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Po rozpoczęciu pełnoskalowej ro-
syjskiej agresji na Ukrainę nie zaprze-
stało swojej działalności. Niedawno 
w letnim obozie pt. «Ciepłe Dłonie» 
w tym pięknym miejscu odpoczywa-
ło 50 dzieci.

Od chwili otwarcia w 2015 r. Cen-
trum Integracyjne «Zamłynie» stało 
się bardzo ważnym ośrodkiem ży-
cia edukacyjnego i artystycznego 
na Wołyniu. Odbywają się tu m.in. 
coroczne międzynarodowe plenery 
ikonopisów i szkoły językowe. Jed-
nak głównym celem ośrodka jest 
oczywiście integracja dzieci i mło-
dzieży z Polski i Ukrainy.

Według dyrektora Centrum, księ-
dza kanonika Jana Burasa, w ciągu 
10 dni na letnim obozie rehabilita-
cyjnym «Ciepłe Dłonie» w Zamłyniu 
przebywało 50 podopiecznych. Są 

to dzieci z Hromady Wi-
śniów z  rodzin wielodziet-
nych i  ubogich, a także 
niepełnych, m.in. z tych, 
w których rodzice zginęli w wojnie 
rosyjsko-ukraińskiej. Dołączyły do 
nich dzieci przesiedleńców, którzy 
z powodu wojny zostali zmuszeni do 
opuszczenia swoich domów i obec-
nie mieszkają w Hromadzie Wiśniów. 
Opiekował się nimi zespół stworzony 
przez organizację publiczną «Pia-
ternia» pod kierownictwem Tetiany 
Miałkowskiej. W skład grupy weszli 
psycholodzy, arteterapeuci, nauczy-
ciele, trenerzy i pracownik medyczny. 
Pracowali jako wolontariusze.

Jak mówi Tetiana Miałkowska, 
osobiście opracowała program reha-
bilitacji dla dzieci, ponieważ ma już 
doświadczenie w pracy z osobami 
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Перша зміна «Теплих долонь»  
у Замлинні

Centrum Integracyjne «Zamłynie», założone we 
wsi o tej samej nazwie położonej niedaleko Lubo-
mla przez charytatywną Misję Religijną «Caritas 
Spes» Diecezji Łuckiej Kościoła Rzymskokatolic-
kiego gościło już kilka tysięcy dzieci i młodzieży 
z Polski i Ukrainy. 

Pierwszy turnus «Ciepłych Dłoni» 
w Zamłyniu

Інтеграційний центр «Замлиння», створений 
в однойменному селі на Любомльщині бла-
годійною релігійною місією «Карітас-Спес» 
Луцької дієцезії Римо-католицької церкви, за 
час існування прийняв уже кілька тисяч дітей 
і підлітків із Польщі та України. 

Не припинив він своєї ді-
яльності й після початку по-
вномасштабної російської 
агресії на Україну. Нещо-

давно у таборі під назвою «Теплі 
долоні» на базі центру відпочили 
й оздоровилися 50 дітей.

Із моменту відкриття у 2015 р. 
Інтеграційний центр «Замлиння» 
став значним осередком освіт-
нього і мистецького життя Волині. 
Зокрема, тут проводять щорічні 
міжнародні пленери іконопису та 
мовні школи. Проте, звісно, осно-
вне призначення центру – інтегра-
ція дітей та молоді з Польщі й Ук-
раїни. 

Як розповів директор центру, 
ксьондз-канонік Ян Бурас, впро-
довж 10 днів у літньому реабіліта-
ційному таборі під назвою «Теплі 

долоні» в Замлинні перебувало 
50  підопічних. Це діти з Вишнів-
ської сільської територіальної гро-
мади з багатодітних, малозабезпе-
чених та неповних сімей, зокрема 
ті, чиї батьки загинули в російсько-
українській війні. А ще до них до-
лучилися діти переселенців, які 
були змушені покинути свої домів-
ки через війну і зараз проживають 
на території Вишнівської громади. 
Опікувалася ними команда, яку зі-
брала громадська організація «Пя-
терня» під керівництвом Тетяни 
Мялковської. В колектив входили 
психологи, арт-терапевти, педаго-
ги, тренери і медичний працівник. 
Працювали вони на волонтер-
ських засадах.

За словами Тетяни Мялковської, 
програму реабілітації для дітей 
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За поданням Інституту Пілецького 15 черв-
ня у Варшаві медаллю «Virtus et Fraternitas» 
(з лат. «Чеснота і братерство») за допомогу 
особам польської національності та за збе-
реження пам’яті про польських жертв тота-
літарних режимів ХХ ст. відзначили 23 особи. 
Це громадяни Франції, Португалії, Словаччи-
ни, Швеції, Угорщини, США та Нової Зеландії. 
Серед нагороджених, як і щороку, були укра-
їнці: Федір і Катерина Бойміструки з Кашівки 
біля Ковеля та Михайло Сусла з Підкаменя на 
Львівщині.

Відзнаку від імені президента Республіки 
Польща вручав міністр Войцех Колярський, 
державний секретар у Канцелярії прези-
дента РП Анджея Дуди. Перед церемонією 
нагородження зачитали листи від прези-
дента, прем’єр-міністра, інших високопоса-
довців. Гостей вітав польсько-український 
ансамбль «Зазуля», репертуар якого скла-
дає етнічна музика слов’янських народів, 
особливо – польська та українська культур-
на спадщина.

Знаковим був лист віцепрем’єра Республі-
ки Польща, міністра культури і національної 
спадщини Пьотра Глінського, який провів па-
ралелі того, що зараз переживають українці, 
з драматичною історією Центрально-Східної 
Європи, зокрема Польщі, під час Другої сві-
тової війни. Він наголосив на єдності людей 
і народів у таких драматичних обставинах: 
«Дивлячись сьогодні на ситуацію в Украї-
ні, особливо в Бучі, Ірпені та Маріуполі, ми 
краще розуміємо власну історію. Ми бачимо 
загрози, пов’язані з нашим геополітичним 
розташуванням, й усвідомлюємо силу солі-
дарності народів нашого регіону». 

Перед врученням медалі присутніх озна-
йомили з історіями нагороджених, переваж-
но маловідомими, а то й зовсім невідомими. 
Серед цих відважних людей, які часто з ризи-
ком для свого життя рятували поляків, були не 
лише політики й дипломати, журналісти і гро-
мадські діячі, а й прості люди, про чий подвиг 
довгі роки майже ніхто не знав. Саме такими 
тихими героями були й українці, які в часи Дру-
гої світової війни рятували поляків. 

Виховали польську дитину як власну
«30 серпня 1943 р. загони ОУН-УПА вби-

ли в  польському селі Гай на Волині близько 
600  осіб. Двома днями пізніше українських 
селян із села Кашівка змусили поховати тіла 
вбитих. В одному з хлівів вони знайшли при-
близно дворічну заплакану польську дівчинку. 
Мала ходила між останками старшого чоловіка 
і двох хлопців, а в ручках тримала пусту чашку 
і хустинку з вишитими ініціалами», – йдеться 
в  одному з відеороликів, завдяки яким учас-
никам церемонії представили історії нагоро-
джених. 

Дитину забрали жителі Кашівки – українці 
Катерина і Федір Бойміструки. Вони охрестили 
дівчинку у православному обряді, надавши їй 
ім’я Ганна, і виховували як власну дочку. Про 
те, що Ганна – полька, їй не казали. Лише у зрі-
лому віці жінка дізналася правду про своє по-
ходження. 

Отримувала медаль «Virtus et Fraternitas» 
внучка подружжя Бойміструків Руслана Ска-
вінська. Натомість Ганна Мушид, яка одно-
часно є і врятованою, і дочкою відзначених, 
не змогла прибути особисто через вік. Вона 
поділилася своєю історією у відеоролику, 
який теж показали на церемонії: «Народилася 
я 20 травня 1942 р., так мене записали. Мені 
якраз виповнилося 80 років. Мої батьки – 
Бойміструк Федір Миколайович і Вільгурська 
Катерина Юхимівна. Вони не хотіли зізнава-
тися, що взяли мене. Не хотіли, щоб я знала, 
що я – не їхня дочка. В мене була тітка, ма-
терина сестра, то вона мені дещо розказала. 
Але вона померла, і я не знаю надто багато. 
Знаю, що вони мене взяли під час війни, зна-
йшли мене в Гаю, де вбивали поляків. Я сиділа 
в якомусь хлівчику. Казала, що там теж були 
дід і ще, мабуть, брат: нас було двоє дітей. Але 
вони були вбиті, тільки я одна сиділа в куточ-
ку, плакала. Там їздили якісь люди та й забра-
ли мене в село, привезли. А мої батьки дітей 
не мали, тож мене і забрали, і виховували. Ось 
і все, що я знаю. Але вони були дуже добрі до 
мене, дуже дбали».

«Я знаю, що ви будете вручати медаль. Мені, 
звісно, буде дуже приємно. Хай буде так, щоби 

Медаллю «Virtus et Fraternitas»  
знову нагородили волинян

15 червня у Варшаві відбулася церемонія вручення медалей 
«Virtus et Fraternitas». Серед нагороджених знову були во-
линяни.

Medal Virtus et Fraternitas został ponownie 
przyznany Wołynianom

Uroczystość wręczenia medali Virtus et Fraternitas odbyła się 
15 czerwca w Warszawie. Wśród odznaczonych ponownie zna-
leźli się Wołynianie.

Na wniosek Instytutu Pileckiego 15 czerw-
ca w Warszawie medalem Virtus et Fraternitas 
(z łac. «Cnota i braterstwo») za pomoc osobom 
narodowości polskiej i pielęgnowanie pamięci 
o polskich o�arach systemów totalitarnych XX w. 
nagrodzono 23 osoby. Są to obywatele Fran-
cji, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Stanów 
Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Wśród odzna-
czonych, jak co roku, znaleźli się także Ukraińcy: 
Fedir i Kateryna Bojmistrukowie z Kaszówki koło 
Kowla oraz Mychajło Susła z Podkamienia w ob-
wodzie lwowskim.

W imieniu Prezydenta RP nagrodę wręczył 
minister Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Li-
sty od prezydenta, premiera i innych wysokich 
urzędników państwowych zostały odczytane 
przed ceremonią wręczenia nagród. Gości po-
witał polsko-ukraiński zespół «Zazula», którego 
repertuar składa się z muzyki etnicznej Słowian, 
a zwłaszcza polskiego i ukraińskiego dziedzictwa 
kulturowego.

W swoim liście wicepremier RP, minister kul-
tury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński 
wskazał na podobieństwo między tym, czego 
aktualnie doświadczają Ukraińcy, a dramatyczną 
historią Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
Polski, w czasie II wojny światowej. Podkreślił 
też jedność ludzi i narodów w tak dramatycz-
nych okolicznościach: «Śledząc dziś sytuację 
w  Ukrainie, a zwłaszcza sceny z Buczy, Irpienia 
czy Mariupola, lepiej rozumiemy własną histo-
rię. Dostrzegamy zagrożenia związane z naszym 
geopolitycznym usytuowaniem, uświadamiamy 
sobie także siłę solidarności narodów naszego 
regionu».

Przed wręczeniem medalu uczestnicy uroczy-
stości poznali historie odznaczonych, w więk-
szości mało znane, a nawet zupełnie nieznane. 
Wśród tych odważnych ludzi, którzy nieraz z na-
rażeniem własnego życia ratowali Polaków, byli 
nie tylko politycy i dyplomaci, dziennikarze i oso-
by publiczne, ale także zwykli ludzie, o których 
bohaterskich czynach przez wiele lat prawie nikt 
nie wiedział. Takimi «cichymi» bohaterami byli 
także Ukraińcy, którzy ratowali Polaków podczas 
II wojny światowej.

Wychowali polskie dziecko jak własne 
«30 sierpnia 1943 r. oddziały OUN-UPA mordu-

ją w polskiej wsi Gaj na Wołyniu około 600 osób. 
Dwa dni później ukraińscy gospodarze ze wsi 
Kaszówka zostają zmuszeni do pochowania ciał 
pomordowanych. W jednej ze stodół znajdują 
około dwuletnią zapłakaną polską dziewczynkę. 
Mała chodzi między zwłokami starszego męż-
czyzny i dwóch chłopców, a w rączkach trzyma 
pusty kubek i chusteczkę z wyhaftowanymi ini-
cjałami» – opowiada jeden z �lmów, w którym 
uczestnikom uroczystości przedstawiono histo-
rie odznaczonych.

Dziecko zabrali mieszkańcy Kaszówki – 
Ukraiń cy Kateryna i Fedir Bojmistrukowie. 
Ochrzcili dziewczynkę w obrządku prawosław-
nym, nazywając ją Hanną i wychowali ją jak 
własną córkę. Nie powiedziano jej, że jest Polką. 
Dopiero w wieku dojrzałym poznała prawdę o 
swoim pochodzeniu.

Medal Virtus et Fraternitas odebrała Rusłana 
Skawińska, wnuczka Bojmistruków. Natomiast 
Hanna Muszyd, która jest zarówno osobą oca-
loną, jak i córką osób odznaczonych, nie mogła 
przybyć osobiście ze względu na wiek. Swoją hi-
storią podzieliła się na wideo, które również po-
kazano na uroczystości: «Urodziłam się 20 maja 
1942 r., tak mam zapisane. Właśnie skończyłam 
80 lat. Moi rodzice to Bojmistruk Fedir s.  My-
kołaja i Wilgurska Kateryna, c. Juchyma. Nie 
chcieli się przyznać, że mnie wzięli. Nie chcieli, 
żebym wiedziała, że nie jestem ich córką. Mia-
łam ciotkę, siostrę mojej mamy, która mi trochę 
opowiedziała. Ale umarła i nie mam zbyt wiele 
informacji. Wiem, że wzięli mnie w  czasie woj-
ny, znaleźli mnie we wsi Gaj, gdy zabijano Po-
laków. Siedziałam w jakiejś stodole. Mówiono, 
że dziadek też tam był i być może brat, było nas 
dwoje dzieci. Ale oni byli zabici, a tylko ja jedna 
siedziałam w kącie i płakałam. Przyjechali tam 
jacyś ludzie i zabrali mnie do wsi. A moi rodzice 
nie mieli dzieci, więc mnie zabrali i wychowali. 
To wszystko, co wiem. Ale rodzice byli dla mnie 
bardzo dobrzy, bardzo o mnie dbali».

«Wiem, że będzie wręczany medal, jest mi 
bardzo miło. Chcę, żeby zwyciężyła Ukraina, by 
nie było już wojny, by ludzie nie cierpieli, żeby 
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Sezon turystyczny w Szac-
kiej Hromadzie rozpoczął się 
z opóźnieniem. Oczekuje się, 
że nad Świteź w tym roku 
przyjedzie o połowę mniej 
wczasowiczów, niż w  ze-
szłym roku, czyli ok. 100 tys. 
osób. .......

Туристичний сезон 
у  Шацькій громаді розпо-
чався неактивно. Очіку-
ють, що на Світязь цього 
літа приїде удвічі менше 
відпочивальників, ніж то-
рік, тобто лише близько 
100 тис. людей. 

На Камінь-Каширщині 
відкрили денний центр со-
ціально-психологічної до-
помоги особам, постраж-
далим від насильства, із 
кризовою кімнатою ціло-
добового перебування. 

За два місяці волинські 
сапери розмінували понад 
70 га на Чернігівщині, де 
велися активні бойові дії. 

.......

.......

W Hromadzie Koszyr-
skiej został otwarty dzienny 
ośrodek pomocy socjalno-
psycholo gicznej dla o�ar 
przemocy. Jest w nim tak-
że pokój, w którym można 
przebywać całodobowo.

W ciągu dwóch miesięcy 
wołyńscy saperzy rozmino-
wali ponad 70 ha w obwo-
dzie czernihowskim, gdzie 
prowadzone były działania 
wojenne. 

У Луцьку вперше пере-
садили серце. Операцію на 
базі Волинської обласної 
клінічної лікарні провела 
команда з київського Ін-
ституту серця.

W obwodzie wołyńskim 
zakazano zbierania jagód i 
grzybów w miejscowościach 
graniczących z Białorusią.

.......
На Волині заборонили 

збирати ягоди та гриби 
в населених пунктах, що 
межують із Білоруссю. 

W Łucku po raz pierw-
szy odbyła się transplanta-
cja serca. Operacja została 
przeprowadzona w Wołyń-
skim Obwodowym Szpitalu 
Klinicznym przez zespół le-
karzy z kijowskiego Instytu-
tu Serca. 

.......

У центрі Любомля шко-
лярі продають пончики, 
щоби зібрати гроші на ав-
томобіль для військових. 
А в Луцьку п’ятикласники 
торгують черешнями, аби 
купити ЗСУ «Байрактари».

.......

W centrum Lubomla dzie-
ci sprzedają pączki, żeby ze-
brać pieniądze na samochód 
dla wojskowych. Natomiast 
w Łucku uczniowie piątej 
klasy handlują czereśniami, 
aby przekazać pieniądze na 
zakup «Bayraktarów» dla Sił 
Zbrojnych Ukrainy.

Palmiry – symbol losu polskiej 
inteligencji pod okupacją niemiecką

Пальміри – символ розстріляної 
нацистами польської інтелігенції

Понад 2000 осіб, переважно представники поль-
ської еліти, поховані на цвинтарі в Пальмірах на 
околиці Кампіноської пущі під Варшавою. Це міс-
це, як і Катинь, є найвідомішим символом знищен-
ня польської інтелігенції, яке вчинила нацистська 
Німеччина.

Przeszło 2 tys. osób – głównie przedstawicieli polskich 
elit – spoczywa na cmentarzu w Palmirach na obrze-
żach Puszczy Kampinoskiej k. Warszawy. Miejsce to 
jest – obok Katynia – najbardziej znanym symbolem 
losu polskiej inteligencji, jaki zgotowały jej nazistow-
skie Niemcy.

Niemcy rozpoczęli serię masowych 
egzekucji ludności cywilnej już w po-
czątku grudnia 1939 r. Pierwsza egzeku-
cja w Palmirach miała miejsce 7 grudnia 
1939 r.

Największa masowa egzekucja, 
w  której zginęło 378 osób – wielu wy-
bitnych działaczy społecznych i politycz-
nych, dziennikarzy, lekarzy, adwokatów, 
księży  – odbyła się pół roku później, 
w  dniach 20–21 czerwca 1940 r. Wśród 
nich był znany działacz socjalistyczny, 
redaktor «Robotnika», długoletni poseł 
na Sejm RP – Mieczysław Niedziałkowski, 
prezes Stronnictwa Ludowego, Marsza-
łek Sejmu – Maciej Rataj, złoty medalista 
w biegu na 10 tys. metrów na Igrzyskach 
Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r. – 
Janusz Kusociński, poseł i senator – Ha-
lina Jaroszewicz, wiceprezydent Warsza-
wy – Jan Pohoski. Rozstrzelano także 
córkę gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, 
przywódcy powstania wielkopolskiego, 
Agnieszkę.

Od grudnia 1939 do lipca 1941 r. 
Niemcy przeprowadzili tam 21 egzeku-
cji, w których zginęło ponad 1700 osób. 
Do ostatnich doszło w 1943 r.

Palmiry wybrano nieprzypadkowo 
na miejsce kaźni. Do września 1939 r. 
w  lasach Kampinosu mieściły się składy 
amunicyjne Wojska Polskiego. Część te-

renu była ogrodzona drutem kolczastym 
i zamknięta dla osób postronnych. Niem-
cy uznali, że jest on odpowiednim miej-
scem do rozstrzeliwań.

Doły grzebalne kopała zwykle mło-
dzież z pobliskiego obozu Hitlerjugend. 
Zwłoki zasypywano ziemią, piaskiem, bo 
egzekucje odbywały się zwykle u pod-
nóża wydm. Sadzono drzewka, masko-
wano ściółką, liśćmi. Kopano także doły 
przypominające rowy przeciwlotnicze. 
Egzekucje odbywały się także w innych 
miejscach Puszczy Kampinoskiej. Brały 
w nich udział głównie oddziały SS i Poli-
cji Bezpieczeństwa. 

Do identy�kacji miejsc kaźni przyczy-
nili się polscy leśnicy. Oznaczali oni te 
miejsca za pomocą krzyżyków wyciętych 
w korze pobliskich drzew, wbijali też łu-
ski karabinowe w drzewa. Po wojnie 
w miejscach tych Czerwony Krzyż prze-
prowadził ekshumację.

Na utworzonym w 1948 r. cmentarzu-
mauzo leum spoczywają szczątki 
2115 ekshumowanych o�ar. Nagrobków 
zidenty�kowanych osób jest 577, zna-
nych jest też 485 nazwisk osób, o których 
wiadomo, że zginęły w Palmirach, ale ich 
ciał nie rozpoznano. Pozostałe o�ary po-
zostają bezimienne.

Джерело: dzieje.pl

Німці розпочали серію масових 
убивств мирного населення на по-
чатку грудня 1939 р. Перший розстріл 
у Пальмірах відбувся 7 грудня 1939 р.

Найбільша масова страта, під час 
якої було вбито 378 осіб (видатних 
громадських і політичних діячів, 
журналістів, лікарів, юристів, свя-
щенників), відбулася через пів року, 
20–21  червня 1940 р. Серед них були 
відомий соціалістичний діяч, редактор 
часопису «Робітник», багаторічний де-
путат польського парламенту Мечис-
лав Недзялковський, голова Народної 
партії і спікер Сейму Мацей Ратай, зо-
лотий призер у бігу на 10 км на Олім-
пійських іграх у Лос-Анджелесі 1932 р. 
Януш Кусоцінський, сенаторка Галина 
Ярошевич, віцепрезидент Варшави 
Ян Похоський. Також була розстріляна 
донька керівника Великопольського 
повстання, генерала Юзефа Довбора-
Мусніцького Агнешка.

Із грудня 1939 р. до липня 1941 р. 
німці здійснили там 21 розстріл. Заги-
нули понад 1700 осіб. Останні розстрі-
ли відбулися в 1943 р.

Місцем страти Пальміри були об-
рані не випадково. До вересня 1939 р. 
у  місцевих лісах були розташовані 
склади боєприпасів Війська Польсько-
го. Частина території була огороджена 

колючим дротом і закрита для сторон-
ніх. Німці вирішили, що це ідеальне 
місце для страт.

Могили копала переважно молодь 
із сусіднього табору гітлерюгенда. Тіла 
засипали землею та піском, бо страти 
зазвичай відбувалися біля підніжжя 
дюн. Потім там висаджували дерева 
і  маскували поховання дерном. Стра-
ти відбувалися і в інших місцях Кам-
піноської пущі. У них брали участь 
переважно есесівці та поліція служби 
безпеки. 

До процесу встановлення місць 
розстрілів долучилися польські лісни-
ки. Вони позначали ці місця хрестика-
ми, вирізаними на корі довколишніх 
дерев, або забивали у стовбури авто-
матні гільзи. Після війни Червоний 
Хрест провів у цих місцях ексгумацію.

Останки 2115 ексгумованих жертв 
поховані сьогодні на  меморіальному 
цвинтарі, заснованому в 1948 р. Там 
є 577 ідентифікованих поховань, також 
відомі 485 імен жертв, які загинули 
в Пальмірах, але їхні тіла не були іден-
тифіковані. Інші жертви залишаються 
до сьогодні безіменними.

Джерело: dzieje.pl

rodzice i dzieci nie płakali. Aby był pokój. 
Modlimy się za to, chodzimy do cerkwi 
i  prosimy Boga, żeby Ukraina zwycięży-
ła» – powiedziała Hanna Muszyd.

Wywiózł na stację w Brodach
Kolejnym odznaczonym ukraińskim 

bohaterem był Mychajło Susła. W Pod-
kamieniu koło Brodów ukraińska rodzi-
na Susłów mieszkała obok polskiej ro-
dziny Michała i Wiktorii Świętojańskich. 
W 1943 r., Świętojańscy ze względu na 
zagrożenie ze strony UPA postanowili 
przenieść się do Lwowa. Jako pierwszy 
wyjechał Michał. Znalazł pracę i miesz-
kanie, ale sprowadzenie rodziny stało się 
ryzykowne. Mychajło Susła ostrzegł Wik-
torię i odwiózł ją wraz z synem własną 
furmanką na stację kolejową w Brodach 
pokonując teren kontrolowany przez 
banderowców. Cała rodzina Świętojań-
skich bezpiecznie dotarła do Lwowa, 
gdzie została do końca wojny. W wyniku 
napadu dokonanego przez UPA w mar-
cu 1943 r. w Podkamieniu zginęło blisko 
600 osób, w tym wielu krewnych rodziny 
Świętojańskich.

Nagrodę dla Mychajła Susły odebrał 
jego wnuk Rusłan Susła, który specjal-
nie przybył na uroczystość. «Dziękuję 
bardzo, drodzy Państwo, za zaprosze-
nie, dziękuję za medal, dziękuję za to, że 
mogę powiedzieć słowo od siebie i od 
Ukrainy. Dziadek Mychajło był dobrym 
gospodarzem. Mieszkał w Galicji, w Pod-
kamieniu. Miał rolę i najlepsze konie 
w  miasteczku. Wychował czworo dzieci 
i jedno przybrane dziecko. Był chrześci-
janinem, chodził do kościoła greckoka-
tolickiego. Dlaczego mój dziadek urato-
wał polską rodzinę? Pewnie dlatego, że 

był tak wychowany, że w nieszczęściu 
ludziom trzeba pomagać. To samo robią 
dziś miliony Polaków, bezinteresownie 
pomagając milionom Ukraińców» – po-
wiedział mówca.

«Rosja rozpoczęła wojnę w 2014 r., 
odbierając Krym Ukrainie i atakując 
w  Donbasie. Dziś rosyjski żołnierz zabi-
ja naszych ludzi, gwałci, rabuje, niszczy 
miasta. Ukraina walczy o siebie, Ukraina 
walczy o Europę. Świat nam pomaga: 
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, 
państwa bałtyckie, Słowacja i inne kraje 
bardzo nam pomagają. Ale to właśnie 
Polska stała się bliską i rodzoną siostrą 
Ukrainy. To u Polaków najwięcej Ukraiń-
ców znalazło swój dom. Dziękuję prezy-
dentowi RP Andrzejowi Dudzie, rządowi 
i narodowi polskiemu za opiekę i ochro-
nę. Dziś Polska stała się zapleczem Ukra-
iny w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Ukraina zwycięży. Niech żyje Polska! 
Chwała Ukrainie!» – zakończył przemó-
wienie Rusłan Susła.

Była to już trzecia ceremonia wręcze-
nia medali Virtus et Fraternitas. Podczas 
pierwszej została odznaczona Ołeksan-
dra Wasejko ze wsi Sokoł na Wołyniu. 
W 2021 r. medal przyznano Ukraińcom 
Marii i Petrowi Bazelukom ze wsi Butej-
ki w obwodzie rówieńskim oraz Petrowi 
Hrudzewyczowi z Dytiatyna w obwodzie 
iwanofrankowskim, a także wołyńskie-
mu Czechowi z Kupiczowa, pastorowi 
Janowi Jelinkowi i jego żonie Annie.

Anatol Olich
Fot. Instytut Pileckiego

перемогла Україна, щоб не було біль-
ше війни, щоб люди не страждали, 
щоби батьки й діти не плакали, щоби 
був мир. Ми молимося за це, ходимо 
до церкви і просимо Бога, щоб Украї-
на перемогла», – наголосила Ганна  
Мушид.

Вивіз на станцію у Бродах
Ще одним героєм-українцем, яко-

го нагородили медаллю, був Михайло 
Сусла. У Підкамені біля Бродів украї-
нська сім’я Суслів жила по сусідству 
з  польською родиною – Міхалом і  Ві-
кторією Свєнтоянськими. У 1943 р. 
Свєнтоянські з огляду на загрозу з боку 
УПА вирішили переїхати до Львова. 
Першим виїхав Міхал. Він знайшов 
роботу і житло, але перевозити сім’ю 
стало ризиковано. Михайло Сусла по-
передив Вікторію і відвіз її разом із 
сином власною фурманкою через те-
риторію, яку контролювали бандерів-
ці, на залізничну станцію у Бродах. Уся 
сім’я Свєнтоянських безпечно дістала-
ся до Львова, де залишилася до кінця 
війни. В результаті нападу, здійсненого 
УПА в березні 1943 р., у Підкамені заги-
нуло близько 600 осіб, серед них – ба-
гато родичів сім’ї Свєнтоянських.

Нагороду Михайла Сусла отриму-
вав його внук Руслан Сусла, який спе-
ціально прибув на церемонію. «Дуже 
дякую шановному панству за запро-
шення, дякую за медаль, дякую за те, 
що від себе і від України можу сказати 
до вас слово. Дід Михайло був добрим 
господарем. Він жив на Галичині, в Під-
камені. Він мав землю і найкращих 
коней у містечку. Виховував чотирьох 
своїх дітей і одну прийомну. Він був 

християнином, ходив у греко-като-
лицьку церкву. Чому дідусь урятував 
польську родину? Напевно, тому що 
був так вихований, що людям потрібно 
допомагати в біді. Це те, що сьогодні 
роблять мільйони поляків, безкорис-
ливо допомагаючи мільйонам україн-
ців», – поділився промовець. 

«Росія почала війну у 2014 р., за-
бравши в України Крим і ведучи бої на 
Донбасі. Сьогодні російський солдат 
вбиває наших людей, ґвалтує, грабує, 
знищує міста. Україна воює за себе, 
Україна воює за Європу. Нам допома-
гає світ. Дуже допомагають Сполучені 
Штати, Великобританія, країни Балтії, 
Словаччина та інші. Але саме Польща 
стала близькою і рідною сестрою для 
України. Саме в поляків найбільше 
українців знайшли прихисток. Я дякую 
президенту Польщі Анджею Дуді, я дя-
кую уряду й народу Польщі за турбо-
ту і захист. На сьогодні Польща стала 
тилом України в повному розумінні 
цього слова. Україна переможе. Нехай 
живе Польща! Слава Україні!» – завер-
шив свій виступ Руслан Сусла.

Це була вже третя церемонія вру-
чення медалей «Virtus et Fraternitas». 
Під час першої медаль отримала Олек-
сандра Васейко із села Сокіл на Волині. 
У 2021 р. медаллю нагородили україн-
ців Марію та Петра Базелюків із Буте-
йок на Рівненщині та Петра Грудзеви-
ча з Дитятина на Франківщині, а також 
волинського чеха з Купичева, пастора 
Яна Єлінека і його дружину Анну.

Анатолій Оліх 
Фото: Інститут Пілецького



«Прийшли совєти й забрали дідуся»
«Мої дідусь і бабуся по материнській лінії 

були поляками. Походили із села Загірці (сьо-
годні у Кременецькому районі Тернопільської 
області, – авт.). Дідуся звали Ян Юхкевич, 
а  бабусю – Франя (Францішка). У них було 
восьмеро дітей. Двоє померли в ранньому 
віці. Дідусь був лісником, господарював також 
на своїй землі. Моя мама Станіслава народи-
лася в 1907  р. Вона згадувала: коли в 1918 р. 
прийшли совєти (напевно, йдеться про весну 
1919 р., – авт.), то дідуся забрали в Дедеркали 
(сьогодні Великі Дедеркали у Кременецькому 
районі, – авт.) й розстріляли. Бабуся з дітьми 
переховувалася, оскільки більшовики хотіли 
знищити цілу родину.

У 1920-х рр. моя мама навчалася в Креме-
нецькому ліцеї на вчительку. На останньому 
курсі вона захворіла і в неї виявили туберку-
льоз. Після цього її забрала до себе на лікуван-
ня мамина двоюрідна сестра із села Шпико-
лоси (сьогодні у Кременецькому районі, – авт.). 
У  них із чоловіком Мечиславом Полаком не 
було дітей. Коли мама вилікувалася, то лиши-
лася в тітки, доглядала за нею. Вони жили не-
погано, мали багато землі. Після смерті тітки 
дядько почав грати в карти і програв частину 
землі, але мурована хата під бляхою таки ли-
шилася. Бабуся Франя із Загірців на той час уже 
померла. На початку 1930-х рр. мама вийшла 
заміж за поліціянта Юзефа Чайковського. Вони 
господарювали у Шпиколосах, а в 1934 р. у них 
народилася дочка Ізабелла», – зазначає Емілія 
Воляницька.

Моя співрозмовниця розповідає про най-
меншого брата своєї мами: «Зигмунт наро-
дився в 1911 р. і жив разом із моєю мамою 
в Шпиколосах. У 1930-х рр. він часто ходив до 
радянського кордону, займався нелегальною 
торгівлею. Навіть велосипед собі купив за ті 
гроші. Одного разу його сильно побили, але 
мама знайшла лікаря, який його врятував. Піс-
ля цього Зигмунт не зупинився і далі ходив до 
кордону. Згодом його вивезли до Сибіру. Мама 
навіть надсилала йому якісь пакунки з допо-
могою. Врешті йому дозволили повернутися 
до Польщі й він оселився в Щецині».

Емілія Станіславівна розказує про радян-
ські репресії на початку Другої світової війни: 
«В Загайцях (сьогодні Великі Загайці в  Креме-
нецькому районі, – авт.) проживала сестра моєї 
мами Тереза. Її чоловік, військовий осадник 
Юзеф Пікса, походив із Центральної Польщі. 
Вони мали господарство на хуторі Сєнькевичі 

та виховували п’ятьох дітей. У 1939  р. їх аре-
штували і відправили до Сибіру. Їхніх троє ді-
тей уникнули арешту і прийшли до моєї мами. 
Дорогою в Сибір найменша дитина померла і 
військові просто викинули її з потяга. Через це 
тітка Тереза збожеволіла та згодом померла 
в Сибіру. Дядько Юзеф пішов служити в Ар-
мію генерала Андерса (Польська армія в СРСР, 
– авт.), а після війни жив у Польщі. Їхній най-
старший син потрапив до Англії. Там він і  за-
лишився.

Із приходом радянської влади арештували 
й маминого чоловіка, поліціянта Юзефа Чай-
ковського. Його тримали у в’язниці у Львові, 
там він сильно захворів. Коли мама приїхала 
до нього, їй дозволили забрати чоловіка додо-
му, оскільки він уже майже не підіймався і був 
дуже слабким. Після повернення в Шпиколоси 
він ще пожив кілька місяців і помер у 1942 р.»

«Мамі наснився хрестик»
«Після смерті чоловіка мама лишилася 

з  моєю сестрою Ізабеллою в Шпиколосах. Із 
ними також жила моя двоюрідна сестра Тере-
за, дочка Юзефа Пікси, яку не вивезли до Си-
біру.

Одного вечора в 1943 р. до мами постукав 
у  двері сусід, сказав, що в неї щось горить 
у господарстві. Мама відповіла, що о такій порі 
вже не відчиняє нікому. Проте помітила, що на 
її вулиці, де жили поляки, почалася стріляни-
на, палали хати. Після цього вона взяла дітей 
і вилізла на горище, де вони всі заховалися. 
Згодом до хати прийшли бандерівці й почали 
все, що могли взяти, виносити з хати і класти 
на вози. Один із них піднявся на горище, прой-
шовся по ньому і зліз. Мама казала, що, мож-
ливо, він їх побачив, але не видав. Або дійсно 
не помітив», – згадує Емілія Станіславівна.

«Напередодні тих подій мамі наснився 
хрестик, яким потрібно було перехрестити 
дорогу, щоб врятуватися від небезпеки. Коли 
мама з дітьми злізла з горища, то взяла з хати 
лише той хрестик і зробила так, як їй насни-
лося. Вони переходили різні поля і повзли на 
колінах, щоб їх не помітили. Таким чином їм 
вдалося втекти із села. До них приєдналися 
два хлопчики. Мама забрала їх до Кремен-
ця. В місті їх спочатку прихистила одна жінка, 
вони жили в неї у якомусь хліві», – продовжує 
Емілія Воляницька.

Розповідає також про трагедію сусідів: «По 
сусідству в мами жив один українець, який був 
одружений із полькою. І коли до них прийшли 
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Похресниця Ірени Сандецької
«Jest bardzo oddana ludziom» – mówią o Emilii Wolanickiej krze-
mienieccy Polacy. Całe życie pracowała jako nauczycielka, zawsze 
była i pozostaje aktywną para�anką kościoła Świętego Stanisła-
wa w Krzemieńcu, w przeszłości była prezesem Towarzystwem 
Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego, obecnie 
należy do Komitetu Seniorów tej organizacji. Jednak najważniej-
sza dla niej zawsze była rodzina. Dlatego dziś proponujemy na-
szym Czytelnikom rodzinne historie Emilii Wolanickiej.

«Вона дуже віддана людям», – кажуть про Емілію Воляницьку 
кременецькі поляки. Все життя працювала вчителькою, за-
вжди була і сьогодні є активною парафіянкою костелу Свято-
го Станіслава у Кременці, у минулому очолювала Товариство 
відродження польської культури імені Юліуша Словацького, 
нині належить до Комітету сеньйорів цієї організації. Та все 
ж найважливішою для неї завжди була сім’я. До уваги наших 
читачів – родинна історія Емілії Воляницької.

«Przyszli sowieci i zabrali dziadka»
«Moi dziadkowie ze strony matki byli Pola-

kami. Pochodzili ze wsi Zagórce (dziś w rejon 
krzemieniecki w obwodzie tarnopolskim – aut.). 
Dziadek nazywał się Jan Juchkiewicz, a babcia – 
Frania (Franciszka). Mieli ośmioro dzieci, z których 
dwoje zmarło wcześnie. Dziadek był leśniczym, 
uprawiał też własną rolę. Mama Stanisława uro-
dziła się w 1907 r. Wspominała, że kiedy w 1918 r. 
przyszli Sowieci (prawdopodobnie chodzi o wio-
snę 1919 r. – aut.), dziadka zabrano do Dederkał 
(dziś Dederkały Wielkie w rejonie krzemienieckim – 
aut.) i rozstrzelano. Babcia ukrywała się z dziećmi, 
ponieważ bolszewicy chcieli zlikwidować całą ich 
rodzinę.

W latach 20. mama uczyła się w Liceum Krze-
mienieckim, chciała zostać nauczycielką. Na 
ostatnim roku studiów zachorowała, zdiagno-
zowano u niej gruźlicę. Następnie zabrała ją do 
siebie na leczenie kuzynka matki ze wsi Szpiko-
łosy (dziś rejon krzemieniecki – aut.). Nie miała 
z mężem, Mieczysławem Polakiem, dzieci. Kiedy 
mama wyzdrowiała, została u ciotki, opiekowa-
ła się nią. Żyli w dostatku, mieli dużo ziemi. Po 
śmierci ciotki wujek zaczął grać w karty i prze-
grał część ziemi, ale murowany dom z blaszanym 
dachem jednak został. Babcia Frania z Zagórców 
już wtedy zmarła. Na początku lat 30. mama 
wyszła za mąż za policjanta Józefa Czajkowskie-
go. Prowadzili gospodarstwo w Szpikołosach, 
a w 1934 r. urodziła się im córka Izabela» – zazna-
cza Emilia Wolanicka.

Moja rozmówczyni opowiada o najmłod-
szym bracie swojej matki: «Zygmunt urodził się 
w 1911 r. i mieszkał z moją matką w Szpikołosach. 
W latach 30. często jeździł pod granicę radziecką, 
zajmował się nielegalnym handlem. Za te pienią-
dze kupił nawet rower. Raz został ciężko pobity, 
ale matka znalazła lekarza, który go uratował. To 
nie powstrzymało Zygmunta, nadal chodził na 
granicę. Później został deportowany na Syberię. 
Matka nawet wysłała mu jakieś paczki z pomo-
cą. Ostatecznie pozwolono mu wrócić do Polski 
i osiedlić się w Szczecinie».

Pani Emilia opowiada o radzieckich represjach 
na początku II wojny światowej: «W Zahajcach 
(dziś Zahajce Wielkie w rejonie krzemienieckim – 
aut.) mieszkała siostra mojej matki – Teresa. Jej 
mąż, osadnik wojskowy Józef Piksa, pochodził 
z centralnej Polski. Mieli gospodarstwo w kolo-
nii Sienkiewicze i opiekowali się piątką dzieci. 
W 1939 r. zostali aresztowani i zesłani na Syberię. 
Troje ich dzieci uciekło z aresztu i przyszło do 
mojej matki. W drodze na Syberię zmarło naj-

młodsze dziecko, a żołnierze po prostu wyrzucili 
je z pociągu. Z tego powodu ciocia Teresa wpa-
dła w  chorobę psychiczną, a później zmarła na 
Syberii. Wujek Józef poszedł do armii generała 
Andersa (Armia Polska w ZSRR – aut.), a po wojnie 
osiedlił się w Polsce. Ich najstarszy syn tra�ł do 
Anglii i tam został.

Wraz z nadejściem władzy radzieckiej areszto-
wano także męża mojej matki, policjanta Józefa 
Czajkowskiego. Był przetrzymywany w więzie-
niu we Lwowie, gdzie ciężko zachorował. Kie-
dy mama przyjechała do niego, pozwolono jej 
zabrać męża do domu, ponieważ ledwo mógł 
wstać, był bardzo słaby. Po powrocie do Szpiko-
łosów żył jeszcze kilka miesięcy, zmarł w 1942 r.»

«Mamie przyśnił się krzyżyk»
«Po śmierci męża mama została z moją siostrą 

Izabelą w Szpikołosach. Razem z nimi mieszkała 
też moja kuzynka Teresa, córka Józefa Piksy, która 
nie została wywieziona na Syberię.

Pewnego wieczoru w 1943 r. do drzwi mojej 
mamy zapukał sąsiad i powiedział, że coś się jej 
pali w gospodarstwie. Mama odpowiedziała, że 
o takiej porze już nikomu nie otwiera. Zauważyła 
jednak, że na jej ulicy, na której mieszkali Polacy, 
zaczęła się strzelanina, paliły się domy. Zebrała 
dzieci i ukryła się razem z nimi na strychu. Później 
do ich domu przyszli banderowcy, zaczęli zabie-
rać wszystko, co mogli, wynosili z domu i ładowali 
na wozy. Jeden z nich wszedł na strych, przeszedł 
się i wrócił na dół. Mama mówiła, że możliwe jest, 
że ich zobaczył, ale nie wydał. Albo rzeczywiście 
nie zauważył» – wspomina pani Emilia.

«W przededniu tych wydarzeń mojej mamie 
przyśnił się krzyżyk, którym należało przeżegnać 
drogę, aby uciec przed niebezpieczeństwem. 
Kiedy matka z dziećmi zeszła ze strychu, zabrała 
z domu tylko ten krzyżyk i zrobiła tak, jak jej się 
śniło. Przechodzili przez różne pola i czołgali się 
na kolanach, żeby nikt ich nie zauważył. W  ten 
sposób udało im się uciec ze wsi. Dołączyło do 
nich jeszcze dwóch chłopców. Moja mama za-
brała ich do Krzemieńca. W mieście najpierw 
przygarnęła ich pewna kobieta, mieszkali u niej 
w jakiejś stodole» – kontynuuje Emilia Wolanicka.

Opowiada też o tragedii sąsiadów: «W sąsiedz-
twie mojej matki mieszkał Ukrainiec, który ożenił 
się z Polką. Kiedy banderowcy przyszli do nich, 
powiedzieli mu, że on może iść. Nie chciał, zaczął 
płakać i prosić, aby zostawili jego żonę i  dzieci 
w  spokoju. Wszyscy zostali zastrzeleni. Siostra 
jego żony uciekła do Krzemieńca, a później otrzy-
mała zezwolenie na to, żeby zabrać zwłoki krew-

Chrześniaczka Ireny Sandeckiej
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nych. Kiedy przybyła do Szpikołosów, znalazła 
żywe dziecko i zabrała je do siebie.

W Szpikołosach mieszkali zarówno Polacy, jak 
i  Ukraińcy. Prosiłam mamę, żeby opowiedziała 
mi, kto dokładnie popełnił te krwawe zbrodnie, 
ale mówiła, że nie powinnam tego znać. Mama 
bardzo nie lubiła władzy radzieckiej. Mówiła, że 
nie przetrwa długo, bardzo się wtedy dziwiłam».

Ojciec został wywieziony na roboty  
przymusowe do Niemiec

«Moi dziadkowie, Mykoła i Stefanyda Wolanic-
cy, pochodzili spod Wiśniowca. W 1894 r. urodził 
się im syn Stanisław, mój ojciec. To była polska 
rodzina, która uprawiała rolę i zajmowała się 
przewozem różnych towarów. Później ojciec oże-
nił się ze Stefanią, która miała już dwoje dzieci, 
i przeniósł się do Szpikołosów. Jedna z ich córek 
miała już nawet dziecko, Milunię. Zostałam póź-
niej nazwana na jej cześć. Interesujące jest rów-
nież to, że pierwsza żona mojego ojca była matką 
chrzestną mojej siostry Izabeli» – zauważa Emilia 
Wolanicka.

O okresie okupacji niemieckiej opowiada tak: 
«Pomimo wieku ojciec został wysłany na roboty 
przymusowe do Niemiec. Mówił, że pracował 
w jakiejś fabryce i było mu ciężko, musiał szukać 
jedzenia na śmietnikach. Ci, którzy pracowali 
w  rolnictwie, byli lepiej karmieni, dlatego mieli 
w Niemczech łatwiej.

Pierwsza żona mojego ojca, Stefania, miesz-
kała wówczas w Szpikołosach. Niedaleko wsi 
partyzanci zabili Niemca. W odwecie Niemcy 
postanowili zabić dziesięć osób ze wsi. Zapędzili 
przypadkowych ludzi do stodoły i spalili. Wśród 
nich była Stefania. Po wojnie jedna z jej córek wy-
jechała do Polski z własną rodziną».

«Opuszczając Niemcy ojciec miał dokumenty, 
które pozwoliłyby mu osiedlić się w Polsce. Chciał 
jednak wrócić do domu i pracować na roli. Poza 
tym nie wiedział, co się stało z jego żoną. Z grani-
cy polsko-radzieckiej został skierowany do pracy 
w Mariupolu przy odbudowie zakładu produk-
cyjnego. Dopiero po roku otrzymał pozwolenie 
na powrót do Szpikołosów. W 1947 r., kiedy wró-
cił do domu, dowiedział się o losie swojej żony. 
Gospodarstwo również zostało zniszczone, po-
jechał więc do Krzemieńca, gdzie dostał pracę 
w piekarni» – mówi Emilia Wolanicka.

«W domu rozmawialiśmy tylko po polsku»
«Matka mieszkała w Krzemieńcu z córką Iza-

belą, siostrami Anielą i Teklą oraz ich dziećmi. 
Mieszkały w pomieszczeniu piwnicznym nieda-
leko młyna. Po pewnym czasie wszyscy zachoro-
wali na tyfus, na który zmarła siostra matki Tekla 
i jej syn. Aby wyżywić rodzinę, mama pracowała 
w piekarni. W domu zarabiała tylko ona. Kiedy 
byli Niemcy, piekarnia piekła chleb dla Niemców, 
kiedy przyszli sowieci – dla sowietów. Mama mó-
wiła, że Niemcy zachowywali się lepiej, a sowieci 
znęcali się nad ludźmi. Poza piekarnią mama cho-
dziła do pracy do ludzi: pomagała młócić zboże 
lub kopała ziemniaki. Pieszo chodziła do Szpiko-
łosów, aby zarobić.

To właśnie w piekarni w Krzemieńcu poznali 
się moi rodzice, Stanisław Wolanicki i Stanisława 
Juchkiewicz. Urodziłam się w 1949 r. Ojciec pra-
cował później jako stolarz, a mama zajmowała się 
domem. Żyliśmy dość biednie. Mieliśmy jeden 
pokój za kościołem, w którym mieszkali rodzice, 
ja, moja starsza siostra Izabela z mężem i dwójką 
dzieci. Później moja siostra dostała mieszkanie 
i wyprowadziła się od nas» – kontynuuje Emilia 
Wolanicka.

Wspomina: «Kiedy chodziłam do ósmej klasy, 
nie miałam nawet własnego płaszcza. Rodzice 
oddali mnie do rosyjskiej szkoły, ale w domu roz-
mawialiśmy tylko po polsku. Na ulicy porozumie-
wałam się z dziećmi po ukraińsku. Ojciec był już 
w sędziwym wieku i trudno było mu pracować. 
Otrzymywał niewielką emeryturę. Aby jakoś za-
robić, hodowałam króliki, a potem je oddawałam 
do skupu».

Po ukończeniu szkoły pani Emilia także po-
szła do pracy w piekarni: «Po dwóch tygodniach 
poczułam się słabo, straciłam przytomność na 
zmianie. Dobrze, że kolega to zauważył i po-
mógł mi się nie zranić, bo obok były gorące for-
my do pieczenia. Dyrektor chciał mnie zwolnić, 
ale poprosiłam o pomoc w znalezieniu pracy, 
ponieważ mieliśmy trudną sytuację materialną 
w domu.

Dyrektor wysłał mnie do swojej córki do rejo-
nowego komitetu komsomołu. Zostałam skiero-
wana do pracy jako drużynowa pionierów we wsi 
Komnatka (dziś Kimnata w rejonie krzemienieckim 
– aut.). Później wstąpiłam na studia zaoczne na 
Wydziale Fizyki Krzemienieckiego Instytutu Peda-
gogicznego, kończyłam jednak Wydział Matema-
tyki Tarnopolskiego Instytutu Pedagogicznego. 
Po Komnatce pracowałam w Gajach i Dunajowie 
(wsie w rejonie krzemienieckim – aut.)».

W 1967 r. Emilia Wolanicka wyszła za mąż za 
Ukraińca Iwana Szulgana: «Pracował jako elek-
tryk. Ślub braliśmy w kościele, przez co między 
naszymi rodzicami doszło do kłótni, ale jakoś 
się ułożyło. W 1981 r. otrzymaliśmy mieszkanie. 
Urodzili się nam synowie Paweł i Piotr oraz córka 
Alina. Starszy syn, Paweł, zmarł, a Piotr mieszka 
ze mną. Córka jest ze swoim synem w Warszawie. 
Póki żyła jeszcze moja mama, w domu zawsze 
rozmawialiśmy po polsku. Mama przechodziła na 
ukraiński tylko wtedy, kiedy się kłóciła (uśmiecha 
się – aut.)».

Moją matką chrzestną  
była Irena Sandecka

«Moją matką chrzestną była Irena Sandecka, 
bardzo znana w Krzemieńcu postać. Jej matka 
Maria (z domu Czartkowska – aut.) w latach 20. 
pracowała jako wychowawczyni w żeńskim inter-
nacie Liceum Krzemienieckiego. Wówczas uczyła 
się tam moja mama Stanisława. W czasie II wojny 
światowej Irena Sandecka należała do polskiej 
konspiracji. W związku z tym została aresztowana 
przez sowietów i przez pewien czas była prze-
trzymywana w więzieniu. Po wojnie była orga-
nistką w kościele para�alnym Świętego Stanisła-
wa w Krzemieńcu, a także przygotowywała dzieci 
do Pierwszej Komunii, uczyła języka polskiego. 
Miała zdolności pedagogiczne, umiała zaintere-
sować podopiecznych. Wówczas nie mieliśmy 
stałego księdza. Później msze zaczął odprawiać 
ksiądz Jakub Macyszyn, choć od czasu do czasu 
dostawał zakaz prowadzenia nabożeństw. 

Chodziłam do kościoła od dzieciństwa. Na-
wet gdy nie było księdza, krzemienieccy Polacy, 
w szczególności moja mama ze mną, Irena San-
decka i inni miejscowi Polacy, przychodziliśmy 
do kościoła i modliliśmy się. Irena Sandecka pra-
cowała jako laborantka w szpitalu. Na emerytu-
rze prowadziła również aktywną działalność kul-
turalną w polskim stowarzyszeniu» – wspomina 
moja rozmówczyni.

Irena Sandecka (1912–2010) – polska działacz-
ka społeczna i katolicka, poetka, nauczycielka. 
Emilia Wolanicka opiekowała się nią do ostatnich 
dni jej życia. Po przejściu na emeryturę poświę-
ciła się rodzinie, zawsze przychodzi do kościoła, 
należy do Komitetu Seniorów Towarzystwa Od-
rodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackie-
go w Krzemieńcu.

***
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 Emilii Wolanickiej: 
1. Stanisław Wolanicki (pośrodku) z braćmi, ok. 1949 r. 
2.  Teresa Piksa (kuzynka) i Emilia Wolanicka, ok. 1950 r. 
3.  Emilia Wolanicka, 2022 r. 4. Od prawej do lewej: Stanisław 
Wolanicki, Izabela Batowska, Stanisława Wolanicka, Emilia 
Wolanicka, Iwan Szulgan, dzieci Emilii Wolanickiej.

бандерівці, сказали йому, що він може йти. Але 
він відмовився, почав плакати і просити хлоп-
ців, аби лишили його дружину і дітей у спокої. 
Після цього їх усіх розстріляли. Рідна сестра 
його дружини втекла до Кременця, а згодом 
отримала дозвіл на те, щоб забрати трупи ро-
дичів. Коли вона прибула в Шпиколоси, зна-
йшла одну живу дитину й забрала її до себе.

У Шпиколосах жили й українці, й поляки. 
Я просила маму, щоб розповіла мені, хто саме 
здійснював ті криваві злочини, але вона ка-
зала, що мені не варто цього знати. Ще мама 
дуже не любила радянську владу, казала, що 
вона довго не протримається і я цьому тоді 
дуже дивувалася».

Батька вивезли на примусові роботи  
до Німеччини

«Мої дідусь і бабуся, Микола і Стефанида Во-
ляницькі, походили з-під Вишнівця. У 1894  р. 
у  них народився син Станіслав, мій батько. 
Це була польська родина, що господарювала 
на землі та займалася перевезеннями різних 
товарів. Згодом тато одружився зі Стефанією, 
яка вже мала двох дітей, і переїхав у село Шпи-
колоси. В однієї з їхніх дочок вже навіть була 
дитина, Мілюня. Мене пізніше назвали саме на 
її честь. Також цікаво, що перша дружина бать-
ка була хрещеною мамою моєї сестри Ізабел-
ли», – зазначає Емілія Воляницька.

Про період німецької окупації вона гово-
рить наступне: «Незважаючи на вік батька, 
його відправили на примусові роботи до Ні-
меччини. Він розповідав, що працював на 
якомусь заводі і йому було важко, він мусив 
шукати їжу по смітниках. Тих, хто працював 
у  сільському господарстві, краще годували, 
тож їм було легше в Німеччині.

Перша дружина мого батька Стефанія в цей 
час жила у Шпиколосах. Поблизу села парти-
зани вбили німця. Щоб помститися, німці ви-
рішили вбити десять осіб із села. Вони зігнали 
випадкових людей у хлів і спалили їх. Серед 
них була і Стефанія. Після війни одна з її дочок 
із власною сім’єю виїхала до Польщі».

«Повертаючись із Німеччини, батько мав 
документи, які дозволяли йому оселитися 
в  Польщі. Проте він хотів додому, працювати 
на землі. До того ж не знав, що сталося з його 
дружиною. З польсько-радянського кордону 
його відправили в Маріуполь відбудовувати 
завод. Лише через рік він отримав дозвіл по-
вернутися у Шпиколоси. В 1947 р., коли при-
їхав додому, дізнався про долю дружини. Гос-
подарство теж було знищено, тож він поїхав 
у Кременець, де влаштувався на роботу в пе-
карню», – розповідає Емілія Воляницька.

«Удома ми спілкувалися лише польською»
«Моя мама жила у Кременці з дочкою Іза-

беллою, своїми сестрами Анелею і Теклею та 
їхніми дітьми. За житло їм служило підвальне 
приміщення біля млина. Певний час усі вони 
хворіли на тиф, від якого померли мамина се-
стра Текля і її син. Щоб прогодувати родину, 
мама працювала в пекарні. В сім’ї заробляла 
лише вона. Коли були німці, в пекарні пекли 
хліб для німців, а коли совєти – для совєтів. 
Мама розповідала, що німці себе краще пово-
дили, а совєти знущалися з людей. Окрім пе-
карні, мама ходила ще на заробітки до людей: 
допомагала молотити збіжжя або копала кар-
топлю. Вона пішки добиралася до Шпиколосів, 
аби заробити гроші.

Саме в пекарні у Кременці мої батьки, Ста-
ніслав Воляницький і Станіслава Юхкевич, і по-
знайомилися. Я народилася в 1949 р. Згодом 

батько працював столяром, а мама доглядала 
за господарством. Ми жили досить бідно. В нас 
була одна кімнатка за костелом, у якій жили 
батьки зі мною та моя старша сестра Ізабел-
ла зі своїм чоловіком і двома дітьми. Пізніше 
сестра отримала квартиру і вони переїхали», – 
продовжує Емілія Воляницька.

Згадує: «Коли я ходила до восьмого класу, 
то навіть не мала пальта. Батьки віддали мене 
навчатися до російської школи, але вдома ми 
спілкувалися лише польською. На вулиці з ді-
тьми я говорила українською. Батько вже був 
поважного віку і йому було складно працю-
вати. Він отримував невеличку пенсію. Щоб 
якось заробити, я годувала кроликів, а потім 
здавала їх».

Після закінчення школи пані Емілія також 
пішла працювати в пекарню: «Через два тижні 
роботи мені стало погано, я втратила свідо-
мість на зміні. Добре, що колега помітив і до-
поміг мені не поранитися, бо навколо були 
гарячі форми для випікання. Директор хотів 
звільнити мене, але я попросила підшукати 
роботу, оскільки вдома в нас була складна ма-
теріальна ситуація.

Директор пекарні відправив мене до своєї 
дочки в районний комітет комсомолу. Мене 
направили працювати піонервожатою в село 
Кімнатка (сьогодні Кімната у Кременецькому 
районі, – авт.). Згодом я вступила на заочне 
відділення фізичного факультету Кременець-
кого педагогічного інституту, а закінчувала 
вже математичний факультет Тернопільського 
педагогічного інституту. Після Кімнатки я пра-
цювала в Гаях і Дунаєві (села в Кременецькому 
районі, – авт.)».

У 1967 р. Емілія Воляницька вийшла заміж 
за українця Івана Шульгана: «Він працював 
електриком. Шлюб ми брали в костелі, через 
що була колотнеча між нашими батьками, але 
якось минулося. В 1981 р. ми отримали кварти-
ру. У нас народилися сини Павло й Петро та до-
чка Аліна. Старший син Павло помер, а Петро 
живе зі мною. Дочка мешкає сьогодні у Варша-
ві зі своїм сином. Доки була жива моя мама, ми 
вдома завжди розмовляли польською. Вона 
переходила на українську тільки тоді, коли 
сварилася (усміхається, – авт.)».

«Моя хресна мама – Ірена Сандецька»
«Моєю хрещеною мамою була Ірена Сан-

децька – дуже відома постать у Кременці. Її 
мама Марія (в дівоцтві Чартковська, – авт.) 
працювала вихователькою в жіночому інтер-
наті Кременецького ліцею в 1920-х рр. У той 
час там навчалася моя мама Станіслава. Під час 
Другої світової війни Ірена Сандецька перебу-
вала в таємній польській військовій організа-
ції. Через це її арештували совєти і певний час 
тримали в ув’язненні. Після війни вона була 
органісткою в парафіяльному костелі Святого 
Станіслава у Кременці, а також готувала дітей 
до Першого причастя, навчала їх польської 
мови. У неї були гарні педагогічні здібності, ді-
тям було цікаво з нею. В той час у нас не було 
постійного ксьондза. Згодом меси почав від-
правляти отець Якуб Мацишин, хоча йому та-
кож час від часу забороняли проводити бого-
служіння. 

Із самого дитинства я відвідувала костел. 
Навіть коли не було ксьондза, кременецькі 
поляки, зокрема я з мамою, Ірена Сандецька 
та інші місцеві поляки, приходили в костел 
і молилися. Ірена Сандецька працювала лабо-
ранткою в лікарні. На пенсії проводила актив-
ну культурну діяльність у польському товари-
стві», – пригадує моя співрозмовниця.

Ірена Сандецька (1912–2010) – польська 
громадська і католицька діячка, поетеса, учи-
телька. Емілія Воляницька опікувалася нею до 
останніх днів її життя. Після виходу на пенсію 
присвятила себе родині. Завжди приходить до 
костелу, а ще належить до Комітету сеньйорів 
Товариства відродження польської культури 
імені Юліуша Словацького в Кременці.

***
Проєкт «Родинні історії поляків із Волин-

ської, Рівненської і Тернопільської областей» 
підтримує Канцелярія голови Ради міністрів 
РП у рамках конкурсу «Полонія та поляки за 
кордоном 2021». Проєкт «Польська медіальна 
платформа Схід» реалізує фундація «Свобода 
і демократія». Публікація відображає лише по-
гляди автора і не представляє офіційну пози-
цію Канцелярії голови Ради міністрів РП.

Сергій Гладишук

На фото з родинного архіву Емілії Воляницької: 1. Стані-
слав Воляницький (посередині) зі своїми братами, близь-
ко 1949 р. 2. Тереза Пікса (двоюрідна сестра) та Емілія Во-
ляницька, близько 1950 р. 3. Емілія Воляницька, 2022 р. 
4. Справа наліво: Станіслав Воляницький, Ізабелла Ба-
товська, Станіслава Воляницька, Емілія Воляницька, Іван 
Шульган, діти Емілії Воляницької.
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Ocaleni od zapomnienia: Edmund Kastner

Kolejny szkic w cyklu o funkcjonariuszach polskiej Policji Państwo-
wej represjonowanych przez władze radzieckie w latach 1939–
1941 jest poświęcony Edmundowi Kastnerowi z Klewania. Na po-
czątku 1940 r. razem z kolegami i kon�dentami został oskarżony 
o «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» і «przy-
gotowanie zbrojnego powstania», a następnie rozstrzelany. 

Edmund Kastner urodził się 12 październi-
ka 1899 r. w rodzinie stolarza Romana Kastnera 
w Białogonie (część Kielc). Innych informacji o ro-
dzinie, z której pochodził, w aktach sprawy karnej 
nie ma. Edmund skończył trzy klasy gimnazjum. 
Od 1918 do 1923 r. służył w Wojsku Polskim, był 
pisarzem jednostki gospodarczej. 

Od 1923 r. Kastner pełnił obowiązki pisarza 
dowódcy I komisariatu policji w Równem. Póź-
niej, po aresztowaniu przez NKWD, w czasie prze-
słuchań starano się z niego wydobyć informację 
o tajemnicach i kierunkach działalności polskiej 
Policji Politycznej. Do jej głównych zadań, jak ze-
znawał policjant, należało przenikanie agentów 
do partii komunistycznej, która nielegalnie dzia-
łała na Wołyniu. 

W 1932 r. Edmund Kastner został przeniesio-
ny na stanowisko komendanta posterunku po-
licji w  Klewaniu. Przybył tam wraz z żoną Zo�ą 
c. Stanisława (ur. w 1905 r.) i synem Antonim (rok 
urodzenia nie jest znany). Rodzina nabyła w mia-
steczku dom, w którym zamieszkała. 

Przed Kastnerem jako komendantem poste-
runku postawiono następujące zadania: zapew-
nienie spokoju i porządku w podległych mu 
miejscowościach, kontrola wykonania decyzji 
sądowych, niezwłoczne informowanie odpo-
wiednich instytucji o politycznych nastrojach 
miejscowej ludności i śledzenie działalności 
partii politycznych. Edmund znał nazwiska kon-
�dentów stale współpracujących z funkcjonariu-
szami Policji Politycznej w Klewaniu. Własnych 
kon�dentów, jak twierdził w czasie przesłuchań, 
w 1939 r. nie miał. 

Praca nad ujawnieniem nastrojów politycz-
nych ludności i działalności partii politycznych 
była prowadzona przez zaangażowanych in-
formatorów. Łącznie w tym samym czasie z po-
sterunkiem współpracowało 29 kon�dentów 
wybranych spośród obywateli lojalnych wobec 
władz polskich. W związku z tym, że lokalna po-
licja nie posiadała mieszkania konspiracyjnego, 
raporty informatorów były zbierane na ulicy, 
podczas patrolowania czy na targu w Klewaniu. 

Do sowieckiego więzienia Edmund Kastner 
tra�ł około dwudziestego września 1939 r. Śled-
czego, podporucznika bezpieczeństwa Kuczepa-
towa, interesowała przede wszystkim lista kon-
�dentów i informatorów policji, szczególnie tych, 
którzy przynależeli do nielegalnego lokalnego 
ośrodka partii komunistycznej. Podczas przesłu-
chania 26 września 1939 r. z aresztowanego «wy-
ciągnięto» informacje o znanych mu osobach 
współpracujących z dowodzonym przez niego 
posterunkiem. 

Śledczy interesował się, w jaki sposób policja 
rozszerzała swoją sieć kon�dentów w środowisku 
komunistów і komsomolców. Edmund powie-
dział, że zwykle po rozpowszechnieniu ulotek czy 
zakazanej literatury przeprowadzano masowe 
aresztowania osób, które podejrzewano o niele-
galną działalność w tej lub innej zakazanej partii. 
Niektórzy aresztowani przyznawali się do winy. 
Zazwyczaj to właśnie ich werbowano i zwalniano 
z aresztu. Kon�denci, którzy udzielali informacji 
policji, często nawet nie wiedzieli, że w rzeczywi-
stości z nią współpracują.

Podporucznik Kuczepatow pytał też o areszto-
waniach przeprowadzonych na podstawie mate-
riałów, które zgromadził posterunek w Klewaniu. 
Więzień powiedział, że od 1932 r. funkcjonariusze 
posterunku zatrzymali ponad 80 osób podejrza-
nych o nielegalną działalność polityczną. 

Od zwerbowanych kon�dentów policjant 
dowiedział się o mieszkańcach Suchowiec, No-
wosiołek і Nowostawu Dolnego, którzy w 1920 r. 
jako żołnierze Armii Czerwonej zabijali Polaków.

We własnoręcznym zeznaniu, napisanym 
w więzieniu, aresztowany opisał sieć informato-
rów posterunku i system polskich organów ści-
gania i sądownictwa. Zaznaczył m.in., że policja 
prześladowała przede wszystkim członków nie-
legalnych KPZU i OUN. Osoby podejrzane o przy-

należność do tych partii nie mogły znaleźć pracy, 
a jeśli i były zatrudniane, to miały z tym ogromne 
kłopoty. Były stale obserwowane. Zdarzało się, 
że w przededniu świąt państwowych, takich jak 
1 Maja, zatrzymywano ich na kilka dni. Posteru-
nek nadzorował osoby wracające z miejsc, w któ-
rych odbywały karę pozbawienia wolności za 
nielegalną działalność polityczną. Wśród nich był 
m. in. Anikij Huc, który 7 listopada 1937 r. wrócił 
z Berezy Kartuskiej.

Dowodami działalności antykomunistycznej 
w aktach śledztwa, prowadzonego w sprawie 
Edmunda Kastnera oraz jeszcze 18 innych osób, 
stały się raporty klewańskiego posterunku poli-
cji, adresowane do śledczego Komendy Powiato-
wej Policji Państwowej w Równem, a podpisane 
przez bohatera tego tekstu.

W akcie oskarżenia z dnia 10 października 
1939 r. napisano, że Edmund Kastner był orga-
nizatorem białego terroru w gminie Klewań. 
Oskarżono go także o stosowanie tortur w czasie 
przesłuchań і bicie osób podejrzewanych o przy-
należność do partii komunistycznej i komsomo-

Повернуті із забуття: Едмунд Кастнер
Черговий нарис у циклі про службовців польської державної 
поліції, репресованих радянською владою в 1939–1941 рр., 
присвячений Едмунду Кастнеру – поліціянту з Клевані. Його 
разом із колегами та інформаторами розстріляли на початку 
1940 р., звинувативши в «активній боротьбі з революційним 
рухом» і «підготовці збройного повстання».

Едмунд Кастнер народився 12 жовтня 
1899  р. в родині столяра Романа Кастне-
ра в  Бялогоні (таку назву має частина міста 
Кельце). Інших відомостей про родину, з якої 
він походив, в архівно-слідчій справі немає. 
Едмунд закінчив три класи гімназії. З 1918 до 
1923 р. служив у Війську Польському, був пи-
сарем господарської частини. 

Із 1923 р. Кастнер працював на посаді пи-
саря при начальнику 1-го комісаріату поліції 
в Рівному. Пізніше, коли його арештували ен-
каведисти, під час допитів від нього хотіли по-
чути інформацію про специфіку й напрямки 
діяльності польської політичної поліції. Серед 
її основних завдань, як свідчив поліціянт, було 
насадження агентури в комуністичній партії, 
що нелегально діяла на Волині. 

1932 р. Едмунда Кастнера перевели на по-
саду коменданта постерунку поліції у Клевані. 
Сюди він приїхав із дружиною Софією Стані-
славівною (1905 р. н.) та сином Антоном (рік 
народження невідомий). Родина придбала 
в містечку будинок. 

Перед Кастнером як комендантом посте-
рунку стояли наступні завдання: забезпечува-
ти спокій та правопорядок у підпорядкованих 
йому населених пунктах, стежити за виконан-
ням судових рішень, своєчасно інформувати 
відповідні органи про політичні настрої міс-
цевого населення та відстежувати діяльність 
політичних партій. Едмунду були відомі пріз-
вища конфідентів, які перебували на постій-
ному зв’язку з працівниками політичної поліції 
в  Клевані. Власних конфідентів, як стверджу-
вав він під час допитів у 1939 р., у нього не 
було. 

Робота з виявлення політичних настроїв 
населення та діяльності політичних партій 
проводилася через залучених інформаторів. 
Загалом із постерунком одночасно співпрацю-
вали 29 інформаторів, обраних із лояльних до 
польської влади громадян. Оскільки місцева 
поліція не мала конспіративної квартири, зві-
ти від інформаторів збирали на вулиці, під час 
патрулювання чи на ярмарку в Клевані. 

До радянських казематів Едмунд Кастнер 
потрапив у двадцятих числах вересня 1939 р. 
Основне питання, яке цікавило слідчого, мо-
лодшого лейтенанта держбезпеки Кучепато-
ва,  – це список конфідентів та інформаторів 
поліції, особливо тих, хто працював під при-
криттям у місцевому нелегальному осеред-
ку комуністичної партії. На допиті 26 вересня 
1939 р. з арештованого «вибили» інформацію 
про відомих йому осіб, які співпрацювали 
з очолюваним ним постерунком. 

Слідчий цікавився, яким чином поліція роз-
будовувала свою мережу інформаторів серед 
комуністів і комсомольців. Едмунд розказав, 
що зазвичай після поширення листівок чи 
забороненої літератури проводили масові 
арешти осіб, запідозрених у нелегальній дія-
льності в тій чи тій забороненій партії. Дехто 
з арештованих зізнавався у скоєних злочинах. 
Саме їх зазвичай вербували та достроково 
звільняли з-під варти. Інформатори, які давали 
поліції відомості, часто й не здогадувалися, що 
по суті співпрацюють із нею.

Молодший лейтенант Кучепатов розпи-
тував і про арешти, здійснені за матеріала-
ми, отриманими клеванським постерунком. 
В’язень розповів, що з 1932 р. постерунок 
арештував понад 80 осіб, запідозрених у неле-
гальній політичній діяльності. 

Від завербованих інформаторів поліціянт 
дізнався про жителів Сухівців, Новосілок і Но-
воставу Дольного, які в 1920 р. воювали на 
боці Червоної армії і вбивали поляків.

У власноручному зізнанні, написаному 
під час перебування у в’язниці, арештований 
охарактеризував мережу інформаторів посте-
рунку та систему органів правопорядку, суду 
і прокуратури Польщі. Він, зокрема, зазначив, 
що поліція переслідувала передусім членів 
нелегальних організацій КПЗУ та ОУН. Особи, 
запідозрені в приналежності до цих партій, не 
могли працевлаштуватися, а якщо й отриму-
вали роботу, то з великими труднощами. Вони 
перебували під ретельним наглядом. Трапля-
лися випадки, коли напередодні державних 
свят, як-от 1 Травня, їх арештовували на кілька 
днів. Під свій контроль постерунок брав осіб, 
які поверталися з місць відбування покаран-
ня за нелегальну політичну діяльність. Серед 
них  – Аникій Гуц, який повернувся з Берези 
Картузької 7 листопада 1937 р.

Доказами антикомуністичної діяльності 
до слідчої справи, в якій разом з Едмундом 
Кастнером проходили ще 18 осіб, стали звіти 
Клеванського постерунку поліції, адресовані 
слідчому Повітового відділку Державної полі-
ції в Рівному та підписані героєм цього тексту.

В обвинувальному висновку від 10 жовтня 
1939 р. зазначалося, що Едмунд Кастнер став 
організатором білого терору в Клеванській 
гміні. Йому також закидали застосування тор-
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Sprawcy są ci sami
23 czerwca mieszkańcy Łucka po raz kolejny uczcili pamięć więź-
niów Łuckiego Więzienia zamordowanych przez katów z NKWD 
w 1941 r. W jednym z miejsc straceń duchowni Prawosławnej 
Cerkwi Ukrainy odprawili nabożeństwo żałobne.

Kilkudziesięciu mieszkańców Łucka przybyło 
23 czerwca na dziedziniec klasztoru Świętych Ar-
chaniołów na nabożeństwo żałobne, celebrowa-
ne przez miejscowe duchowieństwo Cerkwi Pra-
wosławnej Ukrainy pod przewodnictwem swego 
zwierzchnika arcybiskupa Mychaiła, metropolity 
łuckiego i wołyńskiego.

Dawny katolicki żeński klasztor Świętej Brygi-
dy, w którym obecnie mieści się monaster pra-
wosławny, od 1890 r. pełnił funkcję miejskiego 
więzienia. Od 1939 r. sowieci, którzy okupowali 
Wołyń, trzymali tam więźniów politycznych. 
Kiedy 22  czerwca 1941 r. Niemcy hitlerowskie 
zaatakowały ZSRR, funkcjonariusze NKWD, ucie-
kając, bez skrupułów ich rozstrzelali. Według 
różnych źródeł w Łuckim Więzieniu w dniach 23–
24 czerwca zginęło od 2 000 do 4 000 więźniów, 
a ogólna liczba zabitych przez sowietów w tym 
czasie na zachodzie Ukrainy wynosi według róż-
nych danych od 20 000 do 50 000 osób. Znaczną 
część zamordowanych stanowili Polacy.

Więźniów w Łucku rozstrzeliwano i grzebano 
w różnych miejscach. Wraz z powrotem sowie-
tów w 1944 r. zbrodnia była starannie ukrywana, 
tak że przez długi czas miejsca pochówku pozo-
stawały nieznane i niezbadane. Kilkakrotnie po-
dejmowano próby prowadzenia badań już w nie-
podległej Ukrainie. Ostatnia z nich miała miejsce 
w 2017 r.: pod murami Klasztoru Brygidek zostało 
wówczas ekshumowanych 107 o�ar mordu. 

Według tych, którym udało się przeżyć ma-
sakrę 81 lat temu, na północnym dziedzińcu 
więzienia rozstrzeliwano Ukraińców, a na po-
łudniowym – Polaków. Na dziedzińcu północ-
nym wzniesiono obecnie memoriał – na murze 

umieszczono tablice z nazwiskami pomordo-
wanych oraz postawiono krzyż. To właśnie przy 
nim odbyło się nabożeństwo żałobne w intencji 
wszystkich tu zamordowanych. Po nabożeństwie 
i złożeniu kwiatów arcybiskup Michaił przemówił 
do zebranych.

«22 czerwca to dzień ataku faszystowskich 
Niemiec na faszystowską Rosję. Ale ta tragedia 
stała się szczególna dla Ukrainy, ponieważ oba 
państwa imperialistyczne wybrały jej tereny jako 
pole bitwy. Ta wojna przyniosła wiele o�ar, wiele 
męczeństwa» – przypomniał arcybiskup Mychaił.

«Myśleliśmy, że jest to już historia, że to już 
przeszłość. Niestety historia się powtórzyła. Do 
tych wsi wołyńskich, które są wymienione na ta-
blicach pamiątkowych, możemy dodać Buczę, Ir-
pień, Mariupol i inne miasta. A sprawcy są ci sami. 
To dla nas lekcja. Teraz widzimy, kto jest wrogiem, 
a kto prawdziwym przyjacielem» – powiedział 
kościelny hierarcha.

«Dlaczego Ukraińcy dzielnie się bronią, dla-
czego nie uciekli ze swojego kraju? Dlatego że 
strach został pokonany. Sumienie, moralność 
nie pozwala się bać, dodaje odwagi do walki. 
Przychodziliśmy i będziemy przychodzili w to 
miejsce, bo ono nas otrzeźwia i daje nam siłę 
do przezwyciężania zła. Niech ci męczennicy, za 
których modliliśmy się dzisiaj, modlą się do Pana 
w niebie, aby nad Wołyniem i całą Ukrainą było 
spokojne niebo. Modlimy się o zwycięstwo Ukra-
iny nad złem» – zachęcał biskup.

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich

Виконавці ті самі
23 червня лучани вчергове вшанували пам’ять в’язнів Луць-
кої тюрми, вбитих катами з НКВС 1941 р. Панахиду на одно-
му з місць розстрілів відслужило духовенство Православної 
церкви України.

Кількадесят лучан прийшли 23 червня на 
подвір’я Свято-Архангельського чоловічого 
монастиря на поминальний молебень, який 
відслужило духовенство Православної церкви 
України на чолі з предстоятелем, архієписко-
пом Михаїлом, митрополитом Луцьким і Во-
линським. 

Колишній католицький жіночий монастир 
ордену Святої Бригіти, де зараз міститься пра-
вославна обитель, із 1890 р. слугував за міську 
в’язницю. З 1939 р. у ній радянська влада, яка 
окупувала Волинь, тримала політичних в’язнів. 
Коли 22 червня 1941 р. гітлерівська Німеччина 
напала на СРСР, при відступі службовці НКВС 
безжально їх розстріляли. За різними даними, 
22–23 червня в луцькій в’язниці загинуло від 
двох до чотирьох тисяч в’язнів, а всього на за-
ході України совєти знищили в ті дні від 20 до 
50 тис. осіб. Значну частку вбитих становили 
поляки.

У Луцьку загалом і у в’язниці зокрема 
в’язнів розстрілювали й ховали в різних міс-
цях. Із повторним приходом совєтів у 1944 р. 
злочин ретельно приховували, тому довгий 
час місця поховань залишалися невідомими 
й  недослідженими. Було кілька спроб про-
вести дослідження вже в незалежній Україні. 
Останнє з них відбулося у 2017 р.: тоді під сті-
нами монастиря бригіток провели ексгумацію 
107 жертв розстрілу.

За свідченнями тих, кому пощастило вціліти 
в цій бійні 81 рік тому, українців розстрілювали 
у північному внутрішньому дворі тюрми, по-
ляків – у південному. У північному дворі зараз 
влаштовано меморіал – на стіні розмістили до-

шки зі встановленими прізвищами загиблих, 
поставили хрест. Саме біля нього відбулося 
поминальне богослужіння за всіх тут убитих. 
Після панахиди й покладання квітів архієпис-
коп Михаїл звернувся до присутніх.

«22 червня – день нападу фашистської Ні-
меччини на фашистську Росію. Але ця траге-
дія стала особливою для української сторони, 
адже обидві імперіалістичні держави обрали 
полем битви Україну. Та війна принесла бага-
то жертв, багато мучеництва», – нагадав архі-
єпископ Михаїл. 

«Ми думали, що це вже історія, що це було 
колись. На жаль, історія повторилася. До цих 
волинських сіл, які перераховані тут, на ме-
моріальних дошках, ми можемо додати Бучу, 
Ірпінь, Маріуполь та інші міста. І виконавці ті 
ж самі. Це урок для нас. Тепер ми бачимо, хто 
ворог, а хто – справжній друг», – наголосив 
церковний ієрарх.

«Чому українці мужньо бороняться, чому 
не втекли зі своєї країни? Тому що сором пе-
реміг над страхом. Совість, мораль не дозво-
ляє нам боятися, дає сміливість боротися. Ми 
приходили й будемо приходити на це місце, бо 
воно нас отвережує та надихає, дає силу для 
перемоги над злом. Хай ці мученики, за яких 
ми сьогодні молитовно звернулися, там, на 
небесах, молять Господа, щоби над Волинню 
і  над всією Україною було мирне небо. Молі-
мося за перемогу України над злом», – закли-
кав владика. 

Текст і фото: Анатолій Оліх

тур і побиття під час допитів обвинувачених 
у приналежності до комуністичної партії та 
комсомолу, а також те, що він і його співробіт-
ники організовували масові обшуки, під час 
яких били місцеве населення, зривали дахи 
з будинків і знищували запаси продуктів. При-
писували йому й розстріли осіб, запідозрених 
в антипольській діяльності. 

Після завершення слідства справу передали 
на розгляд Воєнного трибуналу 5-ї армії Україн-
ського фронту. Його виїзне засідання відбулося 
23–25 листопада 1939 р. за головуванням воєн-
ного юриста 3-го рангу Кондратенка.

Під час суду Кастнер заявив, що звинува-
чення йому зрозумілі, винним себе він не ви-
знає і готовий надати суду свої покази. Судове 
засідання розпочалося о 12.00 23 листопада. 
На момент оголошення перерви о 15.15 до-
питали лише Едмунда Кастнера. Насамкінець 
він сказав, що особисто ніколи не вірив, що 
«війська робітничо-селянської Червоної армії 
дійдуть до Західної України». Він був переко-
наний, що «з маленької Польщі буде велика 

Польща з територією від моря до моря, тобто 
від Балтійського до Чорного». 

За злочини, передбачені ст. 54–13 КК УРСР 
(активна боротьба з революційним рухом) 
і  ст.  54–2 КК УРСР (збройне повстання), Воєн-
ний трибунал засудив Едмунда Кастнера до 
найвищої міри покарання – розстрілу. Вирок 
виконали в Рівному 5 лютого 1940 р. Цього дня 
розстріляли також Борислава Хіля, Борислава 
Граніса, Францішка Кобачинського, Тихона Ко-
зачка, Зиновія Кондратчука й Василя Роману-
ху, про яких ми розповімо в наступних текстах 
рубрики.

Заключенням прокуратури Рівненської об-
ласті від 31 січня 1993 р. Едмунда Романовича 
Кастнера реабілітовано. У документі зазначе-
но, що на час винесення вироку Кастнер був 
громадянином Польщі й не підпадав під юрис-
дикцію СРСР, тому, згідно зі ст. І Закону України 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій 
на Україні» від 17 квітня 1991 р., він підлягає 
реабілітації.

Тетяна Самсонюк

łu, a także o to, że on i jego koledzy organizowali 
masowe przeszukania, w czasie których bili miej-
scową ludność, zrywali dachy z domów, niszczyli 
zapasy produktów. Zarzucano mu również, że 
rozstrzeliwał osoby podejrzane o działalność an-
typolską. 

Po ukończeniu śledztwa sprawę przekazano 
do Trybunału Wojskowego 5 Armii Frontu Ukra-
ińskiego. Jego wyjazdowe posiedzenie odbyło 
się 23–25 listopada 1939 r. pod przewodnic-
twem prawnika wojennego trzeciej rangi Kon-
dratenki.

W czasie rozprawy sądowej Kastner powie-
dział, że oskarżenia są dla niego zrozumiałe, do 
winy się nie przyznaje i jest gotów zeznawać 
przed sądem. Posiedzenie rozpoczęło się 23 li-
stopada o godz. 12.00. Do przerwy, która miała 
miejsce о godz. 15.15, został przesłuchany tylko 
Edmund Kastner. Po złożeniu zeznań powiedział, 
że właściwie nigdy nie wierzył w to, że «wojska 
Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej dosię-
gną Zachodniej Ukrainy». Żywił przekonanie, że 
«z małej Polski powstanie duża Polska z terenami 

od morza do morza, czyli od Bałtyku do Morza 
Czarnego». 

Za przestępstwa z art. 54–13 KK USRR (aktyw-
na działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu) 
і art. 54–2 KK USRR (powstanie zbrojne), Trybu-
nał Wojskowy skazał Edmunda Kastnera na karę 
śmierci poprzez rozstrzelanie. Wyrok wykonano 
w Równem 5 lutego 1940 r. W tym dniu rozstrzela-
no także Borysława Chila, Borysława Granisa, Fran-
ciszka Kobaczyńskiego, Tychona Kozaczka, Zyno-
wija Kondratczuka i Wasyla Romanuchę, o których 
opowiemy w następnych tekstach rubryki.

Według postanowienia Prokuratury Obwodu 
Rówieńskiego z dnia 31 stycznia 1993 r. Edmund 
Kastner s. Romana został zrehabilitowany. W do-
kumencie zaznaczono, że w chwili wydania wyro-
ku Kastner był obywatelem Polski i wobec niego 
nie mogło być stosowane prawo ZSRR, dlatego, 
zgodnie z art. І Ustawy Ukrainy «O rehabilitacji 
o�ar represji politycznych na Ukrainie» z dnia 
17 kwietnia 1991 r. zostaje uniewinniony.

Tetiana Samsoniuk
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вона розробила особисто, адже вже має 
досвід роботи з переселенцями. Кошти на 
реалізацію запланованого були отримані 
від продажу створених нею і  дітьми-пе-

реселенцями картин, які вона продавала на 
благодійних аукціонах в Польщі та Німеччині. 
Неабияк, за словами художниці, допомогли 
теж її численні друзі з різних країн. Завдяки цій 
допомозі діти мали дуже насичену програму: 
спортивні змагання, вогнища, танці, малюван-
ня, музика, виготовлення екологічні торб та 
квіткових композицій під керівництвом про-
фесійного флориста, а ще майстер-клас із гон-
чарства та гра на ксилофоні. 

Щодня діти брали участь у богослужіннях, 
молебнях за мир в Україні та катехизах. Підо-
пічні табору – православні. Серед дорослих 
були греко-католики. «До мене приїхали друзі 
з Варшави, римо-католики, тож у нас екуменічне 
богослужіння. Діти охоче брали участь у месах, 
долучалися до співу», – розповів пан отець Ян. 

Як зазначив священник, інтеграційному 
центру від початку повномасштабного росій-
ського вторгнення допомагали його друзі-по-
ляки. До організації табору фінансово долучи-
лися інші благодійники.  «Теплі долоні» – щоби 
зігріти. Зараз дітям потрібне тепло, щоби вони 
не думали про жахи війни, щоб у них було ди-
тинство», – пояснив він. 

Центр із перших днів повномасштабної війни 
відчинив свої двері для переселенців. За слова-
ми ксьондза-каноніка, у піковий період центр 
прийняв 70 осіб. Оскільки це трохи перевищу-
вало максимальні можливості, кільком особам 
не вистачило ліжок, тож їм довелося спати на 

карематах. Також на деякий час Інтеграційний 
центр «Замлиння» став домівкою для дитячого 
будинку з Ковеля, потім його вихованців вивез-
ли до Польщі. «Влада прийняла розумне рішен-
ня евакуювати дитячі будинки за кордон. Через 
два дні, як вони виїхали, приїхали переселенці. 
Були люди з Ірпеня, Слов’янська, Дніпра й Марі-
уполя», – пригадав ксьондз Ян.

Це була перша зміна табору «Теплі долоні». 
Заплановані вже чергові, зокрема тематичні 
мовний і мистецький табори, потім заїзд для 
60 вихованців дитячого будинку в Самборі, 
куди перевезли дітей зі сходу України. Остан-
ня зміна планується для учнів місцевого ліцею 
і переселеної молоді.

«Відпочинок переселенців, постраждалих 
від війни дітей і дітей із незаможних сімей став 
можливим завдяки численним благодійни-
кам, за що я їм безмежно вдячний», – сказав 
священник. Серед доброчинців – переважно 
приватні особи, є кілька організацій (не тіль-
ки з Польщі, а й із тих країн, де живе польська 
діаспора, зокрема зі США). Люди допомагають 
і коштами, і матеріально, наприклад, шкільним 
приладдям чи продуктами харчування. Долу-
чаються також благодійники з України.

Своїм існуванням Інтеграційний центр «За-
млиння» завдячує ксьондзу-каноніку Янові Бу-
расу. Панотець із 2008 до 2015 р. зводив із руїн 
цей осередок відпочинку, культури та поль-
сько-українського діалогу. У 2021 р. за свою 
діяльність отець Ян Бурас був відзначений на-
городою «Semper Fidelis».

Анатолій Оліх
Фото з фейсбук-сторінки Тетяни Мялковської

przesiedlonymi. Środki na realizację planu pozy-
skała ze sprzedaży stworzonych przez nią i prze-
siedlone dzieci obrazów, które rozprowadzała na 
aukcjach charytatywnych w Polsce i Niemczech. 
Według artystki, nieocenioną pomoc okazało też 
wielu jej przyjaciół z różnych krajów. Dzięki temu 
wsparciu dzieci miały bardzo bogaty program: 
zawody sportowe, ogniska, tańce, rysowanie, 
muzyka, robienie ekologicznych torebek i kom-
pozycji kwiatowych pod okiem profesjonalnego 
®orysty, a także warsztaty garncarstwa i gry na 
ksylofonie.

Dzieci codziennie uczestniczyły w nabożeń-
stwach, modlitwach o pokój w Ukrainie i ka-
techezie. Podopieczni obozu to prawosławni. 
Wśród dorosłych byli także grekokatolicy. «Przy-
jechali do mnie przyjaciele z Warszawy, katolicy 
rzymskiego obrządku, więc mieliśmy nabożeń-
stwa ekumeniczne. Dzieci chętnie brały udział 
w mszach i przyłączały się do śpiewu» – mówi 
ksiądz Jan.

Według kapłana, Centrum Integracyjne od 
początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej wspo-
magają jego polscy przyjaciele. Do organizacji 
turnusu �nansowo dołączyli się inni dobroczyń-
cy. «Ciepłe dłonie – aby ogrzać. Teraz dzieci po-
trzebują ciepła, żeby nie myślały o okropnościach 
wojny, żeby miały dzieciństwo» – wyjaśnia.

Centrum od pierwszych dni otwartej agresji 
rosyjskiej otworzyło swoje drzwi dla przesie-
dleńców. Według księdza kanonika, w szczyto-
wym okresie ośrodek gościł 70 osób. Ponieważ 
przekraczało to maksymalną pojemność, kilka 
osób nie miało łóżek, musiały więc spać na ma-
tach. Również na jakiś czas Centrum Integracyj-

ne «Zamłynie» stało się domem dla 
sierocińca z  Kowla, następnie jego 
wychowankowie zostali wywiezieni do 
Polski. «Władze podjęły rozsądną decy-
zję o ewakuacji domów dziecka za granicę. A już 
dwa dni po ich wyjeździe przybyli przesiedleńcy. 
Byli to ludzie z Irpienia, Słowiańska, Dnipra i Ma-
riupola» – wspomina ksiądz Jan.

To był pierwszy turnus obozu «Ciepłe Dłonie». 
Planowane są kolejne, w tym tematyczne obozy 
językowe i artystyczne, a następnie pobyt 60 wy-
chowanków z Domu Dziecka w Samborze, do 
którego przewieziono dzieci ze wschodu Ukra-
iny. W ostatnim turnusie wezmą udział uczniowie 
miejscowego liceum oraz przesiedlona młodzież.

«Pobyt przesiedleńców, dotkniętych wojną 
dzieci i dzieci z ubogich rodzin stał się możliwy 
dzięki licznym dobrodziejom, za co jestem im 
nieskończenie wdzięczny» – powiedział ksiądz. 
Wśród darczyńców są głównie osoby prywatne, 
jest kilka organizacji (nie tylko z Polski, ale tak-
że z  krajów, w których mieszka Polonia, w tym 
ze Stanów Zjednoczonych). Ludzie pomagają 
zarówno �nansowo, jak i rzeczowo, na przykład 
zapewniają przybory szkolne lub jedzenie. Dołą-
czają również dobrodzieje z Ukrainy.

Swoje istnienie Centrum Integracji « Zamły-
nie» zawdzięcza księdzu kanonikowi Janowi 
Burasowi. W latach 2008–2015 kapłan podniósł 
z gruzów to centrum rekreacji, kultury i dialogu 
polsko-ukraińskiego. W 2021 r. ks. kanonik Jan 
Buras został odznaczony za swoją pracę nagrodą 
«Semper Fidelis».

Anatol Olich
Fot: pro�l Tetiany Miałkowskiej na Facebooku

Z okazji 85. urodzin
składamy najserdeczniejsze życzenia

ALINIE ROGOZIŃSKIEJ
Życzymy samych pogodnych  

i szczęśliwych dni, 
pełnych zdrowia i radości!

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu 
oraz redakcja «Monitora Wołyńskiego»

1 str.

Z okazji 65. urodzin
bukiet najwspanialszych życzeń

przesyłamy 
IRYNIE KOŁPAKOWEJ

Zdrowia, uśmiechu i szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności.

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu
oraz redakcja «Monitora Wołyńskiego»
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Rosyjskie rakiety spadły na Sarny

25 czerwca podczas alarmu przeciwlotniczego trwającego 
w obwodzie rówieńskim od 19.05 do 19.50 dwie rosyjskie rakiety 
spadły na Sarny. Zostały wystrzelone z terenu Białorusi.

Wskutek ataku rakietowego zginęły cztery 
osoby, prócz tego siedem zostało rannych. Po-
informowali o tym przewodniczący Rówieńskiej 
Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Ko-
wal oraz mer miasta Sarny Rusłan Serpe ninow.

Rakiety spadły na stację obsługi samochodów 
z myjnią oraz na sąsiedni zakład naprawy pojaz-
dów. Uszkodzone zostały położone w pobliżu 
budynki mieszkalne.

Jak podaje Policja Obwodu Rówieńskiego, na 
miejscu pracowało kierownictwo obwodu, poli-

cjanci, ratownicy, pirotechnicy, funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i prokuratorzy. 
Policja zabezpieczyła dowody zbrodni wojennej.

Na wizji ogólnoukraińskiego maratonu tele-
wizyjnego Witalij Kowal powiedział, że był to już 
jedenasty atak rakietowy na teren obwodu ró-
wieńskiego.

Natalia Denysiuk
Fot. Policja Obwodu Rówieńskiego

Російські ракети впали на Сарни
25 червня під час повітряної тривоги, яка тривала в Рівнен-
ській області з 19.05 до 19.50, дві російські ракети впали на 
Сарни. Їх випустили з території Білорусі.

Унаслідок ракетного удару загинули чотири 
людини, ще семеро отримали поранення різ-
ного ступеню складності. Про це повідомили 
голова Рівненської обласної військової адміні-
страції Віталій Коваль та Сарненський міський 
голова Руслан Серпенінов.

Вибухи зруйнували станцію техобслугову-
вання автомобілів з мийкою та ще один комп-
лекс із ремонту авто. Частково пошкоджено 
розташовані неподалік приватні будинки.

Як повідомила поліція Рівненщини, на місці 
події працювали керівництво області, поліція, 
рятувальники, вибухотехніки, представники 
СБУ та прокуратури. Правоохоронці зібрали 
докази воєнного злочину.

В ефірі загальноукраїнського телемара-
фону Віталій Коваль зазначив, що це був уже 
одинадцятий ракетний удар по території Рів-
ненської області.

Наталя Денисюк
Фото: Поліція Рівненської області

Ягодин–Дорогуськ тільки для вантажівок
Із 27 червня через пункт пропуску «Ягодин–Дорогуськ» мо-
жуть проїхати лише вантажні транспортні засоби та рейсові 
автобуси.

Таких домовленостей було досягнуто під 
час зустрічі представників Міністерств інфра-
структури та прикордонних і митних відомств 
України та Польщі. Зустріч відбулася 20 червня 
в пункті пропуску «Дорогуськ».

Сторони обговорили порядок проведення 
спільних заходів щодо підвищення пропускної 
спроможності пункту пропуску «Ягодин–До-
рогуськ».

Задля пришвидшення пропуску через 
кордон вантажівок та зменшення черг перед 
цим пунктом пропуску прийнято рішення, що 
з 27 червня цього року в пункті пропуску «Яго-
дин–Дорогуськ» запроваджують оформлення 
лише вантажних транспортних засобів. 

Водночас транспортні засоби з повною ма-
сою до 7,5 тонни та легковий транспорт пере-
направляють в інші пункти пропуску. Для руху 
порожніх вантажівок виділено окремі смуги.

Через «Ягодин» тимчасово пропускають та-
кож рейсові автобуси. Їх оформлення в цьому 
пункті пропуску будуть здійснювати до завер-
шення реконструкції та будівництва пункту 
пропуску «Краківець».

Крім того, на зустрічі обговорили роботу 
контрольних служб, забезпечення необхід-
ними технічними засобами для проведення 
огляду транспорту та можливості організації 
спільного огляду в автомобільних та залізнич-
них пунктах пропуску.

ВМ
Фото: dpsu.gov.ua

Jagodzin–Dorohusk tylko dla ciężarówek

Od 27 czerwca na przejściu granicznym «Jagodzin–Dorohusk» 
są odprawiane tylko samochody ciężarowe oraz regularnie kur-
sujące autobusy.

Do takich ustaleń doszło podczas spotkania 
przedstawicieli ministerstw infrastruktury oraz 
urzędów granicznych i celnych Ukrainy i Polski. 
Spotkanie odbyło się 20 czerwca w punkcie kon-
troli granicznej «Dorohusk».

Strony omówiły procedurę wspólnych kroków 
mających na celu zwiększenie przepustowości 
przejścia granicznego «Jagodzin–Dorohusk».

W celu przyspieszenia przejazdu samocho-
dów ciężarowych przez przejście graniczne oraz 
zmniejszenia kolejek w tym punkcie kontroli 
podjęto decyzję, że od 27 czerwca br. na przej-
ściu granicznym «Jagodzin–Dorohusk» będą re-
jestrowane wyłącznie pojazdy ciężarowe. 

W tym samym czasie pojazdy o masie całko-
witej do 7,5 tony oraz samochody osobowe będą 
przekierowywane na inne przejścia graniczne. 
Dla ruchu pustych ciężarówek wydzielone zosta-
ną oddzielne pasy.

Przez «Jagodzin» przejeżdżać mogą także re-
gularnie kursujące autobusy. Ich odprawa na tym 
przejściu granicznym prowadzona będzie do cza-
su zakończenia rekonstrukcji punktu kontroli na 
przejściu «Krakowiec».

Na spotkaniu omówiono również pracę służb 
kontrolnych, zapewnienie niezbędnych środków 
technicznych do kontroli transportu oraz możli-
wość zorganizowania wspólnej inspekcji na dro-
gowych i kolejowych przejściach granicznych.

MW
Fot. dpsu.gov.ua
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Ks. Andrzej Maciej Kwiczala – syn Andrzeja 
i Alicji z d. Nikiel, urodził się 30 stycznia 1967 r. 
w Nysie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, 
rozpoczął naukę w Zespole Szkół Rolniczych im. 
Emila Godlewskiego w Nysie. Egzamin matural-
ny złożył w 1987 r. W tym samym roku rozpoczął 
studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po 
złożeniu egzaminu dyplomowego rozpoczął pra-
cę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 na 
Oddziale Nefrologii we Wrocławiu. 

W 1994 r. wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W czasie każdych wakacji pomagał 
w  duszpasterstwie w para� ach kierowanych 
przez ks. Witolda Józefa Kowalowa: w Ostrogu, 
Zdołbunowie i Klewaniu (diecezja łucka) oraz 
w Kuniowie (diecezja kamieniecko-podolska). 

18 maja 2000 r. uzyskał stopień magistra hi-
storii Kościoła na Wydziale Teologicznym KUL. 

Święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Marcjana 
Tro� miaka otrzymał 10 czerwca 2000 r. 

Od lipca 2000 r. do listopada 2001 r. pracował 
jako wikariusz para� i katedralnej w Łucku. 18 li-
stopada 2001 r. mianowany proboszczem para� i 
pw. Ducha Świętego w Maniewiczach, para� i pw. 
Świętych Cyryla i Metodego w Lubieszowie i pa-
ra� i pw. Świętego Marcina w Czersku. 

W ostatnich latach wyremontował kościół 
w  Maniewiczach, przy którym mieszkał i praco-
wał niemal 21 lat. 

Zmarły kapłan był faktycznym kapelanem 
harcerzy polskich przybywających do Kostiuch-
nówki. Opiekun grobów legionistów, kapłanów 
i miejsc pamięci na Polesiu Wołyńskim. Człowiek 
wielkiego serca, gościnny i dobry.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, 
a  światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

Źródło: Wołanie z Wołynia

Отець Анджей-Мацей Квічаля (син Анджея 
Квічалі й Аліції Нікель) народився 30 січня 
1967 р. у Нисі. Після закінчення школи розпо-
чав навчання в Об’єднанні сільськогосподар-
ських училищ імені Еміля Годлевського в Нисі. 
Іспит зрілості склав у 1987 р. Того ж року роз-
почав навчання у Вроцлавській медичній ака-
демії. Після отримання диплома працював 
у  нефрологічному відділенні Державної клі-
нічної лікарні № 4 у Вроцлаві.

У 1994 р. вступив до Вищої духовної семіна-
рії Замойсько-Любачівської дієцезії та розпо-
чав навчання в Люблінському католицькому 
університеті (KUL). Під час канікул допомагав 
у душпастирській праці в парафіях, якими ке-
рував отець Вітольд-Йосиф Ковалів: в Острозі, 
Здолбунові, Клевані (Луцька дієцезія) та Куневі 
(Кам’янець-Подільська дієцезія).

18 травня 2000 р. здобув звання магістра 
історії Церкви на богословському факультеті 
KUL. Був рукоположений у священники єпис-

копом Маркіяном Трофим’яком 10 червня 
2000 р.

Із липня 2000 р. до листопада 2001 р. пра-
цював вікарієм кафедральної парафії в Луцьку. 
18 листопада 2001 р. призначений парохом 
парафій Святого Духа в Маневичах, Святих Ки-
рила і Методія в Любешеві та Святого Марціна 
в Черську.

За останні роки відремонтував костел у Ма-
невичах, при якому проживав і працював май-
же 21 рік.

Померлий фактично був капеланом поль-
ських харцерів, які приїжджали до поблизької 
Костюхнівки. Опікун могил легіонерів, священ-
ників та місць пам’яті на Волинському Поліссі. 
Людина великого серця, гостинний і добрий.

Вічне спочивання дай йому, Господи, і світ-
ло віковічне нехай йому світить! Хай спочиває 
у мирі вічнім. Амінь. 

Джерело: Волання з Волині

W niedzielę, 26 czerwca, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. 
Andrzej Kwiczala, proboszcz para� i katolickich w Lubieszowie, 
Maniewiczach i Czersku.

Zmarł ksiądz Andrzej Kwiczala
Помер отець Анджей Квічаля

У неділю, 26 червня, після тяжкої тривалої хвороби помер 
отець Анджей Квічаля, настоятель католицьких парафій 
у Любешеві, Маневичах та Черську.

«Przy innym ogniu,
w inną noc…»

W niedzielę, 26 czerwca 2022 r., w godzinach porannych 
odszedł od nas na wieczną wartę

nasz Brat i Druh
Ksiądz ANDRZEJ KWICZALA.

Przez dwadzieścia lat pełnił niezmordowanie służbę 
duszpasterską na Wołyniu.

Budował i tworzył maniewicką i lubieszowską wspólnotę.
Kochał ludzi.

Opiekował się młodzieżą i harcerzami.
Był patronem Polskich Miejsc Pamięci Narodowej.

Nie dbając o własne zdrowie, myślał i pracował dla innych.

Andrzeju, pozostawiłeś w naszych sercach pustkę i smutek.
Żegnamy Cię naszym zwyczajowym kostiuchnowskim 

zawołaniem:
«Cześć Boże, Andrzeju.

Cześć Boże…»

Harcerze Centrum Dialogu Kostiuchnówka
i cała Rodzina Kostiuchnowska

Пішов із життя турботливий пастир

Члени Маневицького відділення Товариства польської культури на Волині іме-
ні Еви Фелінської з великим жалем сприйняли трагічну звістку про передчас-
ну смерть багаторічного настоятеля парафії Зіслання Святого Духа в Маневичах – 
отця Анджея Квічалі.

Раптово пішла з життя прекрасна людина, турботливий пастир, священник із великим 
і добрим серцем.

У цей скорботний час члени Маневицького відділення товариства та тисячі меш-
канців селища, які знали отця Анджея, сумують разом із його рідними та близькими
і поділяють з ними горе та біль втрати.

Нехай Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне.
Світла пам’ять про отця Анджея Квічалю вічно житиме в серцях маневичан.

Невблаганна хвороба обірвала життя нашого ксьондза
Страшна звістка облетіла любешівську римо-католицьку громаду – не стало духівни-

ка, хорошої, порядної людини, вірного друга, яким був і назавжди залишиться в пам’яті 
ксьондз Анджей Квічаля, парох парафії Святих Кирила та Мефодія в Любешеві. 

Він мужньо боровся з недугами, які не змінили його оптимістичного погляду на життя. 
Його любили, поважали й радилися з ним. У серцях та спогадах наш отець Анджей Квічаля 
назавжди залишиться усміхнений і привітний.

Римо-католицька громада та члени Любешівського відділення Товариства польської 
культури на Волині імені Еви Фелінської глибоко сумують із приводжу тяжкої втрати – 
смерті настоятеля костелу. Вони висловлюють щире співчуття рідним та близьким ксьон-
дза Анджея Квічалі.

Вічна пам’ять і Царство Небесне!
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Porządkowanie w Mielnikach i Ostrówkach

Członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Michała Ogiń-
skiego w Lubomlu uporządkowali kwaterę o�cerów Korpusu 
Ochrony Pogranicza w Mielnikach i polski cmentarz w Ostrów-
kach.

 W Mielnikach pochowani są o�cerowie Kor-
pusu Ochrony Pogranicza zamordowani 29 wrze-
śnia 1939 r. przez sowietów. 

Członkowie Szackiego Oddziału SKP im. Mi-
chała Ogińskiego: Oleg Lisowski, Tetiana Lisow-
ska, Andrzej Goladyniec, Anastazja Cioś i Daria 
Lisowska wykosili i wynieśli trawę z kwatery żoł-
nierzy oraz oczyścili pomniki.

W Ostrówkach na cmentarzu para�alnym 
i  zbiorowym grobie Polaków z Ostrówek i Woli 
Ostrowieckiej zamordowanych w 1943 r. praco-
wali: Oleg Lisowski, Tetiana Lisowska i Włodzi-
mierz Pedycz. 

Uczestnicy akcji wykosili trawę na cmentarzu 
i  wzdłuż ogrodzenia, usunęli śmieci i  gałęzie, 
uporządkowali także teren wokół głównego po-
mnika.

Włodzimierz Pedycz,
Stowarzyszenie Kultury Polskiej

im. Michała Ogińskiego w Lubomlu

Fot. Daria Lisowska 

Прибирання в Мельниках і Острівках
Члени Товариства польської культури імені Міхала Огін-
ського в Любомлі впорядкували могили офіцерів Корпусу 
охорони прикордоння в Мельниках і польський цвинтар  
в Острівках.

У Мельниках поховані офіцери Корпу-
су охорони прикордоння, убиті 29 вересня 
1939 р. совєтами. 

Члени Шацького відділу ТПК імені Міхала 
Огінського Олег Лісовський, Тетяна Лісовська, 
Андрій Голядинець, Анастасія Цьось і Дарія Лі-
совська викосили траву, винесли її з кладови-
ща та очистили пам’ятники.

В Острівках на парафіяльному цвинтарі та 
на братській могилі, в якій поховані поляки 
Острівків і Волі Островецької, вбиті в 1943 р., 
працювали Олег Лісовський, Тетяна Лісовська 
і Володимир Педич. 

Учасники акції покосили траву на цвинтарі 
та вздовж огорожі, прибрали сміття й опале 
гілля, впорядкували територію навколо голов-
ного пам’ятника.

Володимир Педич,
Товариство польської культури 

імені Міхала Огінського в Любомлі

Фото: Дарія Лісовська

Radziwiłł przywiózł 
pomoc do Ołyki

We wtorek, 21 czerwca, na Wołyń przybył z wizytą Maciej Ra-
dziwiłł, syn Alberta Hieronima Radziwiłłа i Anny Marii z Czar-
toryskich, założyciel Fundacji Trzy Trąby – podaje Ołycka Rada  
Wiejska.

Jest to już drugi ładunek humanitarny 
skierowany do Ołyki przez Fundację Trzy Trąby. 
Pierwszy przybył po majowej wizycie w Polsce 
przewodniczącego Ołyckiej Rady Wiejskiej 
Oleksandra Prendeckiego i szefa Wydziału 
Działalności Ogólnej, Organizacyjnej i Kadrowej 
oraz Obiegu Dokumentów Ołyckiej Rady Wiejskiej 
Walentyna Pawłowskiego. Odbyli wówczas 
szereg spotkań w celu nawiązania współpracy 

z organizacjami polskimi i międzynarodowymi, 
odwiedzili również Macieja Radziwiłła. 

Pomoc przywieziona przez Fundację Trzy 
Trąby przeznaczona jest dla przesiedleńców 
przebywających na terenie Ołyckiej Hromady 
oraz dla ukraińskich żołnierzy na pierwszej linii 
frontu.

MW
Fot. Ołycka Rada Wiejska

Радзивілл привіз  
до Олики допомогу

У вівторок, 21 червня, на Волинь завітав Мацей Радзивілл, 
син Альберта-Ієроніма Радзивілла та Анни-Марії, в дівоцтві 
Чарторийської, засновник фундації «Три труби». Про це по-
відомляє Олицька селищна рада.

Це вже другий гуманітарний вантаж, до-
ставлений до Олики фундацією «Три тру-
би». Перший прибув після травневого візиту 
Олицького селищного голови Олександра 
Прендецького та керівника відділу загальної, 
організаційної, кадрової роботи, документо-
обігу Олицької селищної ради Валентина Пав-
ловського до Польщі. Тоді вони провели низку 
зустрічей із метою налагодження співпраці 

громади з польськими та міжнародними орга-
нізаціями, відвідали також Мацея Радзивілла. 

Допомога, привезена фундацією «Три тру-
би», призначена для вимушених переселенців, 
які перебувають на території Олицької грома-
ди, та для українських солдатів із передової.

ВМ
Фото: Олицька селищна рада

Do 15 lipca 2022 r. 
trwa nabór wniosków 

do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii 
im. generała Władysława Andersa – 

studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 
na polskich uczelniach. 

Szczegóły tu: https://monitorwolynski.com/pl/news/4306-program-anders-nawa
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Про сьогодення видавничої справи, українську книгу в Поль-
щі, польську – в Україні та нові проєкти ми розмовляли з ди-
ректором волинського видавництва «Ключі» Дмитром Голо-
венком.

O obecnej sytuacji w branży wydawniczej, ukraińskich książkach 
w Polsce, polskich książkach w Ukrainie i nowych projektach roz-
mawialiśmy z Dmytrem Hołowenką, dyrektorem wołyńskiego 
wydawnictwa «Klucze».

Książka ukraińska w Polsce ma przyszłość
Українська книга в Польщі має майбутнє

Miliony Ukraińców porzuciły swoją Ojczyznę 
z powodu rosyjskiej agresji. Duża część przesie-
dleńców to dzieci, które wyjechały z matkami. 
W krajach europejskich mają zapewnione miesz-
kanie, wyżywienie, opiekę medyczną i możliwość 
nauki w lokalnych szkołach. Do końca roku szkol-
nego niektórzy uczniowie nadal uczyli się zdalnie 
w ukraińskich szkołach, więc potrzebowali pod-
ręczników w języku ojczystym. Z pomocą przyszli 
krajowi wydawcy i ich zagraniczni partnerzy.

Inny kłopot, który pojawił się wraz z przyjaz-
dem do Polski ponad 3 mln obywateli Ukrainy, 
to problem językowy: dzieci w większości nie 
znają języka polskiego, a ich nauczyciele – ukra-
ińskiego. «W kilku szkołach, w których byłem, za-
proponowano mi nawet płatną pracę asystenta 
nauczyciela. Innymi słowy, polskie władze są tak 
przychylne, że nie tylko dają naszym dzieciom 
możliwość nauki w szkole, ale są również go-
towe zapłacić osobom, które mogłyby pomóc 
w  procesie edukacyjnym» – powiedział Dmytro 
Hołowenko, dyrektor wołyńskiego wydawnictwa 
«Klucze».

«Co roku pod koniec maja w Warszawie odby-
wają się targi książki. Mniej więcej miesiąc przed 
wydarzeniem zadzwoniłem do Ukraińskiego In-
stytutu Książki z pytaniem, czy Ukraina weźmie 
w nich udział. Dyrektor Ołeksandra Kowal odpo-
wiedziała, że najprawdopodobniej się nie uda. 
Polski Instytut Książki stwierdził jednak, że w tym 
roku Ukraina będzie miała wszystko za darmo – 
stoisko, udział, a nawet nocleg. W ten sposób my, 
ukraińscy wydawcy, tra�liśmy na tegoroczną im-
prezę» – mówi Dmytro Hołowenko.

Już w kwietniu, w trakcie przygotowywania 
wystawy, wołyński wydawca poruszył temat 
ukraińskich książek w Polsce w rozmowie ze swo-
im polskim kolegą Piotrem Pru°erem, który kie-
dyś był prezesem polskiej sieci księgarni «Empik», 
a także jej przedstawicielem w Ukrainie. Okazało 
się, że czytelnicy ukraińscy przychodzą do «Em-
piku» i pytają o ukraińską książkę, ale jej nie ma.

«Właśnie wtedy zrodził się pomysł znalezienia 
dla nich książek. Sporządziłem listę najbardziej, 
moim zdaniem, potrzebnej i popularnej literatu-
ry» – dodaje wydawca. Na liście znalazło się około 
40 % literatury dziecięcej, gdzieś 30–35 % – be-
letrystyki, wszystko inne – literatura non-�ction.

«Wybrałem książki dla sklepów w Warszawie, 
bo to właśnie tam mieszka obecnie wielu prze-
siedleńców, książki, które będą czytać ukraińskie 
dzieci, młodzież i kobiety. Bardzo często proszą 
nie o klasykę, lecz o literackie nowości. Spośród 
współczesnych pisarzy przede wszystkim jest po-
pularna Oksana Zabużko. Dodać należy, że nasza 
wołyńska pisarka została laureatką polskiej na-
grody literackiej IKAR. Odebrała ją podczas uro-
czystego otwarcia Warszawskich Targów Książki» 
– wspomina Dmytro Hołowenko.

W kwietniu Państwowy Komitet ds. Telewizji 
i Radiofonii Ukrainy przekazał do Warszawy po-
nad 20 tys. ukraińskich podręczników. Teraz ta 
inicjatywa poszerza się, ukraińskie podręczniki 
tra�ają do innych polskich miast. Przekazywa-
ne są do bibliotek szkolnych. Ponadto od kilku 
miesięcy ukraińskie wydania napływają do Pol-
ski dzięki organizowanym przez społeczników 
zbiórkom książek w różnych miejscowościach 
Ukrainy.

Publikacje ukraińskojęzyczne, w tym przetłu-
maczone na ukraiński utwory polskich pisarzy, 
od marca są przekazywane przez Polski Instytut 
Książki do bibliotek w całej Polsce. Instytut prze-
kazał też 7 tys. egzemplarzy książek dla dzieci od 
pięciu ukraińskich wydawców do bibliotek wo-
jewódzkich w ramach projektu «Podaruj książkę 
ukraińskim dzieciom» i planuje wydać 16 książek 
dla dzieci w języku ukraińskim o łącznym nakła-
dzie 80 tys. sztuk.

«Książka ukraińska w Polsce ma przyszłość» – 
powiedział Dmytro Hołowenko i podzielił się 
planami stworzenia w Polsce swoistego hubu dla 
książek ukraińskich, skąd będą one dystrybuowa-
ne do innych krajów europejskich, w zależności 
od potrzeb osób przesiedlonych.

Mój rozmówca również zajmuje się handlem 
książkami. Sklep wydawnictwa «Klucze» na Placu 
Teatralnym w Łucku różni się od innych asorty-
mentem, w szczególności ma wiele książek auto-
rów wołyńskich i na tematy wołyńskie. Jest tam 
również, oprócz polsko-ukraińskich słowników 
i rozmówek, półka z polskimi książkami. Są to tłu-
maczenia i książki dwujęzyczne.

Pytany, czy na Ukrainie mają przyszłość pol-
skie książki i czy ukraińscy czytelnicy czytaliby 
polskie książki nie w tłumaczeniu, ale w orygi-
nale, odpowiedział, że jest zapotrzebowanie na 
literaturę polskojęzyczną. Nie tylko wśród stu-
dentów polonistyki, ale także wśród innych osób, 
które po prostu znają język polski lub chcą go 
lepiej opanować.

Jednak według Dmytra Hołowenki istnieje 
pewien problem: podatek od wartości dodanej, 
który należy zapłacić przy zakupie książki. «Jeśli 
książka nie zostanie sprzedana i zostanie zwró-
cona, nie wiadomo, jak radzić sobie z podatkiem 
VAT» – powiedział. «Wysyłka pocztą jest również 
dość kosztowna, dlatego potrzebne są kom-
pleksowe rozwiązania. Przydałoby się stworzyć 
przedsiębiorstwo, które dostarczałoby polskie 
książki np. do Łucka, skąd można by je rozpro-
wadzać po całej Ukrainie. Chciałbym zrealizować 
tutaj taki projekt, żeby nie tylko Ukraińcy w Pol-
sce mogli kupić ukraińską książkę, ale także, żeby 
polską książkę można było kupić w Ukrainie» – 
powiedział Dmytro Hołowenko.

Kolejnym projektem, z którego rozmówca 
jest dumny, jest wdrożona już w jego księgarni 
inicjatywa, można ją nazwać «książką na wyna-
jem». «Książki są teraz drogie, w Polsce średnia 
cena to około 40 zł, w Ukrainie cena prawie taka 
sama, około 300 hrywien. Nie każdy może sobie 
na to pozwolić. Po przeczytaniu musisz zdecydo-
wać, co z nią zrobić. Pozwolić jej leżeć na półce 
i czekać, aż dzieci dorosną? A jeśli nie zechcą tego 
przeczytać?» – zastanawiał się kiedyś mój roz-
mówca. I znalazł rozwiązanie: nabywając, klient 
płaci pełną cenę książki. Po przeczytaniu może ją 
zatrzymać u siebie, sprezentować komuś, a tak-
że przynieść z powrotem do księgarni i otrzyma 
zwrot części jej wartości.

«Osoby, które nie czytają książek, nie rozwi-
jają się intelektualnie. Mam takie porównanie: 
spróbujcie przywiązać sobie rękę do boku i tak 
chodzić przez miesiąc. Za miesiąc ona się nie 
podniesie! Podobnie mózg – jeśli go nie treno-
wać, pozostanie na poziomie najprostszych in-
stynktów i nie będzie się rozwijał. Czytanie jest 
dla człowieka koniecznością» – uważa Dmytro 
Hołowenko.

Tekst i zdjęcie: Anatol Olich

Через повномасштабну російську агресію 
свою Батьківщину покинули мільйони україн-
ців. Велику частку вимушених переселенців 
становлять діти, які виїхали переважно зі сво-
їми матерями. У європейських країнах їм на-
дають житло, харчування, медичну опіку та 
можливість навчатися в місцевих школах. Час-
тина учнів до завершення навчального року 
продовжувала дистанційно здобувати освіту 
в українських школах, тож у них з’явилася по-
треба в підручниках рідною мовою. Тут на до-
помогу прийшли вітчизняні книговидавці та 
їхні закордонні партнери.

Ще одна нагальна проблема, яка виникла із 
прибуттям у Польщу понад 3 млн українських 
громадян, мовна:  діти переважно не знають 
польської, а їхні вчителі – української. «Мені 
навіть у кількох школах, де я був, пропонува-
ли на оплатній основі працювати помічником 
учителя. Тобто польська влада настільки йде 
назустріч, що не лише надає можливість на-
шим дітям навчатися у школі, а й готова платити 
людям, які могли би допомогти в навчальному 
процесі», – ділиться Дмитро Головенко, дирек-
тор волинського видавництва «Ключі».

«Щороку наприкінці травня у Варшаві від-
бувається книжковий ярмарок. Десь за місяць 
до події я зателефонував до Українського інсти-
туту книги із запитанням, чи братиме Україна 
цьогоріч у ньому участь. Олександра Коваль, 
директорка установи, відповіла, що, найімо-
вірніше, не вдасться. Проте Польський інститут 
книги заявив, що для України цього року все 
буде безплатно: стенд, участь і навіть прожи-
вання. Так ми, українські видавці, потрапили 
на цьогорічну імпрезу», – розповідає Дмитро 
Головенко.

Ще у квітні у процесі підготовки експозиції 
волинський видавець зачепив тему української 
книги в Польщі під час розмови з польським 
колегою Пьотром Прюффером, який колись 
був генеральним директором польської мере-
жі книгарень «Empik», працював представни-
ком мережі в Україні. З’ясувалося, що в «Empik» 
заходять українські читачі й запитують про 
україн ську книгу, а її немає. 

«Тоді й виникла ідея знайти для них книги. 
Я сформував список найбільш, на мою думку, 
потрібної і популярної літератури», – ділиться 
книговидавець. За його словами, в переліку він 
запропонував 40 % дитячої літератури, близь-
ко 30–35 % – художньої, все інше – література 
факту. 

«Я підбирав книги для магазинів у Варшаві, 
адже саме там зараз проживає багато пересе-
ленців. Їх читатимуть українські діти, підлітки 
та жінки. Дуже часто просять не класику, а  лі-
тературні новинки. Із сучасних письменни-
ків – передусім Оксану Забужко. До речі, наша 

волинська письменниця стала лауреаткою 
польської літературної премії IKAR. Нагороду 
вона отримала на церемонії відкриття Варшав-
ського книжкового ярмарку», – згадує Дмитро 
Головенко.

Ще у квітні Державний комітет телебачення 
і радіомовлення передав до Варшави понад 
20 тис. українських підручників. Зараз ця ініціа-
тива набуває розмаху, українські підручники 
надходять до інших польських міст. Їх пере-
дають у шкільні бібліотеки. До того ж українські 
видання вже протягом кількох місяців потра-
пляють до Польщі завдяки акціям збору й пере-
дачі книг, організованим громадськими діяча-
ми в різних населених пунктах України. 

Видання українською мовою, зокрема пере-
клади польських авторів, ще з березня передає 
до бібліотек у Польщі Польський інститут кни-
ги. Також він у рамках проєкту «Подаруй кни-
гу українським дітям» передав воєводським 
бібліо текам 7 тис. томів для дітей від п’яти 
українських видавців та планує надрукувати 
16 україномовних книг для дітей загальним на-
кладом 80 тис. екземплярів. 

«Українська книга в Польщі має майбутнє», – 
зазначає Дмитро Головенко та ділиться плана-
ми створення в Польщі своєрідного хабу для 
українських книг, звідки їх будуть розповсю-
джувати іншими країнами Європи, залежно від 
потреб біженців. 

Мій співрозмовник займається також кни-
готоргівлею. Магазин видавництва «Ключі» на 
Театральному майдані в Луцьку вирізняється 
серед інших своїм асортиментом. Зокрема, там 
багато книг волинських авторів та на волинську 
тематику. Є теж, окрім польсько-українських 
словників та розмовників, полиця з польськи-
ми книгами. Це переклади й книги-білінгви. 

На запитання, чи має майбутнє польська 
книга в Україні і чи читали би українці польські 
книжки не в перекладі, а в оригіналі, відповідає, 
що запит на польськомовну літературу є. Не 
лише серед студентів-полоністів, а й серед ін-
ших людей, які знають польську мову чи хочуть 
краще її опанувати. 

Проте, за словами Дмитра Головенка, є пев-
на проблема – податок на додану вартість, 
який потрібно сплатити при закупівлі книжки. 
«Якщо книгу не вдалося реалізувати і її повер-
тають, невідомо, як бути з ПДВ», – каже він. 
«Пересилання поштою – це теж досить дорого, 
тому потрібні комплексні рішення. Варто було 
б створити підприємство, яке доставляло би 
книги, скажімо в Луцьк, звідки їх можна було би 
поширювати Україною. Хотілося би зробити та-
кий проєкт тут, аби не тільки українці в Польщі 
мали змогу купити українську книгу, але й щоб 
в Україні можна було купити польську книж-
ку», – вважає Дмитро Головенко.

Ще один проєкт, яким пишається співроз-
мовник, – це вже впроваджена в його книгарні 
ініціатива, яку можна назвати «Книга в лізинг». 
«Книжки зараз дорогі, у Польщі середня ціна – 
десь 40 злотих, в Україні – майже така сама, 
близько 300 грн. Після прочитання треба ви-
рішити, що з нею робити. Хай лежить на поли-
ці й чекає, доки діти підростуть? А якщо вони 
не захочуть її читати?» – задумався він колись. 
І рішення знайшлося: в книгарні є книжки, при 
придбанні яких вноситься заставна ціна книги. 
Після прочитання її можна залишити в себе, по-
дарувати, а можна принести назад і повернути 
частину вартості. 

«Люди, які не читають книжок, відстають 
в інтелектуальному розвитку. Я маю таке порів-
няння: прив’яжіть руку до боку і походіть так із 
місяць. Через місяць вона не буде у вас підніма-
тися. Так само й мозок: якщо його не тренувати, 
він так і залишатиметься на рівні найпростіших 
інстинктів і не розвиватиметься. Читання для 
людини – необхідність», – впевнений Дмитро 
Головенко.

Текст і фото: Анатолій Оліх
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Ignacy Gogolewski – mistrz mowy polskiej

Wiele postaci literackich kojarzymy z aktorami, którzy wcielili się 
w role bohaterów wybitnych dzieł przeniesionych na duże lub 
małe ekrany. Jedną z takich postaci jest Ignacy Gogolewski, któ-
ry zagrał Antka Borynę w serialu na podstawie powieści Włady-
sława Reymonta «Chłopi» powstałym w latach 1971–1973 oraz 
jego wersji kinowej w reżyserii Jana Rybkowskiego z roku 1973.

Ignacego Gogolewskiego pożegnaliśmy 
w maju tego roku. Był aktorem spełnionym. Grał 
w wielu sztukach teatralnych oraz w �lmach zna-
nych polskich reżyserów, ale był także scenarzy-
stą, sprawował również funkcję prezesa Związku 
Artystów Scen Polskich. W roku 1992 napisał 
książkę «Wszyscy jesteśmy aktorami», pisał też 
felietony w cyklu «Zza kulis». W roku 1966 wydał 
płytę «Wielkie monologi romantyczne», na której 
znalazły się słynne fragmenty z «Dziadów» i «Kor-
diana» w jego interpretacji. 

Swoją karierę zaczął w roku 1953 w Teatrze 
Polskim w Warszawie. Mówił, że tu narodził się 
jako aktor. Występował także na scenie w Teatrze 
Dramatycznym, Teatrze Współczesnym, Teatrze 
Rozmaitości, Teatrze Narodowym, Teatrze Polo-
nia w Warszawie, Teatrze Śląskim w Katowicach, 
Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Grał role 
w bardzo różnorodnym repertuarze. Jego warsz-
tat był tak bogaty, że mógł wcielić się w cały 
przekrój postaci z różnych epok historycznych: 
Gustawa-Konrada w «Dziadach» Mickiewicza, 
Gustawa w «Ślubach panieńskich» i pastora Hale 
w «Procesie w Salem» Arthura Millera oraz Jego 
w «Drugim pokoju» Zbigniewa Herberta.

W swoim życiu aktorskim miał też szczęście 
do wybitnych reżyserów: cenił wszystkich, z któ-
rymi pracował, a najbardziej Jerzego Antczaka, 
chociaż wspominał, że różniły ich charaktery. Pra-
cował także z Aleksandrem Bardinim, Kazimie-
rzem Dejmkiem, Jerzym Grzegorzewskim, Janem 
Rybkowskim, Jerzym Jarockim, Krystyną Jandą, 
Janem Englertem.

Miał talent do wyrażania w swoich rolach, jak 
pisali krytycy teatralni, zarówno liryzmu, jak i dra-
matyzmu. Do tego posiadał nieskazitelną dykcję 
i wyczucie melodii polskiego języka. Nienawidził 
wulgaryzmów. Uważał, że ich tak powszechne 
używanie w mowie codziennej niszczy nasz język.

W teatrze zagrał między innymi Achillesa 
w  sztuce «Achilles i panny», Mazepę w drama-
cie Juliusza Słowackiego, Jęzorego w dramacie 
«W  małym dworku» Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza, Zenona Ziembiewicza w «Granicy» Zo-
�i Nałkowskiej. Do jego wybitnych i cenionych 
przez krytyków ról należą: rola hrabiego Szarma 
w  «Operetce» Witolda Gombrowicza oraz Lau-
rentego w sztuce Tadeusza Różewicza «Na czwo-
rakach».

Film też polubił Ignacego Gogolewskiego. Po-
lacy najbardziej pamiętają go z roli Antka Boryny 
z serialu i �lmu «Chłopi». Umiał oddać wielkie 
uczucie opętanego przez miłość żonatego chło-
pa, jego dramat oraz trudny wybór. Zagrał także 
w �lmach Stanisława Różewicza, brata Tadeusza, 
«Trudna miłość» i «Samotność we dwoje», «Hra-
binie Cosel» Jerzego Antczaka, «Bolesławie Śmia-
łym» Witolda Lesiewicza, czy wybitnego poetę 
Cypriana Kamila Norwida w �lmie «Dom święte-
go Kazimierza». 

Gogolewski grał w wielu przedstawieniach 
w Teatrze Telewizji. Podkreślał, jak ważne to były 
spektakle: grane na żywo i docierające do wielu 
młodszych i starszych Polaków, którzy nie mieli 
możliwości zobaczenia prawdziwego teatru.

Ignacego Gogolewskiego lubiło także radio. 
Zagrał w wielu przedstawieniach Teatru Pol-
skiego Radia. Między innymi w «Białym małżeń-
stwie», «Mołotowie», «Dniu gbura» i «Scherzo alla 
Polacca». Jego głos przykuwał uwagę, urzekał, 
poruszał i wzruszał.

Pokory wobec zawodu i sławy nauczyły go 
kelnerki w kawiarni, które mówiły między sobą: 
«To on, czy to nie on?». Kiedy pełen dumy spytał 
je, o co chodzi, myśląc, że pamiętają go ze wspa-
niałego kolejnego spektaklu, one spytały, czy to 
on wpisał im się w ubiegłym tygodniu do książ-
ki skarg i zażaleń. Inną anegdotą z okresu jego 
dyrektorowania w Teatrze im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie jest ta zanotowana przez Ludwika Pa-

czyńskiego: w czasie stanu wojennego władze 
wydały rozporządzenie, aby pijacy i uchylający 
się od pracy odśnieżali chodniki. Pewnego dnia 
przed wejściem do teatru utworzył się lód i trzeba 
była skuwać go za pomocą narzędzi. Gogolewski 
z aktorami też wziął się do roboty. Przechodziły 
wtedy obok dwie panie i jedna mówi do drugiej: 
«Zobacz, moja droga, taki dobry aktor ten Gogo-
lewski, a też pijak».

Mówił w jednym z wywiadów, trochę żartując, 
że dzień bez marzeń i bez kłamstwa jest dniem 
straconym, bo wszystko osiągnął ciężką pracą 
i sięganiem po marzenia. W wieku 83 lat twierdził, 
że jego nieustannym marzeniem jest ciągle mieć 
coś zadane, coś do zrobienia. Wspominał, że los 
dawał mu zawsze role skomplikowane i niejed-
noznaczne. Ale zawsze żył przygotowywaną rolą 
zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, na urlopie 
i wszędzie gdzie w danym momencie był. Aktor, 
według niego, nie ma odpoczynku od swoich ról.

Wymienienie ról Ignacego Gogolewskiego 
i jego nagród zajęłoby całe szpalty «Monitora 
Wołyńskiego». Trzeba powiedzieć, że był wielkim 
i  niezapomnianym aktorem, a jego dłoń w Alei 
Gwiazd w Międzyzdrojach jest jak najbardziej 
zasłużona. Miał też świadomość znikomości tego 
zawodu i jego ulotności, ale nie zamieniłby go na 
żaden inny.

Ten wielki aktor urodził się w niewielkim Cie-
chanowie, zmarł w Warszawie, a został pocho-
wany na cmentarzu w Otwocku. W tym samym 
dniu w Krakowie chowany był znakomity aktor 
Jerzy Trela. Pamiętajmy o Ignacym Gogolewskim 
i o  jego wielkiej miłości do języka polskiego, 
o który tak dbał, o jego oddaniu sztuce i kulturze 
polskiej. Przypomnijmy, że kiedy udzielał ostat-
niego wywiadu w wieku 90 lat, przyniósł do stu-
dia telewizyjnego egzemplarz «Dziadów» Adama 
Mickiewicza z 1953 r., z którego uczył się do roli 
Gustawa-Konrada i ucałował go. 

Przez 70 lat dawał nam na scenach teatrów, 
na małym i wielkim ekranie wszystko to, co miał 
najlepszego. Niech się spełni jeszcze jego jed-
no marzenie: żeby zawód aktora był potrzebny 
i oczekiwany, a ludzie chętnie chodzili do teatru 
i by czynił on ich szlachetniejszymi i lepszymi.

Wiesław Pisarski,
nauczyciel języka polskiego 

skierowany do Kowla przez ORPEG
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Ігнацій Гоголевський – майстер  
польської мови

Багатьох літературних постатей ми асоціюємо з акторами, 
які втілилися в ролі героїв видатних творів, перенесених на 
великі чи малі екрани. Один із таких – Ігнацій Гоголевський, 
який зіграв Антека Борину в серіалі за романом Владислава 
Реймонта «Селяни», знятому в 1971–1973 рр., та в кіноверсії, 
створеній Яном Рибковський у 1973 р. 

З Ігнацієм Гоголевським ми попрощалися 
у травні цього року. Він реалізувався як ак-
тор: грав у багатьох театральних спектаклях 
і фільмах відомих польських режисерів. Також 
був сценаристом і виконував обов’язки голо-
ви Спілки артистів польської сцени. В 1992 р. 
написав книгу «Всі ми – актори», публікував 
фейлетони в циклі «З-за куліс». У 1996 р. випус-
тив диск «Великі романтичні монологи», в яко-
му прозвучали відомі фрагменти із «Дзядів» 
і «Кордіана» в його інтерпретації. 

Кар’єру Гоголевський розпочав у 1953 р. 
в  Польському театрі у Варшаві. Говорив, що 
саме тут він народився як актор. Виступав на 
сценах Драматичного театру, Сучасного театру, 
театру «Всячина», Національного театру, театру 
«Полонія» у Варшаві, Сілезького театру в Като-
віце й Театру імені Юліуша Остерви в Любліні. 
Брався за найрізноманітніший репертуар. Діа-
пазон його ролей був настільки широкий, що 
він міг втілитися в героїв із різних історичних 
епох: Густава-Конрада в «Дзядах» Міцкевича, 
Густава у «Дівочих клятвах», пастора Гале в «Са-
лемському процесі» Артура Міллера та Його 
у «Другій кімнаті» Збігнева Герберта. 

Йому щастило на видатних режисерів. Він 
цінував усіх, із ким працював, а найбільше – 
Єжи Антчака, хоча й зазначав, що вони мали 
дуже різні характери. Працював з Алексан-
дром Бардіні, Казімежом Деймеком, Єжи Гже-
гожевським, Яном Рибковським, Єжи Яроць-
ким, Кристиною Яндою та Яном Енглертом.

Гоголевський мав талант висловлювати 
у  своїх ролях, як писали театральні критики, 
і ліризм, і драматизм. На довершення в нього 
були бездоганна дикція та відчуття мелодики 
польської мови. Він ненавидів вульгаризми. 
Вважав, що поширене вживання їх на щодень 
нищить польську мову. 

У театрі він зіграв, зокрема, Ахілла у спекта-
клі «Ахілл і діви», Мазепу в однойменній драмі 
Юліуша Словацького, Єнзорія у драмі «В мало-
му помісті» Станіслава-Ігнація Віткевича, Зено-
на Зембевича у «Границі» Зофії Налковської. 
До видатних і оцінених критиками належать 
ролі графа Шарма в «Оперетці» Вітольда Гомб-
ровича та Лаврентія у спектаклі Тадеуша Руже-
вича «Навкарачки». 

Кіно також полюбило Ігнація Гоголевського. 
Поляки найкраще пам’ятають його за роллю 
Антека Борини в серіалі та фільмі «Селяни». 

В  екранізації він зумів передати почуття зне-
воленого любов’ю одруженого селянина, його 
драму і важкий вибір. Він грав теж у фільмах 
«Важка любов», «Самотність удвох» Станіслава 
Ружевича (брата Тадеуша Ружевича), «Графиня 
Козель» Єжи Антчака і «Болеслав Сміливий» 
Вітольда Лесевича. Виконав роль видатного 
поета Ципріана-Каміля Норвіда у стрічці «Дім 
Святого Казимира».

Гоголевський грав у багатьох постановках 
у Театрі телебачення. Підкреслював, якими важ-
ливими були ці спектаклі, адже їх грали наживо 
і вони буди доступні багатьом полякам, які не 
мали можливості відвідати справжній театр. 

Ігнація Гоголевського любило радіо. Актор 
виступив у багатьох спектаклях Театру Поль-
ського радіо, зокрема в «Білому подружжі», 
«Молотові», «Дневі хамла» і «Скерцо в поль-
ському стилі». Його голос приковував увагу, 
зачаровував і зворушував.

Безпретензійного ставлення до професії 
і слави навчили його офіціантки в кав’ярні, 
які перешіптувалися між собою: «Це він чи не 
він?» Коли, сповнений гордості, актор запитав, 
про що йдеться, думаючи, що вони пам’ятають 
його за черговим чудовим спектаклем, вони 
у відповідь запитали, чи це він минулого тижня 
зробив запис у книзі скарг і пропозицій. Інший 
анекдот із часів його директорування в Театрі 
імені Юліуша Остерви в Любліні записав Люд-
вік Пачинський. Під час воєнного стану влада 
оприлюднила наказ, щоби пияки і дармоїди 
очищували від снігу тротуари. Одного дня 
перед входом до театру утворилася льодяна 
кірка, її потрібно було сколоти за допомогою 
відповідного інструменту. Гоголевський з ак-
торами теж узявся за роботу. Обіч проходили 
дві жінки й одна сказала другій: «Глянь, до-
рогенька, такий хороший актор цей Гоголев-
ський, а теж пияк».

Гоголевський в одному з інтерв’ю говорив, 
трохи жартома, що день без мрій і брехні втра-
чений, адже всього він добився важкою пра-
цею і вмінням мріяти. У віці 83 років твердив, 
що його мрія – постійно мати якесь завдання, 
мати що робити. Згадував, що доля завжди да-
вала йому складні й неоднозначні ролі, а  він 
жив ними, розучуючи і вдень, і вночі, і у  від-
пустці, і де тільки не був би. Актор, на його дум-
ку, не має відпочинку від своїх ролей.

Перерахунок ролей Ігнація Гоголевського 
і  його нагород зайняв би кілька шпальт «Во-
линського монітора». Потрібно сказати, що він 
був великим і незабутнім актором, а відбиток 
його долоні на Алеї зірок у Мєндзиздруї зали-
шено заслужено. Він усвідомлював суєтність 
своєї професії та її ілюзорність, але не промі-
няв би її на жодну іншу. 

Цей великий актор народився в невелико-
му Цєханові, помер у Варшаві, а поховали його 
на кладовищі в Отвоцьку. Того ж дня у Кракові 
прощалися з відомим актором Єжи Трелею. 
Пам’ятаймо про Ігнація Гоголевського, про 
його велику любов до польської мови, про яку 
він так дбав, про його відданість мистецтву 
і польській культурі. Коли він у 90 років давав 
своє останнє інтерв’ю, то приніс у телевізійну 
студію екземпляр «Дзядів» Адама Міцкевича, 
виданий 1953 р., із якого розучував роль Гус-
тава-Конрада, і поцілував його.

Упродовж 70 років він віддавав глядачам на 
підмостках театрів, на малому і великому екра-
нах усе найкраще, що мав. Нехай збудеться ще 
одна його мрія – щоби професія актора була 
потрібною, а люди охоче ходили до театру, 
який робив би їх кращими.

Вєслав Пісарський,
учитель польської мови,

скерований до Ковеля організацією ORPEG

Фото: Public domain
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Wyszło  
szydło z worka

Taki już z nas dziwny gatunek, że od czasu do czasu kłamiemy jak 
najęci. Język nas świerzbi, żeby tylko pleść trzy po trzy jakieś an-
drony w celu wprawienia w zachwyt i podziw albo zazdrość nasze-
go otoczenia. 

NaocTo jeszcze pół biedy jeśli tylko, z zaan-
gażowaniem wartym lepszej sprawy, tworzymy 
małe, niewinne łgarstewka, które większej krzyw-
dy nie uczynią nikomu. Takie z gatunku: «Tak 
mamo, umyłem zęby po kolacji». Co najwyżej 
w tempie atomowym nabawimy się próchnicy, 
a widok naszej opuchniętej gęby wywoła szczery 
uśmiech szczęścia na twarzach wszystkich zacie-
rających z radości ręce dentystów świata. 

Albo: «Wczoraj byłem na świetnej imprezie, 
poderwałem fantastyczną dziewczynę. Piękną 
jak modelka i mądrą jak sowa». W rzeczywistości 
domówka u kumpla przypominała stypę w  od-
ległej galaktyce, najbardziej zapadłej dziurze 
wszechświata. Największą atrakcją był ogłupia-
ły gołąb, który przez przypadek albo z nudów 
wpadł na chwilę przez okno do pokoju i przed 
opuszczeniem tego lokalu pozostawił wyraźny 
ślad na nowej koszuli organizatora niezapomnia-
nego spotkania. 

Tak czy siak, wcześniej czy później, prawda 
ujrzy światło dzienne i będzie wprawdzie trochę 
łyso, ale w krótkim czasie nasza kreatywna i nie-
szkodliwa konfabulacja pójdzie w zapomnienie. 
Co innego dzieje się w przypadku niejakiego pu-
tina, który wziął w kamasze tysiące młodych ludzi 
wmawiając im, ich rodzinom, bliższym i dalszym 
znajomym, że oto wkraczając z bronią w ręku do 
sąsiedniego niepodległego kraju ratują go od 
wszelkiego zła. 

Wmawiał i wmawia rosjanom, że nie o grabież 
cudzej własności mu chodzi, tylko o bezpieczeń-
stwo zagrożonej nie bardzo wiadomo czym ro-
syjskojęzycznej ludności zamieszkującej Ukrainę. 
Plótł te androny bez opamiętania mydląc oczy 
swoim obywatelom bez umiaru. 

No i wreszcie wyszło szydło z worka. Otóż po 
wystawie zorganizowanej w Moskwie («Piotr I. 
Narodziny imperium») putin spotkał się z młody-
mi ludźmi, podobno przedsiębiorcami, uczonymi 
i inżynierami. Spotkanie jak spotkanie. Przeszło-
by pewnie bez echa, gdyby dyktator, porównując 
się do Piotra I, nie powiedział w przypływie szcze-
rości, że rosja nikogo nie atakuje, tylko odbiera to, 
co było jej własnością.

 «Najwyraźniej to jest także nasze przeznacze-
nie, by odzyskać nasze terytorium i wzmocnić 
się» – stwierdził i nawiązując do wojny ze Szwecją 
cara Piotra I wygłosił: «Odebrał to, co należało do 
nas». Historycy natychmiast zakwestionowali te 
rewelacje trzeźwo zauważając, że Estonia i Łotwa 
po raz pierwszy dostały się wtedy pod moskiew-
ski but, więc Piotr I nie mógł odzyskać czegoś, co 
nigdy nie było rosyjskie. 

Ale kto by tam słuchał historyków. Mamy za to 
pełną jasność co do prawdziwego celu dyktato-
ra – marzy mu się poszerzenie granic imperium. 
Bez względu na koszty.

Idąc tropem swojego rozumowania, mógłby 
putin śmiało upomnieć się także o jakąś jaskinię 
w Afryce, w której zapewne zamieszkiwał jego 
przodek. Niewiarygodne. Prawda?

Kłamać jak najęty, czyli doskonale, płynnie, 
bez żadnych hamulców.

Kogoś język świerzbi – oznacza to, że ktoś 
nie może się powstrzymać od powiedzenia 

czegoś, co mogłoby być kłopotliwe i problema-
tyczne.

Pleść androny lub pleść trzy po trzy, czy-
li wygłaszać głupstwa, mówić bez większego  
sensu.

Pół biedy – oznacza, że kłopot nie jest jeszcze 
tak groźny.

Mieć atomowe tempo (lub działać w atomo-
wym tempie) – robić coś bardzo szybko, natych-
miast, bez zwłoki.

Zapadła dziura (można też powiedzieć dziu-
ra zabita deskami) – bardzo odległe, biedne i za-
pomniane miejsce.

Czuć się łyso, czyli trochę się wstydzić, mieć 
wyrzuty sumienia.

Wziąć kogoś w kamasze – a więc powołać go 
do wojska.

Mydlić komuś oczy, czyli rozmyślnie wpro-
wadzać kogoś w błąd.

Wyszło szydło z worka – oznacza, że prawda 
wreszcie ujrzała światło dzienne.

Domówka – czyli impreza zorganizowana 
w domu.

Zacierać ręce – bardzo się z czegoś cieszyć.

Gabriela Woźniak-Kowalik,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla 

przez ORPEG

Вилізло  
шило з мішка

Ось такий ми дивний вид, що час від часу брешемо як на-
йняті. Язик нам свербить, аби лиш плести три по три якісь 
андрони з метою викликати захват чи заздрість у нашого 
оточення.

Це ще пів біди, якщо ми із завзяттям, вартим 
кращого застосування, продукуємо невинні 
побрехеньки, які нікому на завдають великих 
збитків. Наприклад, такі: «Так, мамо, я почистив 
зуби після вечері». Максимум ми в атомному 
темпі отримаємо карієс, а вигляд нашої спух-
лої щоки викликатиме усмішку в усіх дантистів 
світу, які з радості потиратимуть руки. 

Або: «Я вчора був на чудовій вечірці, позна-
йомився з фантастичною дівчиною. Вона гар-
на як модель і розумна як сова». Насправді ж 
домашка в друга нагадувала більше поминки 
у віддаленій галактиці, Богом забутій дірі всес-
віту. Найбільшою атракцією був дурнуватий го-
луб, який випадково влетів на хвилинку через 
вікно до кімнати і перед тим, як покинути при-
міщення, залишив чіткий слід на новій сорочці 
організатора незабутньої імпрези.

Так чи сяк, раніше чи пізніше правда поба-
чить денне світло. Тоді буде трохи лисо, але не-
вдовзі наша креативна і нешкідлива небилиця 
відійде в забуття. Натомість зовсім інакше все 
буде у випадку путіна, який одягнув у кирзяки 
тисячі молодих людей, переконуючи їх, їхні 
сім’ї, їхніх близьких і далеких знайомих, що 
вони, увійшовши зі зброєю в руках у сусідню 
незалежну країну, рятують її від усякого зла.

Він переконував і переконує росіян, що 
йому йдеться не про грабунок чужої власності, 
а про безпеку російськомовного населення, 
що проживає в Україні, якому невідь-що загро-

жує. Він плів ці андрони до самозабуття, без 
упину замилюючи очі своїм громадянам.

Ну і врешті вилізло шило з мішка. Отож, піс-
ля виставки, проведеної в Москві («Петро І. На-
родження імперії») путін зустрівся з молоддю, 
здається, із підприємцями, науковцями, інже-
нерами. Зустріч як зустріч. Мабуть, вона не ви-
кликала би жодного відголосу, якби диктатор, 
порівнюючи себе з Петром І, не сказав би в на-
паді щирості, що росія ні на кого не нападає, 
а тільки повертає те, що було її власністю. 

«Як видно, на нашу долю теж випало по-
вертати й укріпляти», – заявив він. І проводя-
чи паралель із війною царя Петра І зі Швецією, 
сказав: «Він повернув те, що належало нам». 
Історики, своєю чергою, поставили під сумнів 
цю заяву, тверезо наголосивши, що Естонія 
і Латвія тоді вперше потрапили під москов-
ський чобіт, тож Петро І не міг повернути те, 
що ніколи не було російським. 

Але хто там буде слухати тих істориків! Зате 
маємо повну ясність щодо істинної цілі дикта-
тора – він марить розширенням кордонів імпе-
рії. Чого це не коштувало би. 

Розвиваючи послідовно свої міркування, 
путін може сміливо заявити свої права також 
на якусь печеру в Африці, у якій, напевно, про-
живав його предок. Неймовірно, еге ж?

Брехати як найнятий (kłamać jak najęty) – 
бездоганно брехати, не запинаючись, без жод-
них гальм.

Язик комусь свербить (kogoś język świerz-
bi) – хтось не може втриматися, аби не сказати 
те, що може призвести до незручностей і про-
блем.

Плести андрони або плести три по три 
(pleść androny lub pleść trzy po trzy) – верзти 
дурниці, говорити щось не дуже розумне.

Пів біди (pół biedy) – нестрашні труд-
нощі. 

Мати атомний темп (atomowe tempo) або 
робити щось в атомному темпі (działać w ato-
mowym tempie) – робити щось дуже швидко, 
негайно, не зволікаючи.

[Богом] забута діра (zapadła dziura) або діра, 
забита дошками (dziura zabita deskami),  – 
дуже віддалене, бідне та забуте всіма місце.

Почуватися лисо (czuć się łyso), тобто трохи 
соромитися, мати докори сумління.

Взяти/одягти в чоботи (кирзяки) (wziąć 
kogoś w kamasze) – призвати в армію.

Замилювати комусь очі (mydlić komuś 
oczy), тобто навмисне вводити когось в оману.

Вилізло шило з мішка (wyszło szydło z wor-
ka) – правда врешті побачила денне світло, ви-
йшла на яв.

Домашка (domówka) – вечірка, організова-
на вдома.

Потирати руки (zacierać ręce) – дуже чомусь 
радіти.

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

організацією ORPEG

Волонтерство в міській бібліотеці Гдині
Міська публічна бібліотека в Гдині запрошує волонтерів на 
річну програму, яка триватиме з 15 серпня 2022 р. до 14 серп-
ня 2023 р. Про це повідомляє сайт prostir.org.ua.

Міська публічна бібліотека в Гдині сприяє 
розвитку культури читання, грамотності та 
культурної діяльності серед місцевих жителів. 

Волонтери працюватимуть із місцевою гро-
мадою в одному з відділень Міської публічної 
бібліотеки у Гдині, допомагаючи бібліотекарям у 
виконанні типових бібліотечних завдань та під-
тримуючи організацію культурної діяльності.

Основні вимоги до волонтерів:
– вік 18–30 років;
– українське громадянство;
– хоча би базова англійська;
– наявність закордонного паспорта.
Заявку можуть подавати комунікабельні 

особи, відкриті для нових вражень, креатив-
ні та винахідливі. Вітається, якщо волонтери 

володіють базовими знаннями англійської 
мови та бажають вивчати польську. Вони ма-
ють цікавитися методами активної освіти, бути 
відкритими для людей з інших країн і бажати 
співпрацювати з колегами в групі. Інтерес до 
літератури та завдань бібліотекаря або худож-
ні навички – позитивний фактор, який органі-
затори врахують під час відбору кандидатів.

Організатори забезпечують волонтерам:
– оплачений проїзд із місця проживання до 

Гдині та повернення додому;
– кишенькові гроші – 120 євро/місяць;
– близько 100 євро/місяць на харчування;
– проїзний на місцевий транспорт;

– сертифікат, який підтверджує набуті ком-
петенції;

– курси польської мови;
– оплачене страхування;
– обов’язкова участь у передвиїзному тре-

нінгу.
Волонтерам заборонено паралельно пра-

цювати чи вчитися.
Особи, зацікавлені участю у програмі, по-

винні заповнити заявку англійською мовою до 
1 серпня 2022 р.: https://tinyurl.com/yckbu9n9.

Детальна інформація тут: https://prostir.org.
ua/?p=5354.

Джерело: prostir.org.ua
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Виконавець робіт 25 000 Організація роботи монтажних бригад 
на виконання запланованих обсягів. 
Планування і узгодження, технічний і 
фінансовий контроль, терміни. Якість ви-
робництва монтажно-будівельних робіт 
на об’єкті. Контроль за додержанням пра-
цівниками трудової та виробничої дис-
ципліни. Знання технології будівельного 
будівництва, будівельних норм і правил. 
Знання СНиП, ДБН, технічних умов з ви-
робництва. Впевнений користувач ПК, 
знання AutoCAD. Досвід роботи

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

Механік-
налагоджувальник

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

Майстер з діагностики та 
налагодження електро-
нного устаткування
автомобільних засобів

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

Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів

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

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

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Водій категорій Е, СЕ. Перевезення ван-
тажів на авто з причепом, утримання 
автомобіля в належному стані (дрібний 
ремонт), робота з документами

Водій автотранспортних 
засобів

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

Водій автотранспортних 
засобів

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

Головний бухгалтер 15 000 Досвід роботи в транспортній галузі 
обов’язковий. Організація бухгалтерсько-
го обліку на підприємстві, складання та 
подання фінансової та податкової звіт-
ності; здійснення контролю за дотриман-
ням порядку оформлення первинних і 
бухгалтерських документів, розрахунків 
і платіжних зобов’язань, витрат фонду за-
робітної плати

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

Електромонтер охорон-
но-пожежної сигналізації

15 000 Монтаж пожежної сигналізації (проведен-
ня монтажу та програмування контроль-
но-пожежних приладів та автоматики). 
Відповідальний підхід до виконання ро-
біт, дотримання правил техніки безпеки

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

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

Менеджер (управитель) 
із зовнішньоекономічної 
діяльності

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

Апаратник оброблення 
зерна

14 000 Приймання, очистка, сушіння зернових 
культур; навантаження, розвантаження 
сировини незалежно від видів транспор-
ту;  без шкідливих звичок

Слюсар-електрик з ре-
монту електроустатку-
вання

14 000 Обслуговування і ремонт електротехніч-
ного устаткування на території підпри-
ємства

Електрозварник на авто-
матичних та напівавто-
матичних машинах

13 900 Виконання зварювальних робіт на авто-
матичних та напівавтоматичних машинах 
в середовищі вуглекислого газу, вміння 
читати креслення зварних механізмів та 
конструкцій. Підприємство відшкодовує 
вартість проїзду з районів Волинської 
області

Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування

12 500 Забезпечення безперебійної роботи; сво-
єчасне виявлення неполадок, визначення 
ризиків, які можуть призвести до негатив-
них наслідків; забезпечення підтримки 
справного стану, безаварійної та надій-
ної роботи, обслуговування пристроїв і 
електроустаткування; планово-поперед-
жувальний ремонт електричної частини 
устаткування; робота на елеваторі з зер-
носушильним комплексом

Друкар офсетного
плоского друкування

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

Інженер-конструктор 12 000 Проєктування залізобетонних та мета-
левих конструкцій, розробка креслень 
в AutoCad, Revit, розрахунки – Ліра, 
розробка розділів КБ; знання методів 
проведення технічних розрахунків при 
конструюванні; вміння працювати з про-
грамними продуктами AutoCad, Revit; 
графік роботи: з 9.00-18.00

Машиніст висікально-па-
кувального агрегата

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

Технолог 12 000 Бере безпосередню участь у процесі 
розробки та покрокового впровадження 
сучасних технологічних схем, що стосу-
ються оптимізації виробничих витрат (ви-
шиванки, легкий верхній одяг)

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

Землекоп 11 300 Розчищення, розмітка та риття могили. 
Викидання ґрунту на бровку. Опускання 
труни в могилу. Засипка могили. Установ-
ка реєстраційної таблички на могилах. За-
чистка могили вручну лопатою

Вантажник 10 500 Робота на складі, виконання  навантажу-
вально-розвантажувальних робіт . Режим 
роботи з 09:00 до 18:00 год.

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

Верстатник широкого 
профілю

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

Водій навантажувача 10 000 Перевезення вантажів (зернових культур) 
на елеваторі. Наявність посвідчення

За детальною інформацією звертайтеся 

до Луцького міського центру зайнятості:

43021 м. Луцьк, вул. Ярощука, 2; 

тел.: +38(03322) 72-72-58, 72-81-49

Можливості

Rezydencja w Zakopanem dla muzealników

Muzeum Tatrzańskie zaprasza ukraińskich muzealników do wzię-
cia udziału w programie rezydencji twórczych w Zakopanem.

Rezydencja może trwać od 1 do 3 miesięcy 
w 2022 r.

Muzeum Tatrzańskie zapewnia uczestnikom 
rezydencji:

– honorarium w wysokości 3 000 zł miesięcz-
nie brutto,

– zakwaterowanie (możliwy jest pobyt człon-
ków rodziny oraz zwierząt domowych),

– wsparcie merytoryczne i językowe.
Przykładowe obszary dla realizacji projektu:
– przyroda Tatr (i szerzej Karpat),
– etnogra�a Podtatrza (i szerzej Karpat, chęt-

nie w ujęciu porównawczym),
– twórczość artystów związanych z Podtatrzem,
– konserwacja i ochrona zbiorów muzealnych,
– zagadnienia dostępności dla osób z niepeł-

nosprawnościami,
– inne działania, zgodne z pro�lem Muzeum 

Tatrzańskiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 lipca 2022 r.
Zgłoszenie można napisać w języku polskim, 

ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (poziom 
znajomości języków obcych nie będzie brany 
pod uwagę w procesie oceniania wniosków).

Szczegóły możne znaleźć tu: https://muzeum-
tatrzanskie.pl/muzeum-tatrzanskie-ukrainie-re-
zydencje-tworcze-2022/

Źródło: Muzeum Tatrzańskie

Татранський музей запрошує музейників з України взяти 
участь у програмі творчих резиденцій у Закопаному.

Резиденція може тривати від одного до 
трьох місяців у 2022 р.

Татранський музей пропонує:
– гонорар у розмірі 3000 польських злотих 

брутто на місяць,
– проживання (можливе проживання чле-

нів сім’ї та домашніх тварин),
– організаційну та мовну підтримку.
Можливі напрямки реалізації проєкту:
– природа Татр (і ширше Карпат),
– етнографія Підтатря (і ширше Карпат, ба-

жано в порівнянні),
– роботи художників, пов’язаних із регіо-

ном Підтатря,
– консервація та охорона музейних колекцій,
– проблеми доступності для людей з  інва-

лідністю,
– інші види діяльності відповідно до профі-

лю Татранського музею.
Дедлайн подачі заявок – 13 липня 2022 р.
Заява може бути написана польською, 

україн ською, російською або англійською мо-
вою (рівень знання іноземних мов не врахову-
ється в процесі оцінювання заявок).

Детальна інформація тут: https://
muzeumtatrzanskie.pl/muzeum-tatrzanskie-
ukrainie-rezydencje-tworcze-2022/.

Джерело: Татранський музей

Резиденція в Закопаному для музейників
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Uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa 

W niedzielę, 19 czerwca, para�e Diecezji Łuckiej Kościoła Rzym-
skokatolickiego obchodziły Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa.

W Kościele Rzymskokatolickim uroczystość 
Bożego Ciała jest obchodzona w czwartek po 
uroczystości Trójcy Świętej, natomiast w Ukrainie 
w niedzielę, żeby wszyscy wierni mieli możliwość 
wziąć udział we mszy świętej i procesji.

19 czerwca tradycyjne procesje do czterech oł-
tarzy z czytaniem Ewangelii odbyły się w katolic-
kich para�ach w Dubnie, Zdołbunowie, Równem, 
Dąbrowicy, Łucku i innych miejscowościach.

MW
Fot. Jana Kłymczuk (Dubno), Iryna Hłahowiak (Zdołbunów), 

Olena Klimczuk (Dąbrowica)
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У Римо-католицькій церкві свято Тіла і Кро-
ві Христа відзначають у четвер після Трійці. 
В Україні ж урочистість Божого Тіла святкують 
у неділю, щоб усі віряни могли взяти участь 
у месі та процесії.

19 червня традиційні процесії до чотирьох 
вівтарів із читанням Євангелія відбулися в ка-
толицьких храмах у Дубні, Здолбунові, Рівно-
му, Дубровиці, Луцьку та інших парафіях.

ВМ
Фото: Яна Климчук (Дубно), Ірина Глаговяк (Здолбунів), 

Олена Клімчук (Дубровиця)

Урочистість Пресвятих Тіла і Крові Христа
У неділю, 19 червня, парафії Луцької дієцезії Римо-католиць-
кої церкви відзначали урочистість Пресвятих Тіла і Крові 
Христа.

Para�a Świętego Jana Nepomucena 
w Dubnie

Para�a Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Zdołbunowie

Para�a Świętego Jana Chrzciciela 
w Dąbrowicy

Para�a Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Zdołbunowie


