gdy zbieramy punkty karne??!!
- - - - - - - - - - - - - -
Z tej poezji… w taką prozę??!!
Musimy odsiedzić
Kozę!

Записала Е. Готман.

8 грудня 1935 р. відбулася вистава «Осін-
ня сльота», влаштована IV класом за підтрим-
ки Польського Червоного Хреста. Записала 
Е. Готман.

14 лютого відбулася лотерея ялинкових 
прикрас ручної роботи, які власноруч виго-
товляла вся школа. Користуючись лотереєю, 
Польський Червоний Хрест також поставив 
свою ялинку із біло-червоними прикрасами, 
яку кожен хотів виграти. Всі присутні на лоте-
реї оцінили красу ялинкових прикрас. Писала 
Цірля Лайтер.

21 грудня 1935 р. Із великим нетерпінням 
ми чекали на 21 грудня, коли нам мали роз-
дати табелі. І нарешті надійшов той день, коли 
нам роздали табелі та відпустили на свята. 
В класі тоді панував галас. Для одних дівчаток 
це була радість, а для інших – плач. Записала 
Готман.

21–22 грудня 1935 р. Відбулася ханукаль-
на вистава, яку організували єврейські дівчат-
ка. Вистава нам вдалася дуже добре. Було чи-
мало дітей, а також батьків. Показ справив на 
всіх велике враження. Писала Цірля Лайтер.

13 січня 1936. Уже надійшов очікуваний 
день 10 січня, коли ми знову прийшли в школу 
після канікул. Наш клас був дуже чистим. Кож-
на дівчинка мала чистий випраний фартушок 
та кокарду. Але деяких дівчаток іще бракува-
ло. Так пройшло 10 січня. Писала Ц. Лайтер.

17 грудня 1935 р. Покинула школу і взагалі 
Луцьк наша однокласниця Гелена Яшевська. 
Вона поїхала до Скаржиська до матусі й  там 
залишилася. Нам було дуже прикро з нею про-
щатися, але що ж, так мало статися. Ми писали 
до неї листи після різдвяних канікул. Це був 
твір на тему «Як я провела свята». Ми часто 
згадуємо її та жалкуємо, що вона не може до 
нас повернутися. Писала В. Гатир.

22 грудня 1935 р. Дві наші однокласниці, 
Люба Козак та Рахиль Перегал, перейшли з на-
шого класу в VI. Нам було дуже прикро, але що 
ж, ми мусимо з тим якось змиритися. Писала 
В. Гатир.

1 лютого 1936 р. У нашій школі відбулася 
академія на честь дня народження президен-
та Республіки Польща Ігнація Мосціцького. Ми 
задовго почали готуватися до цього важливо-
го дня. І ось надійшло 1 лютого 1936 р. О 16.15 
ми, одягнені у форму, зібралися на святковий 
захід у школі. Програма була дуже розмаїта, 
це було дуже гарно. В академії брали участь 
усі класи, окрім VII. На академії кожен думкою 
перенісся ген далеко, аж до замку у Варшаві, 
до резиденції пана президента. І кожен думав 
про те, як було би добре, якби всі могли цю ве-
лику для нас, поляків, хвилину провести у при-
сутності пана президента. Також ми вигукува-

ли вітання на честь пана президента Ігнація 
Мосціцького найяснішої Республіки Польщі. 
Наприкінці ми заспівали національний гімн 
«Jeszcze Polska nie zginęła». Писала В. Гатир.

9 лютого 1936 р. У школі № 2 відбулася 
танцювальна забава, на яку ми отримали за-
прошення. На захід прийшли кілька наших 
однокласниць, які були дуже ним задоволені. 
Писала В. Гатир.

21 лютого 1936 р. У нашій школі відбувся 
виступ, влаштований стараннями членів кола 
Морської та колоніальної ліги. Програма була 
такою: 1. Хор класу IV. 2. Поклик моря. 3. Де-
кламування. 4. Спів. Виступ цей був гарно та 
добре організований, ми були ним задоволені. 
Писала Г. Ярема.

23 лютого 1936 р. У нашій школі відбувся 
маскарад. Він розпочався о 4.00 для молодших 
класів, тобто для I–IV класів, а о 7.00 – для V–
VII класів. До зали входили в різних костюмах 
дівчатка, серед них мали когось обрати й на-
городити за найгарніший, найоригінальніший 
і найдешевший костюм. Ми бавилися довго 
та із захватом розглядали різні костюми. Аби 
мати пам’ятку з цього маскараду, ми вирішили 
зробити групове та індивідуальні фото. Так ве-
село та приємно ми провели цей вечір. Писала 
Г. Ярема.

29 лютого 1936 р. Із нашого класу до кла-
су VI перейшла наша однокласниця Бялошев-
ська. Дуже нам було прикро, але мусимо із цим 
якось примиритися. Писала Г. Ярема.

19 березня відбулися святкування іменин 
покійного маршалка Юзефа Пілсудського. Вве-
чері о 7.00 ми зібралися, аби послухати промо-
ву, яку транслювали по радіо з Королівського 
замку у Варшаві. Коли повідомили, що зараз 
почнеться промова, ми погасили світло і при 
свічках вислухали її, а потім розійшлися по до-
мівках. Писав П. Свереда.

25 березня відбулися іменини пані керів-
ниці. Після служби ми зібралися в залі, де від-
булося дарування квітів та виголошення поба-
жань. Після привітань ми заспівали святкову 
пісню. Потім старші класи спустилися до вели-
кої зали, аби передати прапор VI класу. Після 
цього прозвучала доповідь, ми заспівали кіль-
ка пісень Марії Конопницької і розійшлися до-
дому. Писав П. Свереда.

25 квітня 1936 р. Луцьк відзначав весняне 
свято лісу. На цьому заході були присутні всі 
школи. У святі брали участь VII клас та почес-
на варта VI класу. Парами ми пішли на службу 
до костелу. А після служби помарширували 
на оболонь Стиру, де садили дерева. Писала 
Г. Прендка.

Опрацював Артур Альошин

На фото: 1. Рівне. Вид на костел. Поштова листівка 
з  міжвоєнного періоду. 2. Візит президента Республіки 
Польща до Луцька в 1929. З колекції Віктора Літевчука. 
3. Пам’ятник солдатам, які загинули у 1919 р. Воєводська 
площа. NAC. 4. Свято лісу біля луцької катедри. Echa Leśne.
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Її назва говорить про квіти, які цвіли на схилах Монте-Кассі-
но. Ще кілька років тому права на цю відому польську пісню 
належали урядові Баварії. Як Польщі вдалося їх повернути? 
У 78-му річницю битви під Монте-Кассіно портал dlapolonii.pl 
нагадує розповідь Вальдемара Доманського.

Jej tytuł nawiązuje do kwiatów, które rozkwitały na wzgórzach 
Monte Cassino. Jeszcze kilka lat temu prawa do tej znanej pol-
skiej pieśni należały do rządu Bawarii. Jak to się stało, że wró-
ciły do Polski? W 78. rocznicę bitwy pod Monte Cassino portal  
dlapolonii.pl przypomina opowieść Waldemara Domańskiego.

Jak Polska odzyskała  
«Czerwone maki na Monte Cassino»

Як Польща повернула собі  
«Червоні маки на Монте-Кассіно»

Pieśń «Czerwone maki na Monte Cassino» 
powstała między 12 a 18 maja 1944 roku u stóp 
klasztoru na Monte Cassino. Stało się to na dzień 
przed ostatecznym zwycięstwem i zdobyciem 
wzgórza. Pieśń powstała w nadziei, że przyda się 
podczas świętowania tryumfu. Jej pierwszym wy-
konawcą był Gwidon Borucki, któremu akompa-
niował zespół czołówki rewiowej Ref Rena. Utwór 
został wykonany dla żołnierzy 12. Pułku Ułanów 
Podolskich, którzy właśnie zdobyli Monte Cassi-
no. Jak stwierdził wódz naczelny, gen. Kazimierz 
Sosnkowski, «pod wypróbowanym dowódz-
twem generała Andersa II korpus w zwycięskiej 
bitwie o Monte Cassino zapisał najpiękniejszą 
kartę naszego wojska w tej wojnie».

Jak powstawała ta pieśń? Pierwsze zwrotki 
powstały na kwaterze zespołu aktorskiego Teatru 
Żołnierza Polskiego przy 2. Korpusie Polskich Sił 
Zbrojnych we Włoszech w miejscowości Campo-
basso w pobliżu Monte Cassino. Autor słów, Fe-
liks Konarski, napisał je w nocy z 17 na 18 maja 
1944 roku i poszedł z tym tekstem do swoje-
go przyjaciela, autora muzyki, Alfreda Longina 
Schütza, polskiego Żyda. Melodia, którą napisał, 
wydawała się skomplikowana i obawiano się, że 
z tego względu się nie przyjmie, ale stało się ina-
czej. «Czerwone maki na Monte Cassino» na stałe 
weszły do panteonu polskich pieśni narodowych. 
Tytuł nawiązuje do kwiatów, które rozkwitały na 
wzgórzach Monte Cassino w trakcie walk i mogły 
być inspiracją ze względu na kolor, podobny do 
krwi rozlewanej na polu bitwy. To nasza święta 
pieśń, bywało i tak, że gdy ktoś próbował do niej 
tańczyć, mógł dostać w twarz.

O tym, że prawa autorskie do tej pieśni należą 
do bawarskiego odpowiednika naszego ZAIKS-u, 
dowiedziałem się, prowadząc Lekcje Śpiewania 
na krakowskim Rynku Głównym, podczas których 
edukuję patriotycznie publiczność. W  internecie 
znalazłem także informację o gdańskim praw-
niku Bogusławie Wieczorku, specjalizującym się 
w  zagadnieniach prawa autorskiego, który opi-
sał ten przypadek. Doszło do rozmowy, podczas 
której ustaliliśmy, że podejmiemy pracę na rzecz 
odzyskania tych praw.

Dlaczego płaciliśmy Niemcom tantiemy za 
wykonywanie «Czerwonych maków…»? Otóż 
autor muzyki, Alfred Longin Schütz, zmarł bez-
potomnie na terenie Bawarii i w związku z lo-
kalnym prawem jego wszelki dorobek i majątek 
przeszedł na rzecz Bawarii, łącznie z prawami 
do melodii. Na różne sposoby próbowaliśmy 
zwrócić na to uwagę polskim władzom. Napi-
sałem do Ministerstwa Kultury pismo, w którym 
informowałem o tej kłopotliwej sytuacji, ale nie 
uzyskałem odpowiedzi. Jako dyrektor Biblioteki 
Polskiej Piosenki, wspomagany przez Bogusła-
wa Wieczorka, wysłałem też list do władz Bawa-
rii. Opisaliśmy w nim tę muzyczną niezręczność 
i poprosiliśmy o przekazanie tych praw. O całej 
sprawie dowiedziała się dziennikarka «Deut-
sche Welle» i zadzwoniła do mnie któregoś 
dnia. W rezultacie w tej gazecie ukazał się duży 
artykuł na ten temat, a w ślad za nim pojawiły 
się pierwsze sygnały ze strony rządzących. Po 

kilku tygodniach otrzymałem także list od rzą-
du Bawarii, w którym zadeklarowano gotowość 
do przekazania tych praw Polsce. Dużą pomoc 
w tym dziele wykazała redakcja «Deutsche Wel-
le», która w osobistych rozmowach z bawarski-
mi urzędnikami wskazywała na emocjonalne 
znaczenie pieśni dla Polaków i podkreślała, że 
pieśń ta pełni wręcz funkcję drugiego hym-
nu Polski. Rząd Bawarii, który od lat utrzymuje 
z nami dobre stosunki, przyjął informację z zain-
teresowaniem i zrozumiał symboliczne znacze-
nie gestu uwolnienia «Czerwonych maków…». 
Oczywiście miałem nadzieję, że prawa te tra£ą 
do Biblioteki Polskiej Piosenki, ale ostatecznie 
tak się nie stało. Władza zadzwoniła mnie, by 
poinformować, że oni będą się teraz tym zaj-
mować, a  ja mam nie udzielać wywiadów i nic 
o tym nie mówić. A to był owoc moich dwulet-
nich działań. Przeniknęło to jakoś do środowiska 
dziennikarskiego, które wytknęło władzom, że 
przypisują sobie nie swój sukces.

Smutna w tym wszystkim jest tylko historia 
Alfreda Longina Schütza, który przez dziesięcio-
lecia nie otrzymywał tantiem za swoją twórczość 
z Polski. Kiedy zmarł w 1996 roku, jego żona nie 
miała za co go pochować, był tylko numerem na 
cmentarzu, a pieniądze na nagrobek zebrała mo-
nachijska Polonia.

***
Tekst powstał w ramach projektu «Dla Polonii» 

£nansowanego ze środków Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Po-
lacy za granicą 2021 r. Publikacja wyraża jedynie 
poglądy autora i nie może być utożsamiana z o£-
cjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.

Waldemar Domański,
działacz kulturalny i społeczny, dziennikarz, 

założyciel i dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki

Źródło: dlapolonii.pl

Пісня «Червоні маки на Монте-Кассіно» була 
написана між 12 і 18 травня 1944 р. біля підніжжя 
монастиря на Монте-Кассіно. Це сталося за день 
до остаточної перемоги і здобуття гори. Пісню 
створювали з надією, що вона знадобиться під 
час святкування тріумфу. Першим її виконав-
цем був Гвідон Боруцький, якому акомпанував 
ансамбль пісні і танцю «Реф-Рена». Твір вико-
нували для солдатів 120-го Полку подільських 
уланів Другого корпусу Польських збройних 
сил, які, власне, взяли Монте-Кассіно. Як заявив 
головнокомандувач, генерал Казімеж Соснков-
ський, «під досвідченим командуванням гене-
рала Андерса Другий корпус у переможній бит-
ві за Монте-Кассіно написав найпрекраснішу 
сторінку нашої армії в цій війні».

Як народжувалася ця пісня? Перші строфи 
були створені під час квартирування актор-
ського колективу Театру польського солдата 
при Другому корпусі Польських збройних 
сил в Італії в містечку Кампобассо поблизу 
Монте-Кассіно. Автор слів Фелікс Конарський 
написав їх у ніч з 17 на 18 травня 1944 р. і пі-
шов із цим текстом до свого друга, автора му-
зики Альфреда-Льонгіна Шютца, польського 
єврея. Мелодія, яку той написав, здавалася 
складною. Були побоювання, що через це її 
не сприймуть, але сталося інакше. «Червоні 
маки на Монте-Кассіно» назавжди увійшли 
в пантеон польських національних пісень. Її 
назва говорить про квіти, які цвіли на схилах 
Монте-Кассіно, коли йшли бої, і могли надих-
нути авторів своїм кольором, схожим на кров, 
пролиту на полі битви. Для поляків це свята 
пісня – бувало й так, що коли хтось намагався 
під неї танцювати, міг отримати по обличчю.

Про те, що авторські права на цей твір на-
лежать баварському відповіднику польської 
кампанії ZAIKS (Спілка авторів і сценічних ком-
позиторів), я дізнався, коли вів на краківському 
Центральному ринку «Уроки співу» – імпрезу, 

під час якої виконують найважливіші поль-
ські пісні задля патріотичного виховання пу-
бліки. В  інтернеті я знайшов інформацію про 
гданського юриста Богуслава Вєчорека, який 
спеціа лізується на авторському праві, й описав 
цей випадок. Ми зустрілися і дійшли висновку, 
що візьмемося за повернення цих прав.

Чому ми платили Німеччині тантьєми за ви-
конання «Червоних маків…»? Бо автор музи-
ки Альфред-Льонгін Шютц помер бездітним 
на території Баварії і за місцевими законами 
весь його доробок і майно включно з права-
ми на мелодію перейшли у власність Баварії. 
Ми різними способами намагалися звернути 
на це увагу польської влади. Я написав до Мі-
ністерства культури листа, в якому повідомив 
про цю проблемну ситуацію, проте відповіді 
не отримав. Як директор Бібліотеки польської 
пісні, за підтримки Богуслава Вєчорека, я на-
діслав листа також до уряду Баварії. Ми опи-
сали в ньому цю музичну колізію і попросили 
передати права. Про справу довідалася жур-
налістка «Deutsche Welle» і якогось дня зате-
лефонувала до мене. В результаті в німецькій 
газеті вийшла велика стаття на цю тему, а вслід 
за нею з’явилися перші сигнали з боку держ-
чиновників. Через кілька тижнів я отримав 
листа від уряду Баварії, в якому була заявлена 
готовність передати права Польщі. Велику до-
помогу в цій справі надала редакція «Deutsche 
Welle», яка в особистих розмовах із баварськи-
ми урядовцями наголошувала на емоційному 
значенні пісні для поляків і підкреслювала, що 
вона фактично виконує функцію другого гімну 
Польщі. Уряд Баварії, який уже багато років 
має з нами добрі відносини, прийняв інфор-
мацію із зацікавленістю і зрозумів символічне 
значення жесту передачі «Червоних маків…» 
Звісно, я мав надію, що ці права передадуть Бі-
бліотеці польської пісні, але цього не сталося. 
До мене зателефонували представники влади, 
щоби повідомити, що тепер вони будуть цим 
займатися, а я не повинен давати інтерв’ю і не 
можу про це нічого розповідати. А це був плід 
моєї дворічної праці. Історія якось дійшла до 
журналістських кіл, які дорікнули чиновникам, 
що вони приписують собі чужий успіх.

Сумна в цьому всьому є тільки історія Аль-
фреда-Льонгіна Шютца, який десятиріччями 
не отримував тантьємів за свою творчість від 
Польщі. Коли композитор помер у 1996 р., 
його дружина не мала за що його поховати, він 
був тільки номером на кладовищі, а гроші на 
надгробок зібрала мюнхенська Полонія.

***
Текст написано для проєкту «Dla Polonii», 

який фінансує Канцелярія голови Ради міні-
стрів РП у рамках конкурсу «Полонія і поляки за 
кордоном 2021 р.» Публікація відображає лише 
погляди автора і не представляє офіційну пози-
цію Канцелярії голови Ради міністрів РП.

Вальдемар Доманський,
культурний і громадський діяч, журналіст, 

засновник і директор Бібліотеки польської пісні

Джерело: dlapolonii.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studen-
tów i nauczycieli akademickich do udziału w letnich kursach 
języka i kultury polskiej.

Można przyjechać do Polski i uczyć się na miejscu lub wziąć 
udział w kursach zdalnych; można wybrać lipiec lub sierpień; 
można wybrać miasto lub najlepszy program. 

Gospodarzami tegorocznych kursów języka i kultury polskiej 
będzie sześć polskich uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersy-
tet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

LETNIE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-nawa.
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«Wiosna, ach to ty»
Radosne ćwierkanie ptaków, namacalne, rozleniwiające ciepło 
słonecznych promieni, pędzące po błękitnym niebie kawalkady 
już nie szarych chmur lecz białych, puchatych obłoków. Nowe po-
kłady energii, wszechobecna zieleń świeżych szat świata i nadzie-
je na lepsze jutro… Jak tu nie kochać wiosny? Z pewnością uwiel-
biali ją także polscy artyści przełomu XIX i XX wieku.

«Весна, ах, це ти»
Радісний щебет птахів, відчутне на дотик лагідне тепло со-
нячних променів, яке жене по блакитному небу кавалькади 
вже не сірих хмар, а білих пухнастих хмаринок. Нові поклади 
енергії, всюдисуща зелень свіжих одеж світу і надії на краще 
завтра… Як не любити весну? Безперечно, любили її також 
польські митці зламу ХІХ–ХХ ст.

Юзеф Хелмонський – це, безсумнівно, один 
із найбільш характерних майстрів палітри 
і  пензля, який всеохопне могуття природи 
розумів як еманацію Бога. Він був надзвичай-
но проникливим спостерігачем, можна навіть 
сказати, підглядачем динамічних змін весня-
ного світу. Ця пора року в його баченні являє-
ться під видом просторих лук, лісів і полів, як 
на полотні «Весна. Калюжниці» або «Весна. 
Потічок». Силуети лелек, які велично пропли-
вають небом, доповнюють сільську картину 
загублених серед свіжозораних нив селян-
ських хат («Лелеки»).

Фердинанд Рущиц, хоч у своїх творах часто 
порушував звичайні теми, скажімо, малював 
людей і тварин за роботою на ріллі, та завжди 
зосереджувався на створенні незвичайного 
настрою. Він умів, використовуючи, напри-
клад, нетипову перспективу чи стилізацію, 
найбільш прозаїчному краєвидові надати 
таєм ничості, казковості, інколи навіть елемен-
тів магії. На полотнах Рущица ми бачимо ще 
приспану природу, але вже десь у безлистих 
гілках поволі починає пробуджуватися нове 
життя, яке за секунду вибухне з усією силою 
пульсування (картина «Весна»).

«Весна в Госцєрадзі» – це картина Леона 
Вичулковського. На полотні зображена кім-
ната, до якої через відкрите вікно, рвучко по-
рушуючи спокій білих фіранок, увірвався пус-
тотливий, нічим не скований весняний повів. 
Здається, що майже відчутно запах квітучого 
надворі дерева.

Гріх було би не згадати картину Теодо-
ра Аксентовича «Весна», на якій зображена 

рудоволоса оголена красуня, яка уособлює 
саме цей період у природі. Дівчина любуєть-
ся відображенням у люстерку і тримає в руці 
жовтий тюльпан. Це надзвичайно загадко-
вий, чуттєвий і захопливий образ природи, 
який назавжди залишається в пам’яті. Чарів-
ною моделлю, яка дала своє обличчя Венері 
з полотна, повз яку неможливо пройти повз, 
була краків’янка з вогняним волоссям Ата За-
кшевська. 

Також жінкою є весна на полотнах Яцека 
Мальчевського. Вона усміхнена, сповнена 
енергії і життєвих сил. Її повні форми можуть 
асоціюватися з матір’ю-землею, яка дає життя 
і  безпеку. З плечей жінки виростають крила 
метелика – символ світу, який відроджуєть-
ся після зимового сну. Доповнює образ при-
тулений до грудей жайворонок, повернення 
якого з теплих країв завжди провіщало новий 
час у природі. Схоже навантаження несе весь 
краєвид із вербою та річкою на фоні, які опові-
дають про пробудження зі сну природи (по-
лотна «Весна» 1909 р. і «Весна» 1914 р.).

Весна – це теж пора закоханих, коли загра-
вання та флірт, у світі і тварин, і людей, мають 
вести прямою стежкою до появи потомства. 
Таку юнацьку, весняну любов ми знайдемо на 
картині Вацлава Шимановського «Гуцульські 
залицяння», на якому молодий хлопець ніжно 
обіймає дівчину, намагаючись, мабуть, отри-
мати від неї поцілунок.

У майже ідентичній позі ми застаємо зако-
ханих на картині «Весняні пориви» Едварда 
Окуня. Серед квітучих дерев, огорнуті мета-
фізичною атмосферою розташовані, сміливо 
скеровуючи свій погляд на глядача, впевнена 
в собі жінка-пава й одягнений у чорну одіж 
лицар, який зухвало цілує її оголені груди. Таке 
бачення весни, безперечно, не одному поці-
новувачу сильно припало би до смаку.

«Весна, весна, весна, ех же ти…»
Габріеля ВОЗНЯК-КОВАЛІК,

учителька, скерована до Луцька і Ковеля 
організацією ORPEG

На фото: 1. Леон Вичулковський, «Весна в Госцєрадзі». 
Public domain. 2. Теодор Аксентович, «Весна». Public 
domain. 

Józef Chełmoński to niewątpliwie jeden z naj-
bardziej charakterystycznych mistrzów palety 
i pędzla, który wszechogarniającą potęgę natury 
postrzegał jako emanację Boga. Był niezwykle 
wnikliwym obserwatorem, by nie rzec podglą-
daczem dynamicznie zmieniającego się wiosen-
nego świata. Ta pora roku w jego spojrzeniu jawi 
się pod postacią rozległych łąk, lasów i pól, jak 
na obrazie «Wiosna. Kaczeńce», czy «Wiosna. Po-
tok». Majestatycznie płynące po niebie sylwetki 
bocianów dopełniają obraz sielskości zagubio-
nych wśród świeżo zaoranych zagonów chłop-
skich chat («Bociany»). 

Ferdynand Ruszczyc, mimo że w swoich pra-
cach często poruszał tematy zwyczajne, jak choć-
by ludzi i zwierzęta przy pracy na roli, to zawsze 
skupiał się na budowaniu niezwykłego nastroju. 
Potra£ł, stosując np. nietypową perspektywę lub 
stylizację, najbardziej prozaicznemu krajobrazo-
wi nadać tajemniczość, baśniowość, a czasem 
wręcz elementy magii. Na płótnach Ruszczyca 
dostrzegamy uśpioną jeszcze przyrodę, lecz 
gdzieś w bezlistnych, nagich gałązkach powoli 
zaczyna budzić się nowe, wiosenne życie, które 
za sekundę wybuchnie z całą pulsującą mocą 
(obraz «Wiosna»).

«Wiosna w Gościeradzu» to płótno Leona 
Wyczółkowskiego. Obraz ukazuje wnętrze poko-
ju, do którego przez otwarte okno gwałtownie 
burząc spokój białych £ranek wtargnął £glarny, 
niczym nieograniczony wiosenny, ciepły po-
dmuch. Wydaje się, że prawie czujemy zapach 
kwitnącego na zewnątrz drzewa.

Grzechem byłoby nie wspomnieć obrazu Teo-
dora Axentowicza «Wiosna» przedstawiającego 
rudowłosą, nagą piękność, uosabiającą właśnie 
ten okres w przyrodzie, przeglądającą się w lu-
sterku i trzymającą w dłoni żółtego tulipana. To 
niezwykle intrygujący, zmysłowy i fascynujący, 
na zawsze pozostający w pamięci wizerunek na-
tury. Niezwykłą modelką, która użyczyła swojej 
twarzy Wenus z obrazu, a obok niej nie sposób 
przejść obojętnie, była ognistowłosa krakowian-
ka Ata Zakrzewska.

Wiosna jest także kobietą w obrazach Jacka 
Malczewskiego. To postać uśmiechnięta, pełna 
energii i witalności. Pełne kształty mogą kojarzyć 

się z matką Ziemią dającą życie i bezpieczeń-
stwo. Z pleców kobiety wyrastają skrzydła moty-
la, symbol odradzającego się po zimowym śnie 
świata. Uzupełnieniem jest przytulany do piersi 
skowronek, którego powrót z ciepłych krajów 
zwiastował zawsze nowy czas w przyrodzie. Po-
dobną rolę pełni cały krajobraz z wierzbą i rzeką 
w tle nawiązujący do budzącej się ze snu natury 
(płótna «Wiosna» (1909 r.) i «Wiosna» (1914 r.).

Wiosna to także pora zakochanych, to czas 
w którym zaloty i umizgi, zarówno w świecie lu-
dzi jak i zwierząt, mają prowadzić prostą ścieżką 
do pojawienia się na świecie nowych obywateli. 
Taką młodzieńczą, wiosenną miłość odnajdzie-
my na obrazie Wacława Szymanowskiego «Umi-
zgi huculskie», na którym młody chłopak czule 
obejmuje dziewczynę, zapewne chcąc skraść jej 
całusa.

W niemal identycznej pozie zastajemy ko-
chanków na obrazie «Upojenia wiosenne» 
Edwarda Okunia. Wśród kwitnących drzew, otu-
leni meta£zyczną atmosferą, odnajdują się wza-
jemnie. To pewna siebie, patrząca śmiało na wi-
dza kobieta paw i odziany w czarną zbroję rycerz, 
który zuchwale całuje jej obnażone piersi. Taka 
wizja wiosny zapewne niejednemu z obserwato-
rów przypadłaby mocno do gustu.

«Wiosna, wiosna, wiosna ech że ty…»

Gabriela Woźniak-Kowalik,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla przez ORPEG

Na zdjęciach: 1. Leon Wyczółkowski, «Wiosna w Gościera-
dzu». Public domain. 2. Teodor Axentowicz, «Wiosna». Public 
domain.
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Punkt widzenia
Henry Kissinger to dość już wiekowy, albowiem liczący sobie 98 lat 
(swoją drogą: cóż za piękny wiek!), wielce zasłużony były doradca 
do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu Stanów 
Zjednoczonych Ameryki za kadencji prezydentów Richarda Nixo-
na i Geralda Forda. 

Obecny na tegorocznym forum ekonomicz-
nym w Davos był uprzejmy powiedzieć, że Ukra-
ina powinna pogodzić się z utratą części swego 
terytorium, podpisać porozumienie pokojowe 
z rosją i zakończyć trwającą od ponad trzech mie-
sięcy wojnę. W jego ocenie rosja od 400 lat jest 
istotną częścią Europy oraz zawsze była gwaran-
tem europejskiej równowagi sił w krytycznych 
czasach. 

Myślę, że zarówno mnie, jak i wielu obserwa-
torom ogólnoświatowej sceny politycznej po 
takim dictum odebrało mowę. Na szczęście nie 
na długo. Jednak, tak na wszelki wypadek, aby 
nie popełnić błędu powielania nieprawdziwej in-
formacji, odpaliłam internet. Chciałam naocznie 
przekonać się, że mój zmysł słuchu nie sprowa-
dził mnie na manowce. 

Okazało się, że z moim zdrowiem wszystko 
w porządku, natomiast mocno zaczęłam zastana-
wiać się nad kondycją £zyczną jednego z najbar-
dziej znanych polityków XX wieku. Przedstawie-
nie rosji jako gwaranta europejskiej równowagi 
może każdego średnio rozgarniętego człowieka 
wprowadzić w totalne osłupienie.

 Chyba że do tych działań «równoważących» 
i «stabilizujących» zaliczymy kolejne rozbiory 
suwerennego kraju, jakim była w XVIII wieku 
Rzeczpospolita, krwawe tłumienie polskich po-
wstań narodowych, zbrodnicze sprowokowanie 
Wielkiego Głodu na Ukrainie, masowe prześla-
dowania i wywózki Polaków po 17 września to-
warzyszące barbarzyńskiej agresji (zaplanowanej 
i  przeprowadzonej wspólnie z Hitlerem) na Pol-
skę w 1939 r.  

Tej równowadze, jaką zapewne pan Kissinger 
miał na myśli, przysłużyły się również łagry na Ko-
łymie, zsyłki na daleką Syberię, mordy w katow-
niach NKWD dokonane na niewinnej, cywilnej 
ludności i zgładzenie strzałem w tył głowy ponad 
dwudziestu tysięcy polskich o£cerów w Katyniu? 
Czy tylko przyzwoici ludzie mają w tej chwili déjà 
vu? Nie ma chyba na świecie żadnego, normalne-
go człowieka, który nie chciałby, aby na świecie 
panował pokój. Nie powinno być także człowieka 
uważającego, że można dobrobyt i spokój jed-
nych uzyskać kosztem tragedii i śmierci innych. 

Gdyby w ten sposób świat myślał w czasie 
II wojny światowej, Polski i wielu innych państw 
nie byłoby na żadnej mapie. Przecież nic nie stało 
na przeszkodzie, by dogadać się z faszystowskimi 
Niemcami i sowiecką rosją. Jakież znaczenie dla 
ogólnoglobalnego spokoju oraz zysków najwięk-
szych koncernów miałaby śmierć paru Polaków, 
śmierć ich Państwa. Nad tą trumną można byłoby 
ze smutkiem chwilkę pokiwać głową albo nawet 
zarządzić minutę ciszy. Takie poświęcenie. 

Wygłaszanie do o£ary napadu orędzia o ko-
nieczności zaakceptowania warunków pokoju, 
warunków stawianych przez bandytów, jest bar-
barzyństwem samym w sobie. Dlaczego? Ponie-
waż bohaterską ludność i obrońców Mariupola, 
Buczy, Kijowa, Charkowa oraz wielu innych mia-
steczek i wsi na Ukrainie stawia się de facto w jed-
nej linii z mordercami z rosji.

 Mówi się o konieczności zaakceptowania 
przez Ukrainę oddania części swojego suweren-
nego państwa na rzecz barbarzyńskiego agreso-
ra po to, by za chwilę, w poczuciu dobrze spełnio-
nego obowiązku, usiąść z putinem przy jednym 
stole i niedługo później ściskać jego dłoń. 

To się dopiero nie mieści w głowie.
Być wiekowym, czyli mówiąc delikatnie być 

bardzo starym.
Odebrało komuś mowę – to oznacza, że ko-

goś czymś zszokowaliśmy, zadziwiliśmy.
Odpalić internet – a więc włączyć go.
Sprowadzić kogoś na manowce, czyli wpro-

wadzić w błąd, oszukać.
Nad trumną, czyli nad jakąś tragedią, nie-

szczęściem.

Gabriela Woźniak-Kowalik,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla 

przez ORPEG

Точка зору
Генрі Кіссинджер – досить віковий, адже має вже 98 років 
(що за прекрасний вік!), дуже заслужений колишній радник 
із питань національної безпеки і державний секретар Сполу-
чених Штатів Америки за каденцій президентів Річарда Нік-
сона і Джеральда Форда. 

Перебуваючи на цьогорічному економіч-
ному форумі в Давосі, він зволив сказати, що 
Україна повинна погодитися з утратою части-
ни своєї території, підписати мирний договір із 
росією і завершити війну, що триває вже понад 
три місяці. На його думку, росія вже 400 років 
є вагомою частиною Європи і завжди була га-
рантом європейської рівноваги сил у критичні 
часи. 

Думаю, що і мені, і багатьом спостерігачам 
загальносвітової політичної сцени після таких 
слів відібрало мову. На щастя, ненадовго. Од-
нак, просто про всяк випадок, щоб не поши-
рювати неправдиву інформацію, я відпалила 
інтернет. Хотіла наочно переконатися, що мій 
слух не завів мене на манівці. 

Виявилося, що з моїм здоров’ям усе гаразд. 
Проте я задумалася про фізичний стан одного 
з найвідоміших політиків ХХ ст. Характерис-
тика росії як гаранта європейської рівноваги 
може кожну в міру освічену людину ввести 
у стан тотального приголомшення.

Ну, хіба до такої «балансувальної» і «стабі-
лізуючої» діяльності ми зарахуємо чергові по-
діли суверенної держави, якою була у XVIII ст. 
Польща, криваві придушення національних 
повстань, злочинне спричинення Голодомо-
ру в Україні, масові переслідування й депор-
тації поляків після 17 вересня, які супрово-
джували варварську агресію (заплановану 

і  проведену спільно з Гітлером) на Польщу 
в 1939 р. 

Саме задля цієї рівноваги, як, мабуть, думав 
Кіссинджер, використовували табори на Коли-
мі, заслання в далекий Сибір, вбивства неви-
нного цивільного населення в катівнях НКВС 
та знищення пострілом у потилицю понад 
20 тис. польських офіцерів у Катині. Чи тільки 
порядні люди переживають зараз дежавю? 
Мабуть, немає жодної нормальної людини, яка 
не хотіла би, щоб у світі панував мир. Але не 
має бути теж людини, яка вважала би, що до-
бробут і спокій одних можна отримати за ра-
хунок трагедії і смерті інших. 

Якби таким чином світ міркував у часи Дру-
гої світової війни, то Польщі й багатьох інших 
держав не було би на жодній карті. Адже ніхто 
не заважав домовитися з нацистською Німеч-
чиною та радянською росією. Бо яке значення 
для загальносвітового спокою та прибутків 
найбільших концернів мала би смерть кількох 
поляків, смерть їхньої держави? Можна було б 
над тією труною із сумом покивати головою 
або навіть оголосити хвилину мовчання. О, які 
переживання!

Звернення до жертви нападу із закликом 
про необхідність прийняти умови миру, умо-
ви, поставлені бандитами, – це варварство. 
Чому? Тому що героїчне населення й оборон-
ців Маріуполя, Бучі, Києва, Харкова та багатьох 
інших міст і сіл в Україні ставлять де факто на 
один рівень з убивцями з росії.

Ідеться про необхідність того, щоб Україна 
погодилася віддати частину своєї суверенної 
держави варварському агресорові для того, 
щоб за мить із почуттям виконаного обов’язку 
тиснути путіну руку і сісти з ним за один стіл.

От що дійсно не вміщається в голові.
Бути віковим (być wiekowym), тобто, делі-

катно кажучи, дуже старим.
Відібрало комусь мову (odebrało komuś 

mowę) – це означає, що хтось чимось шокова-
ний, здивований.

Відпалити інтернет (odpalić internet), тобто 
увімкнути його.

Завести когось на манівці (sprowadzić 
kogoś na manowce), тобто ввести когось 
в оману, ошукати.

Над труною (nad trumną) – над якоюсь тра-
гедією, нещастям.

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

організацією ORPEG

Wypełnij ankietę
Migranci z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 
2022 r., proszeni są o wzięcie udziału w badaniu zachowań 
związanych z używaniem języków w nowej rzeczywistości.  

«W związku z rosyjską agresją na Ukrainę zają-
łem się badaniem zachowań migrantów z Ukra-
iny związanych z używaniem języków w nowej 
rzeczywistości. Zapraszam do wypełnienia an-
kiety. Jest w pełni anonimowa, a wyniki zostaną 
wykorzystane wyłącznie do celów naukowych» – 
mówi dr Paweł Levchuk.

Formularz jest sporządzony w języku ukraiń-
skim. Uczestnicy mogą wypełnić go w trybie on-
li ne: www.pro£test.pl/s/46838/TdizUN8v.

Paweł Levchuk, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie 
Językoznawstwa Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, koordynator kursów języka pol-
skiego dla Ukraińców i języka ukraińskiego dla 
Polaków w IS PAN. W swojej pracy naukowej zaj-
muje się zagadnieniami socjolingwistyki, kontak-
tów językowych polsko-wschodniosłowiańskich, 
polityką językową oraz nauczaniem języka pol-

skiego jako drugiego w polskich szkołach. Bierze 
aktywny udział w egzaminach certy£katowych 
z  języka polskiego jako obcego. Jego książka 
«Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukra-
ińców niepolskiego pochodzenia» (Kraków 2020) 
została nominowana w konkursie im. Jerzego 
Giedroycia na UMCS oraz otrzymała wyróżnienie 
w konkursie im. Melecjusza Smotryckiego na UW.

MW

Заповніть анкету
Мігрантів з України, які прибули до Польщі після 24 лютого 
2022 р., просять узяти учать в опитуванні щодо мовної си-
туа ції в їхньому середовищі.

«Російська агресія в Україні змусила мене 
зайнятися дослідженням мовної ситуації в се-
редовищі мігрантів з України. Будь ласка, за-
повніть анкету про вашу мовну поведінку. 
Опитування повністю анонімне, його резуль-
тати будуть використані для дослідницьких 
цілей», – каже науковець Павел Левчук.

Опитування проходить українською мо-
вою. Учасникам потрібно відповісти на за-
питання, подані в онлайн-формулярі: www.
pro£test.pl/s/46838/TdizUN8v.

Павел Левчук – доктор гуманітарних наук у га-
лузі мовознавства, ад’юнкт відділу мовознавства 
Інституту славістики Польської академії наук, 
координатор курсів польської мови для україн-
ців та української мови для поляків в Інституті 
славістики ПАН. У своїй науковій роботі займає-
ться питаннями соціолінгвістики, польсько-
східнослов’янськими мовними контактами, 
мовною політикою, викладанням польської 
мови як другої в польських школах. Бере актив-
ну участь у сертифікаційних іспитах із польської 
мови як іноземної. Його книга «Trójjęzyczność 
ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego 
pochodzenia» (Kraków 2020) була номінована 
на Нагороду імені Єжи Ґедройця в Університеті 
Марії Кюрі-Склодовської та отримала відзнаку 
в  Конкурсі імені Мелетія Смотрицького у Вар-
шавському університеті.

ВМ
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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

Верстатник 
широкого профілю

10 000 Обробка деталей на універсальних вер-
статах, нарізання різьби, фрезерування, 
шліфування вузлів і деталей

Викладач 
(методи навчання)

10 000 Обов’язки вчителя англійської мови. 
Підготовка та проведення уроків згідно 
розкладу, перевірка домашніх завдань, 
проведення позаурочних заходів, як-от 
розмовних клубів та вечірок, заповнення 
карток учнів та студентів, ведення обліку 
проведених уроків, слідкування за поряд-
ком робочого місця

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

Водій автотранспортних 
засобів

10 000 Виконувати перевезення вантажів до 
20 тонн за кордон (Німеччина, Нідерлан-
ди, Бельгія);  посвідчення водія категорій 
С, Е; біометричний паспорт або шенген 
віза

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

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Здійснення вантажних перевезень за 
кордон автомобілем «Рено преміум» 
(Євро5) з тентом або рефрижератором, 
наявність закордонного паспорта,  бажа-
на наявність чіп-карти та досвіду поїздок 
за кордон

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Кругорейсові поїздки по Україні на реф-
рижераторі або ізотермічних автомобілях 
до 10 тонн

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Кругорейсові поїздки по міжнародних 
маршрутах (Україна – Німеччина, Нідер-
ланди) на вантажному автомобілі (тягачі з 
тентом і продуктові цистерни). Автомобілі 
на чіп-картах або тахо-картах

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 їх вузлів та об-
ладнання

Дизайнер меблів 10 000 Розробляти графічний контент на веб-
сайти; розробляти і адаптувати дизайн 
меблів; розробляти макети календарів, 
блокнотів, щоденників, пакетів і сувенір-
ної продукції; здійснювати фотозйомку 
меблів, обробляти фотографії; малювати 
графічні схеми та інструкції; професійний 
рівень володіння графічними редакто-
рами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe InDesign, Adobe Acrobat,  Adobe 
Premier, Sony Vegas; наявність портфоліо

Друкар офсетного
плоского друкування

10 000 Друк на широкоформатному принтері, 
підготовка до друку файлів та матеріалів

Друкар офсетного
плоского друкування

12 000 Вміння друкувати газети на рулонній ро-
таційній машині Solna25, друкування усіх 
форматів робіт на офсетній машині

Економіст 15 000 Підготовка розрахункових даних, розра-
хунок економічно обгрунтованих тарифів 
на теплову енергію та супровід затвер-
дження їх у відповідних органах. Скла-
дання річних планових бюджетів доходів 
та витрат, контроль їх виконання. Аналіз 
господарської діяльності в цілому, а та-
кож його окремих підрозділів. Формуван-
ня економічних завдань, спрямованих на 
удосконалення діяльності підприємства. 
Складання та подання звітності. Розраху-
нок та аналіз ФОП

Електрогазозварник 13 500 З’єднує (зварює) елементи металокон-
струкцій, трубопроводи, деталі машин і 
механізмів за допомогою зварювального 
апарату; збирає заготовки (вузли) кон-
струкцій, здійснює їх транспортування 
в межах робочого місця, налагоджує 
зварювальне устаткування, встановлює 
необхідний режим зварки, здійснює зо-
ровий контроль швів; запобігає виник-
ненню напруги і деформацій у виробі

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

Електромеханік з ліфтів 10 000 Ремонт, монтаж та демонтаж ліфтового 
устаткування, налагодження, регулюван-
ня і випробування ліфтів, 5 розряд

Електромонтер з ремон-
ту та обслуговування 
електроустаткування

10 000 Здійснення ремонту та обслуговування 
електроустаткування в галузі виробни-
цтва картону та паперу

Електрослюсар (слюсар) 
черговий 
та з ремонту 
устаткування

12 500 Забезпечення безперебійного виробни-
чого процесу; своєчасне виявлення не-
поладок в роботі, визначення ризиків, які 
можуть призвести до негативних наслід-
ків; забезпечення підтримки справного 
стану, безаварійної та надійної роботи 
пристроїв і електроустаткування; плано-
во-попереджувальний ремонт електрич-
ної частини устаткування; робота на еле-
ваторі з зерносушильним комплексом

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 зап частин

Інженер-конструктор 10 000 Проєктування м’яких меблів; підготовка 
замовлення для передачі на виробни-
цтво (креслення, вузли, список фурнітури 
і матеріалів); творчий підхід до розробки; 
аналіз меблевих трендів; оптимізація ви-
робничих процесів

Інспектор 18 000 Інспектор відділу протидії стихійній тор-
гівлі департаменту муніципальної варти 
Луцької міськради. Контроль дотримання 
законодавства у сфері торгівлі, правил 
торгівлі на ринках, правил зупинки, сто-
янки, паркування ТЗ на території міста та 
правил благоустрою міста Луцька

Кухар 10 000 Приготування гарячих та холодних страв 
згідно технологічних карт

Лікар загальної практики 
– 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

Логіст 10 000 Робота з клієнтами, розрахунки, збіль-
шення бази. Організація вантажних пере-
везень, пошук вантажів для вантажного 
транспорту. Контроль руху автомобілів, 
укладання договорів, ведення докумен-
тообігу,  комунікабельність

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

Машиніст екскаватора 10 500 Керує одноковшовим екскаватором Volvo 
під час виконання розкривних, видобув-
них, переекскаваційних, зачищувальних, 
відвальних та вантажно-розвантажуваль-
них робіт; заправляє горючими та мас-
тильними матеріалами дизельний екска-
ватор; наявність посвідчення

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

Менеджер (управитель) 10 000 Менеджер з продажу автозапчастин; об-
слуговування звернень клієнтів; пошук 
і підбір автозапчастин; підтримка і роз-
ширення клієнтської бази; управління 
дебіторською заборгованістю; ведення 
звітності; знання ринку автозапчастин і 
загальної будови автомобіля

Менеджер (управитель) 
із збуту

10 000 Проведення замовлень по виробництву, 
пошук нових замовлень, аналіз та розши-
рення ринків збуту. Обов’язково досвід 
роботи в поліграфії або реклам

За детальною інформацією звертайтеся 

до Луцького міського центру зайнятості:

43021 м. Луцьк, вул. Ярощука, 2; 

тел.: +38(03322) 72-72-58, 72-81-49

Kondolencje

Nie żyje 
Teresa Dutkiewicz

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmar-
ła Teresa Dutkiewicz, wieloletnia działaczka polska na Ukrainie 
i dziennikarka.

Ta wychowanka polskiej szkoły im. Marii Mag-
daleny we Lwowie, absolwentka Politechniki 
Lwowskiej z wielkim zaangażowaniem odda-
wała się pracy na rzecz odrodzenia polskości na 
Ukrainie. Zależało jej na budowaniu polskiej toż-
samości narodowej Polaków mieszkających na 
Kresach Południowo-Wschodnich, wzbudzaniu 
w nich poczucia więzi wspólnotowej z Polakami 
z kraju i z Ojczyzną.

Działalność społeczna była jej pasją. Przez wie-
le lat piastowała funkcję wiceprezesa Federacji 
Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 roku 
kierowała czasopismem FOPnU «Nasze Drogi», 
jako redaktorka naczelna.

Fundacja Wolność i Demokracja miała za-
szczyt współpracować z Teresą Dutkiewicz od 
początku swego istnienia. Wspólnie realizowali-
śmy projekty oświatowe i medialne. Jako że spra-
wy kształcenia młodego pokolenia, nauczania 
języka polskiego, polskiej kultury i historii były 
jej bliskie, wielokrotnie uczestniczyła, w imieniu 

Federacji, w organizowanych przez nas spotka-
niach z nauczycielami poświęconymi przyszłości 
szkolnictwa polskiego na Ukrainie. Rozumiała też 
rolę mediów w kultywowaniu i popularyzowaniu 
polskiej kultury, upowszechnianiu wiedzy o Pol-
sce dawnej i współczesnej, wkładzie Polski w hi-
storię powszechną.

Za swą wieloletnią działalność polonijną Tere-
sa Dutkiewicz została wyróżniona Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Zasługi RP, Krzyżem O£cerskim Orderu 
Zasługi RP, Odznaką Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej, a także Orderem Uśmiechu.

W Zmarłej tracimy osobę, z którą łączyła nas 
wspólnota wartości i celów, która była dla nas 
przykładem oddania pracy na rzecz innych. Na 
zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom 
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
TERESY DUTKIEWICZ

wieloletniej członkini Zarządu  
oraz wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, 

redaktor naczelnej wydawanego przez FOPnU czasopisma «Nasze Drogi»
i po prostu Dobrego Człowieka.

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze kondolencje.
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy lińskiej na Wołyniu  oraz redakcja «Monitora Wołyńskiego»
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Koncert prawosławnej «Oranty»  
w kościele katolickim

Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest ważnym punk-
tem na kulturalnej mapie Łucka. Mieszkańcy miasta są już przy-
zwyczajeni do tego, że w katolickiej świątyni regularnie odby-
wają się koncerty muzyki sakralnej i klasycznej. 29 maja w jej 
murach odbył się koncert chóru archijerejskiego «Oranta» – po 
raz pierwszy od czasu otwartego ataku Rosji na Ukrainę. 

Podobno wszyscy znają powiedzenie przypi-
sywane Cyceronowi: «Wśród oręża muzy milczą». 
Życie jednak wiele razy podważało to powiedze-
nie. Ta wojna nie jest wyjątkiem. 

29 maja, w 95. dniu pełnej agresji faszystow-
skiej Rosji na Ukrainę, odbył się koncert chary-
tatywny chóru archijerejskiego łuckiej katedry 
prawosławnej pw. Trójcy Świętej «Oranta». Chór, 
którego kierownikiem artystycznym i regen-
tem jest honorowy działacz artystyczny Ukrainy 
Wasyl Mojsijuk, przygotował program pod tytu-
łem «Mimo wojny. Wiara. Nadzieja. Wiosna».

Program otworzyła modlitwa «Ojcze nasz» 
Maksyma Berezowskiego, podczas której cała pu-
bliczność wstała. Chór wykonywał także utwory 
sakralne innych wybitnych kompozytorów ukra-
ińskich – Dmytra Bortniańskiego, Mychajła Wer-
byckiego, Mykoły Leontowicza, Anatolija Awdijew-
skiego. Odbyła się również premiera «Ojcze nasz» 
łotewskiego kompozytora Rihardsa Dubry. To dzie-
ło napisał w pierwszych dniach pełnoskalowego 
ataku Rosji, aby wesprzeć Ukraińców w ich walce.

Mimo wojny w katedrze zgromadziło się wielu 
widzów, z których część musiała stać. Najwyraź-
niej ludzie stęsknili się za wydarzeniami kultu-
ralnymi na wysokim poziomie. Za mistrzowskie 
wykonanie publiczność dziękowała oklaskami 
i darowiznami na cele charytatywne. Jak po-
dali organizatorzy ich łączna kwota wyniosła 
26  155  hrywien. Zebrane środki zostana skiero-
wane na potrzeby 14. Wydzielonej Brygady Zme-
chanizowanej imienia Księcia Romana Wielkiego.

Łucka rzymskokatolicka katedra Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła ma wspaniałą histo-

rię muzyczną. A zapoczątkowali ją… sowie-
ci. W  1980 r. zorganizowali w kościele, który 
w 1948 r. zamieniono na magazyn, muzeum hi-
storii religii i salę koncertową. Starsi mieszkańcy 
Łucka pamiętają dwie tablice z tymi napisami, 
które wisiały po lewej stronie od £gury Świę-
tego Piotra przy wejściu do świątyni. Koncerty 
urządzali głównie pracownicy szkoły muzycznej, 
która mieściła się wówczas tuż obok kościoła, 
w dawnym klasztorze brygidek, w obecnym bu-
dynku Klasztoru Świętych Archaniołów Prawo-
sławnej Cerkwi Ukrainy. Później, kiedy w 1991 r. 
świątynia została zwrócona prawowitemu wła-
ścicielowi, nadal odbywały się w niej koncerty, 
ale już muzyki sakralnej. 

W 1999 r. w łuckiej katedrze zainstalowano 
organy, o£arowane przez para£ę katolicką z nie-
mieckiego miasta Neunkirchen. Od tego czasu 
w kościele wystąpiło wielu znanych organistów 
z Ukrainy i krajów europejskich. Kilkadziesiąt kon-
certów, solowych i wspólnie z innymi muzykami, 
zagrał Piotr Suchocki, tytularny organista katedry. 

Kościół Świętych Piotra i Pawła był niejako salą 
koncertową rzymskokatolickiego chóru kate-
dralnego, założonego w latach 90. przez ówcze-
snego ordynariusza diecezji łuckiej Marcjana Tro-
£miaka. Zespół pod batutą Walentyny Hawryliuk 
wykonywał bardzo złożone utwory, koncertował 
w Europie, a w Ukrainie zdobył tytuł narodowe-
go. Dzięki temu katedralny chór z Łucka miał za-
szczyt zaśpiewać na mszy świętej, którą odprawił 
Papież Jan Paweł II we Lwowie. 
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Проєкт «Польські медіа в Україні 2021–2022» реалізує фундація «Свобода і демократія»

Мабуть, усі знають вислів, який приписують 
Цицерону: «Коли гримить зброя, музи мов-
чать». Вислів то існує, але життя його спросто-
вувало вже не раз. Ця війна не виняток. 

29 травня, на 95-й день повномасштабної 
агресії фашистської Росії на Україну, архієрей-
ський хор луцького православного кафедраль-
ного собору Святої Трійці «Оранта» провів бла-
годійний концерт. Хор, художнім керівником 
і регентом якого є заслужений діяч мистецтв 
України Василь Мойсіюк, підготував програму 
під назвою «Попри війну. Віра. Надія. Весна».

Відкрила програму молитва «Отче наш» 
Максима Березовського, під час якої всі гляда-
чі встали. А ще хор виконував сакральні тво-
ри інших видатних українських композиторів: 
Дмитра Бортнянського, Михайла Вербицько-
го, Миколи Леонтовича, Анатолія Авдієвсько-
го. Відбулася теж прем’єра «Отче наш» латвій-
ського композитора Ріхарда Дюбри. Цей твір 
він написав у перші дні повномасштабного 
нападу Росії, щоб підтримати українців у їхній 
боротьбі.

Попри війну, глядачів зібралося багато, 
дехто з них мусив стояти. Мабуть, люди вже 
засумували за культурними подіями такого 
рівня. Хору за майстерне виконання дякували 
аплодисментами і благодійними пожертвами. 
Як повідомили організатори, загалом зібрали 
26 155 грн. Гроші підуть на потреби 14-ї окре-
мої механізованої бригади імені Князя Романа 
Великого.

Луцький римо-католицький кафедральний 
собор Святих Апостолів Петра і Павла має 

славну музичну історію. Іронія долі, але запо-
чаткували її ще совєти, які в 1980 р. у храмі, 
що з 1948 р. був складом, організували музей 
історії релігії і концертний зал. Старші лучани 
пам’ятають дві таблички з цими написами, які 
висіли ліворуч від фігури Святого Петра біля 
входу у храм. Концертували тут переважно 
працівники музичного училища, яке тоді міс-
тилося поруч, у колишньому монастирі бри-
гідок, у теперішній будівлі Свято-Архангель-
ського монастиря ПЦУ. Потім, коли в 1991 р. 
храм повернули законному власникові, в ньо-
му продовжували відбуватися концерти, про-
те вже сакральної музики. 

У 1999 р. у луцькому храмі встановили орган, 
який подарувала католицька парафія з німець-
кого міста Нойнкірхена. З тих пір у стінах кос-
телу виступало багато відомих органістів з Ук-
раїни та багатьох європейських країн. Не один 
десяток концертів, сольних і спільних з іншими 
музикантами, зіграв Петро Сухоцький, титуляр-
ний органіст кафедрального собору. 

Петропавлівський храм був, якщо можна так 
сказати, концертним майданчиком і для римо-
католицького кафедрального хору, засновано-
го в 1990-х рр. тодішнім ординарієм Луцької 
дієцезії Маркіяном Трофим’яком. Колектив під 
керівництвом Валентини Гаврилюк викону-
вав дуже складні твори, концертував у Європі, 
а в Україні здобув звання народного. Так, кафе-
дральний хор з Луцька удостоївся співати на 
месі, яку звершив Папа Йоан Павло ІІ у Львові. 

Текст і фото: Анатолій Оліх

Концерт православної «Оранти»  
в католицькому храмі

На культурній мапі Луцька катедра Святих Апостолів Петра 
і  Павла займає помітне місце. Містяни вже звикли до того, 
що в католицькому храмі регулярно відбуваються концерти 
сакральної і класичної музики. 29 травня в його стінах прой-
шов концерт архієрейського хору «Оранта» – вперше з того 
часу, як Росія відкрито напала на Україну. 


