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30 lat Stowarzyszenia

Wołyń zawsze był ojczyzną przedstawicieli róż-
nych narodowości – Ukraińców, Polaków, Żydów, 
Czechów, Niemców, Karaimów, Ormian, Romów. 
To właśnie wspólny wkład kulturalny wszystkich 
mieszkańców regionu uformował współczesny 
Wołyń taki, jaki znamy. Wielką i wyjątkową rolę 
w kształtowaniu tożsamości regionu odgrywają 
Polacy.

Товариству – 30 років
Волинь споконвіку була Батьківщиною для 
представників різних національностей: 
україн ців, поляків, євреїв, чехів, німців, ка-
раїмів, вірмен, ромів та інших. Саме спільний 
культурний внесок усіх жителів регіону зро-
бив сучасну Волинь такою, якою ми її знаємо. 
Велику й неповторну роль у формуванні са-
мобутності краю відіграли поляки.

Zapaliliśmy się do pomysłu 
stworzenia własnego stowarzy-
szenia

Historia Stowarzyszenia Kultury 
Polskiej im. Ewy Felińskiej, jednej 
z  najstarszych organizacji mniejszo-
ści narodowych na Wołyniu, rozpo-
częła się na przełomie lat 80. i 90. 
XX  wieku. Imperium sowieckie upa-
dało, a jego obywatele, otrzymując 
wolność, poczuli potrzebę odnale-
zienia własnej tożsamości. Koncep-
cja narodu radzieckiego stworzona 
przez reżim totalitarny nie wytrzy-
mała próby czasu, a ludzie stanęli 
przed koniecznością zrozumienia, 
kim są, skąd pochodzą i kim byli ich 
przodkowie. Nie jest tajemnicą, że 
wśród równych «najrówniejsza» była 
narodowość rosyjska, podczas gdy 
inne często były traktowane z pewną 
wyższością, a nawet podejrzliwością. 
Bycie Polakiem na Wołyniu, ze wzglę-
du na okoliczności historyczne, było 
szczególnie trudne, dlatego wielu 
wolało nie wspominać o swoich pol-
skich korzeniach.

Odrodzenie narodowe Polaków 
na terenie Ukrainy jest nierozerwal-
nie związane z odrodzeniem reli-
gijnym. Po dziesięcioleciach prze-
śladowań Kościół rzymskokatolicki 
praktycznie zmartwychwstał z gru-
zów, a duży procent jego członków 
to są właśnie katolicy polskiego 
pochodzenia. Należy również wziąć 
pod uwagę paradoksalny fakt, że 
katolicy pochodzenia ukraińskiego 
zostali «spolonizowani» przez wła-
dze sowieckie, które zakazały usta-
nowionego przez Sobór Watykański 
II prawa do używania języków naro-
dowych i zgodziły się na używanie 
języka polskiego w nabożeństwach 
w kościołach USRR.

Stowarzyszenie Kultury Polskiej 
im. Ewy Felińskiej też nie było wy-
jątkiem, bo zostało stworzone przez 
wiernych para�i rzymskokatolickiej 
Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła w  Łucku. Jak zauważają 
członkowie organizacji, «pa-
ra�a i Stowarzyszenie przez 
długi okres to było jedno i to     8 str.

Ми загорілися ідеєю створити 
своє товариство

Історія Товариства польської 
культури імені Еви Фелінської, од-
нієї з перших організацій націо-
нальних меншин Волині, розпоча-
лася на зламі 80-х і 90-х. Радянська 
імперія руйнувалася, і її громадяни 
з отриманням свободи відчули по-
требу самоідентифікації. Створена 
тоталітарним режимом концепція 
радянського народу не витрима-
ла випробування часом, і перед 
людьми постала необхідність розі-
братися, ким вони є, звідки похо-
дять, хто їхні предки. Не секрет, що 
серед рівних «найрівнішою» на-
ціональністю була російська, інші 
ж часто трактувалися з певною 
зверхністю, а то й із підозрою. Бути 
ж поляком на Волині, в силу істо-
ричних обставин, було особливо 
непросто, тому багато хто волів не 

згадувати про свої польські 
корені.

Національне відроджен-
ня поляків на території 

України нерозривно пов’язане 
з  релігійним відродженням. Римо-
католицька церква після десяти-
літь гонінь фактично воскресла 
з руїни, а величезний відсоток її 
вірян становили саме католики 
польського походження. Потрібно 
ще взяти до уваги той парадок-
сальний факт, що римо-католиків 
українського походження «поло-
нізувала» саме радянська влада, 
заборонивши встановлене Другим 
Ватиканським собором право на 
вживання національних мов і по-
годившись на використання в бо-
гослужіннях у костелах УРСР поль-
ської мови.

Товариство польської культури 
імені Еви Фелінської не було ви-
нятком, його створювали віряни 
римо-католицької парафії Святих 
Апостолів Петра і Павла в Луць-
ку. Члени товариства зазначають: 
«Костел і товариство – це дуже 
довго було одне й те саме». Ще на 
початку 1989 р. група парафіян зі-
брала понад 900 підписів і подала 
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Tematem dyktanda była postać Lema

Po raz ósmy odbyło się w Łucku Ogólnoukraińskie Dyktan-
do z  Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po  
polsku».

Диктант присвятили Станіславу Лему
Загальноукраїнський диктант із польської мови «Я пишу, 
ти пишеш, ми пишемо… польською» відбувся в Луцьку вже 
увосьме.

Tegoroczny konkurs miał miejsce naWydziale 
Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwer-
sytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Należy 
zauważyć, że podobne wydarzenia kulturalne 
i  edukacyjne odbywają się tutaj regularnie, po-
nieważ na uczelni aktywnie działa Katedra Polo-
nistyki i Przekładu.

Tematem VIII Ogólnoukraińskiego Dyktanda 
była postać Stanisława Lema – lwowiaka, jedne-
go z najsłynniejszych pisarzy science �ction na 
świecie, którego dzieła zostały przetłumaczone 
na ponad 40 języków. Senat i Sejm RP wybrał Sta-
nisława Lema jednym z patronów 2021 r., ponie-
waż 12 września 2021 r. minęło dokładnie 100 lat 
od jego urodzin.

W ubiegłym roku, ze względu na ograniczenia 
związane z pandemią COVID-19, uczestnicy wy-
konywali konkursowe zadania na świeżym po-
wietrzu, na stadionie uczelni, a w tym roku dyk-
tando odbyło się ponownie w tradycyjnej formie. 
W sumie wzięło w nim udział 106 osób, wszyscy 
są mieszkańcami Łucka.

Na początku uczestników przywitali organi-
zatorzy wydarzenia: konsul Konsulatu General-
nego RP w Łucku Teresa Chruszcz oraz Switłana 
Zińczuk, prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Na-
uczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Za-
polskiej. Tekst dyktanda odczytał Piotr Kowalik, 
nauczyciel skierowany na Ukrainę przez ORPEG.

Sprawdzenie prac zajęło komisji ponad dwie 
godziny. Mistrzem w młodszej kategorii (12–
18 lat) została Aleksandra Szwek, a wicemistrza-
mi – Wiktoria Bartoszuk oraz Iwan Poliszczuk. 
W kategorii dorosłych zwyciężyli Waleria Melnyk, 
Karina Dudaj oraz Karina Moteracka. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe. Trady-
cyjnie najmłodszy i najstarszy uczestnicy konkur-
su również otrzymali nagrody. Najbardziej do-
świadczoną uczestniczką dyktanda została Olga 
Kałaszewa (72 lata), a najmłodszy biorący w nim 

udział, Jan Krysztal, skończył 9 lat. Uczęszcza do 
czwartej klasy i uczy się języka polskiego w  ro-
dzinnym domu. Wszyscy uczestnicy dyktanda 
otrzymali dyplomy. 

Dyktando zostało zorganizowane przez Fun-
dację Wolność i Demokracja w ramach projektu 
«Biało-czerwone ABC. Wsparcie rozwoju polsko-
języcznej edukacji na Ukrainie», a s�nansowane 
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP w ra-
mach zadania publicznego «Polonia i Polacy za 
granicą 2021».

Tekst i zdjęcie: Anatol OLICH

Конкурс цього року пройшов у приміщен-
ні факультету філології і журналістики Волин-
ського національного університету імені Лесі 
Українки. Варто зазначити, що тут регулярно 
проводять подібні культурно-освітні заходи, 
адже у виші активно працює кафедра полоніс-
тики і перекладу.

Темою VIIІ Загальноукраїнського диктанту 
була постать Станіслава Лема – уродженця 
Львова, одного з найвідоміших у світі пись-
менників-фантастів, чиї твори перекладені 
більш ніж 40 мовами. Сенат і Сейм Республіки 
Польща обрали Станіслава Лема одним із па-

тронів 2021 р., адже 12 вересня 2021 р. минуло 
рівно 100 років від дня його народження.

Торік з огляду на обмеження через панде-
мію COVID-19 учасники виконували конкурсні 
завдання просто неба, на університетському 
стадіоні ВНУ, а цьогоріч диктант відбувся зно-
ву у традиційній формі. Всього взяло участь 
106 осіб, всі вони – жителі Луцька.

Присутніх привітали організатори заходу: 
консул Генерального консульства РП у Луцьку 
Тереза Хрущ та Світлана Зінчук, голова Волин-
ського обласного відділення Спілки вчителів-
полоністів України імені Габріелі Запольської. 
Текст диктанту читав Пьотр Ковалік, учитель, 
скерований в Україну організацією ORPEG.

Членам комісії знадобилося понад дві го-
дини, аби перевірити всі роботи. У молодшій 
категорії (12–18 років) перемогли Олексан-
дра Швек, Вікторія Бартошук та Іван Поліщук. 
Серед дорослих найсильнішими виявилися 
Валерія Мельник, Каріна Дудай та Каріна Мо-
терацька. Переможців нагородили книгами 
й речовими призами. Також традиційно отри-
мали відзнаки наймолодший і найстарший 
учасники змагань. Найдосвідченішим учасни-
ком диктанту стала Ольга Калашева (72 роки), 
а найбільш юному конкурсанту Яну Кришталю 
сповнилося дев’ять років. Він ходить до чет-
вертого класу, польську вивчає в колі сім’ї. Всі 
без винятку учасники диктанту отримали ди-
пломи.

Диктант пройшов у рамках проєкту фунда-
ції «Свобода і демократія» «Біло-червоне ABC. 
Підтримка розвитку польськомовної освіти 
в Україні», який фінансує Канцелярія голо-
ви Ради Міністрів Республіки Польща в ме-
жах конкурсу «Полонія і поляки за кордоном 
2021».

Текст і фото: Анатолій ОЛІХ

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dopiero rok temu szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzy-
stwie Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki świętowała 
20. rocznicę powstania, a już zaczyna kolejny rok szkolny.

18 września w progach jak zawsze gościnnej 
Wołyńskiej Obwodowej Biblioteki Naukowej 
imienia Oleny Pcziłki spotkali się uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele, aby uroczyście zainauguro-
wać nowy rok szkolny.

Zebranych powitała prezes TKP im. Tadeusza 
Kościuszki Nina Poremska. Wyraziła wszystkim 
wdzięczność za przybycie, podziękowała też kie-
rownictwu biblioteki za umożliwienie tego spo-
tkania. Krótko nawiązała do historii i osiągnięć 
szkoły, a następnie przedstawiła nauczycieli, za-
równo ukraińskich, jak i tych kierowanych przez 
ORPEG.

«Prowadzimy tę szkołę, bo mamy polskie po-
chodzenie, chcemy sami się rozwijać, ale także 
pragniemy, żeby dzieci poznawały polską mowę 
i kulturę. Polska to sąsiednie państwo, a kultury 
zarówno Polski jak i Ukrainy są sobie bliskie» – 
powiedziała Nina Poremska.

Następnie w sprawach organizacyjnych za-
brała głos jedna z nauczycielek szkoły dr Na-
talia Ciołyk. Przedstawiła planowany kalendarz 
roku szkolnego, sposób podziału na grupy, 
opowiedziała też o metodycznych aspektach 
nauczania. Dodała, że szkoła dysponuje do-
świadczoną i wykształconą kadrą nauczycie-
li. Potem odpowiadała na liczne pytania ro-
dziców.

Z krótkim recitalem wystąpił działający przy 
Towarzystwie zespół wokalno-taneczny «Wołyń-
skie Słowiki». Dzieci zaśpiewały i odtańczyły kilka 
swoich znanych utworów.

Podczas wakacji zarówno szkoła, jak i Towa-
rzystwo również były bardzo aktywne. W ramach 
projektu «Dumka i mazurek», realizowanego 
w  ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady 
Wymiany Młodzieży, licząca 20 uczniów grupa, 
w dniach 13–23 sierpnia spędziła wraz z opieku-
nami 10 dni w Polsce – w Radecznicy. Celem po-
bytu była integracja dzieci ze szkoły działającej 
przy TKP im. Tadeusza Kościuszki z polską mło-
dzieżą. Zwieńczeniem projektu był wyjazd jego 
uczestników do Warszawy i spotkanie (odbyło się 
20 sierpnia) z ministrem Edukacji i Nauki Przemy-
sławem Czarnkiem. W jego trakcie minister prze-
kazał szkole sprzęt komputerowy.

Natomiast 23 lipca TKP odwiedzili członkowie 
para�alnego zespołu CARITAS z Para�i Rzymsko-
katolickiej pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. 
Spotkali się z członkami Towarzystwa i nauczy-
cielami, dostarczyli także, w ramach pomocy 
charytatywnej, potrzebne placówce materiały.

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka 

przez ORPEG

Урочистий початок навчального року
Лише нещодавно суботньо-недільна школа при Товаристві 
польської культури імені Тадеуша Костюшка святкувала 20-річ-
чя заснування, а вже розпочинає черговий навчальний рік.

18 вересня у стінах гостинної, як завжди, 
Волинської обласної наукової бібліотеки імені 
Олени Пчілки зустрілися учні, батьки і вчителі, 
щоби провести урочисте відкриття нового на-
вчального року.

Усіх присутніх привітала голова ТПК імені 
Тадеуша Костюшка Ніна Поремська. Вона ви-
словила вдячність усім учасникам заходу, по-
дякували керівництву бібліотеки за надану 
можливість провести цю зустріч. Керівниця 
коротко розповіла про історію та здобутки 
школи, а потім представила вчителів: і місце-
вих, і скерованих Центром розвитку польської 
освіти за кордоном (ORPEG).

«Ми ведемо цю школу, бо маємо польське 
походження, хочемо самі розвиватися, а також 
прагнемо, щоб діти пізнавали польську мову 
та культуру. Польща – наша сусідня держава, 
а культури і Польщі, і України дуже близькі», – 
сказала Ніна Поремська.

Потім із організаційними питаннями висту-
пила одна з учительок школи, доктор Наталія 
Цьолик. Вона представила запланований роз-
клад навчального року, спосіб поділу на групи, 
розповіла теж про методичні аспекти навчан-
ня. Викладачка додала, що школа має досвід-
чені вчительські кадри, а потім відповідала на 
численні запитання батьків.

Із невеликим концертом виступив організо-
ваний при товаристві вокально-танцювальний 
ансамбль «Волинські соловейки». Діти викона-
ли кілька своїх відомих номерів.

Під час літніх канікул і школа, і товариство 
були дуже активні. В рамках проєкту «Думка 
і  мазурка», що проходить у рамках програми 
Польсько-української ради обміну молоддю, 
група, яка нараховувала 20 осіб, 13–23 серпня 
провела разом із опікунами 10 днів у Польщі, 
в Радечниці. Метою відпочинку була інтеграція 
дітей із школи, яка діє при ТПК імені Тадеуша 
Костюшка, з польськими однолітками. Увінча-
ли проєкт поїздка його учасників до Варша-
ви і зустріч (відбулася 20 серпня) з міністром 
освіти і науки Пшемиславом Чарнеком. Під час 
зустрічі міністр передав школі комп’ютерне 
обладнання.

Натомість 23 липня ТПК відвідали члени 
парафіяльного осередку «Caritas» із римо-ка-
толицької парафії Христа-Відкупителя в Холмі. 
Вони зустрілися з членами товариства і вчи-
телями, а також надали в рамках благодійної 
допомоги потрібні для навчального осередку 
матеріали.

Пьотр КОВАЛІК,
учитель, скерований до Луцька 

організацією ORPEG
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Według sondażu Mię-
dzynarodowego Instytutu 
Republikańskiego doty-
czącego stopnia satysfak-
cji mieszkańców z jakości 
świadczonych usług i kom-
fortu życia w ukraińskich 
miastach, Łuck znalazł się 
na drugim miejscu.

.......
Згідно з опитуванням 

Міжнародного республі-
канського інституту щодо 
задоволеності жителів якіс-
тю надання послуг і  ком-
фортом, Луцьк  – на другій 
сходинці серед українських 
міст.

У Луцьку відбувся п’ятий 
чемпіонат бригад екстре-
ної допомоги «Волинське 
медичне ралі – 2021». 
У  змаганнях узяли участь 
12 бригад з усієї області.

У Львові вперше в Украї-
ні пересадили серце дити-
ні. Орган отримав 13-річ-
ний волинянин Максим 
Давидюк, у якого від спад-
кової хвороби померли 
двоє братів. 

.......

.......

.......

W Łucku po raz piąty od-
były się Mistrzostwa Ze-
społów Ratownictwa Me-
dycznego «Wołyński Rajd 
Medyczny  2021». W zawo-
dach uczestniczyło 12 dru-
żyn z całego obwodu.

We Lwowie po raz pierw-
szy na Ukrainie przesz-
czepiono serce dziecku. 
Narząd otrzymał 13-letni 
Maksym Dawydiuk z Wo-
łynia, którego dwaj bracia 
zmarli z powodu choroby 
dziedzicznej.

Do 2023 r. na unowocze-
śnienie przejścia graniczne-
go «Jagodzin» planuje się 
wydać z budżetu państwa 
300 mln hrywien. 

.......
На реконструкцію МПП 

«Ягодин» до 2023 р. плану-
ють витратити 300 млн грн 
із державного бюджету.

Близько 300 шкіл на Во-
лині перейшли на дистан-
ційне навчання.

Ok. 300 szkół w obwodzie 
wołyńskim przeszło na zdal-
ny tryb nauki. 

W Łucku znów spotkali się recytatorzy

W sobotę, 18 września, w Łucku miał miejsce między-
narodowy �nał XV Ogólnopolskiego Konkursu Poezji 
i Prozy Ukraińskiej oraz XIII/XIV Konkursu Recytator-
skiego Poezji i Prozy Polskiej dla Mieszkańców Ukra-
iny. 

Wydarzenie odbyło się w ramach 
projektu Polsko-Ukraińskich Spotkań Mi-
strzów Słowa. Jego miastami-gospoda-
rzami są na zmianę Lublin i Łuck.

W konkursie wystąpiło 15 uczestni-
ków, była wśród nich zarówno młodzież 
jak i osoby dorosłe. Recytowali utwo-
ry polskich poetów w języku polskim, 
a w także w przekładzie ukraińskim. Całą 
uroczystą galę prowadziła So�a Muliar.

Na początku zebranych przywitała 
konsul Anna Babiak-Owad z Konsula-
tu Generalnego RP w Łucku. Życzyła 
wszystkim odniesienia sukcesu, zwróciła 
również uwagę, że w dzisiejszych cza-
sach nie przywiązujemy właściwej uwagi 
do wypowiadanych przez nas słów. 

«Do wypowiadanego słowa nie przy-
wiązujemy dziś takiej uwagi jak kiedyś. 
Nasze spotkanie jest też po to, by głę-
biej zastanowić się nad deklamowanymi 
przez uczestników konkursu słowami, 
zarówno w języku polskim, jak i ukraiń-
skim. Żyjemy w takim czasie, że dzisiaj 
słowa mogą ranić, przynosić smutek. 
Chciałabym więc, by słowa dzisiaj wypo-
wiadane nie raniły, nie brzmiały groźnie, 
ale przynosiły radość i nadzieję, były do-
brym przekazem dla świata i łączyły lu-
dzi» – powiedziała konsul Anna Babiak-
O wad.

Z kolei głos zabrała Nina Poremska, 
prezes Towarzystwa Kultury Polskiej 
imienia Tadeusza Kościuszki. Podzięko-
wała wszystkim za udział w konkursie, 
którego organizacja w czasie pande-
mii nie była łatwa. Zaznaczyła, że takie 
spotkania mają ogromne znaczenie dla 
pielęgnowania polskiej kultury i jej po-
pularyzacji wśród mieszkańców Ukrainy. 
«Dziękuję wam, że mimo pandemii uczy-
cie się polskich wierszy, polskiej prozy 
i z nami się nimi dzielicie. Słowa uznania 
należą się także waszym nauczycielom 
i opiekunom, którzy poświęcili swój czas 
na ten konkurs» – dodała.

Następnie sala Pałacu Kultury została 
oddana we władanie recytatorów. Każdy, 
niezależnie od wieku, chciał wypaść jak 
najlepiej i pokazać pełnię swoich możli-
wości. Oczywiście w grę wchodził także 
stres związany z występem na dużej sce-

nie, przed kompetentnym i doświadczo-
nym jury. Wszyscy wspaniale poradzili 
sobie z tym wyzwaniem. Największym 
powodzeniem cieszyły się utwory Wisła-
wy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Czesława Miłosza, Adama Mickiewicza, 
Marii Konopnickiej i Karola Wojtyły (pa-
pieża Jana Pawła II).

Jury (w składzie: Anżelika Janowiec, 
Rymma Redczuk, Oksana Tarasiuk, Ok-
sana Kramar i Halina Każan) zostało 
postawione przed bardzo trudnym za-
daniem, ponieważ poziom występów 
uczestników był bardzo wyrównany. Gdy 
młodzi artyści i ich opiekunowie udali się 
na obiad, jurorzy rozpoczęli swoją odpo-
wiedzialną pracę. W końcu jury ogłosiło 
wyniki konkursu w trzech kategoriach.

Nagrodę publiczności otrzymali Bog-
dan Kuryło i Anastasija Mychalczuk, na-
grodę kolegium opiekunów przyznano 
Wiktorii Je�mczuk, zaś nagrodą jury po-
dzieliły się Olena Cichocka i Oleksandra 
Parijczuk (wszyscy nagrodzeni pochodzą 
z Łucka). 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wy dyplom, a zwycięzcy także nagrody 
rzeczowe i �nansowe. Nagrody i dyplo-
my wręczali zarówno członkowie jury, 
jak i konsul Anna Babiak-Owad. Zwycięz-
com, ale też wszystkim biorącym udział 
w konkursie, serdecznie gratulujemy!

Na koniec zgromadzonych pożegna-
ła prezes TKP im. Tadeusza Kościuszki 
Nina Poremska, dziękując za duży wkład 
pracy uczestnikom, członkom jury i or-
ganizatorom, a Łuckiej Radzie Miejskiej 
i Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku 
za wsparcie, bez którego przeprowadze-
nie tego wydarzenia nie byłoby możliwe.

Organizatorami spotkania byli: De-
partament Kultury Łuckiej Rady Mia-
sta, Centrum Kultury w Lublinie oraz 
Towarzystwo Kultury Polskiej imienia 
Tadeusza Kościuszki. Patronat nad kon-
kursem objęli: Łucka Rada Miasta, Pre-
zydent miasta Lublin i Konsul Generalny 
RP w  Łucku. Patronem medialnym była 
gazeta «Monitor Wołyński».

Tekst i zdjęcie: Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG

У Луцьку знову зустрілися 
декламатори

У суботу, 18 вересня, в Луцьку пройшов міжна-
родний фінал XV Загальнопольського конкурсу 
україн ської поезії і прози та XIII/XIV Декламатор-
ського конкурсу польської поезії і прози для меш-
канців України.

Захід відбувся в рамках проєкту 
Польсько-українських зустрічей май-
стрів слова. Його містами-господаря-
ми навперемін є Луцьк і Люблін.

На конкурсі виступили 15 учасни-
ків, серед них були і молодь, і дорос-
лі. Вони декламували твори польських 
поетів польською мовою та в перекла-
ді українською. Урочистий гала-кон-
церт вела Софія Муляр.

На початку присутніх привітала 
консул Анна Бабяк-Овад із Генераль-
ного консульства РП у Луцьку. Вона 
побажала всім успіху, а також зверну-
ла увагу, що в теперішні часи люди не 
приділяють належної уваги сказаним 
словам.

«Ми не приділяємо сьогодні та-
кої уваги сказаному слову, як колись. 
Наша зустріч існує теж для того, щоби 
глибше задуматися над продекламо-
ваними учасниками конкурсу словами 
і польською, і українською мовою. Ми 
живемо в такий час, коли слова мо-
жуть ранити, приносити смуток. Тож 
мені хотілося б, щоби сказані сьогод-
ні слова не ранили, не звучали три-
вожно, натомість приносили радість 
і  надію, були доброю нарацією для 
світу і єднали людей», – сказала консул 
Анна Бабяк-Овад.

Виступила також Ніна Поремська, 
голова Товариства польської куль-
тури імені Тадеуша Костюшка. Вона 
подякувала всім за участь у конкурсі, 
організувати який під час пандемії 
було непросто. Зазначила, що такі зу-
стрічі мають величезне значення для 
плекання польської культури та її по-
пуляризації серед жителів України. 
«Дякую вам, що, попри пандемію, ви 
вчите польські вірші, польську прозу 
й ділитеся ними з нами. На слова вдяч-
ності заслуговують також ваші вчителі 
та вихователі, які присвятили свій час 
цьому конкурсу», – додала.

Потім зал Палацу культури перей-
шов під владу декламаторів. Кожен, 
незалежно від віку, хотів виступити як-
найкраще і продемонструвати макси-
мум своїх можливостей. Звісно, треба 
було враховувати і стрес, пов’язаний 

із виступом на великій сцені, перед 
компетентним і досвідченим журі. Усі 
чудово впоралися з цим викликом. 
Найбільш популярними були твори 
Віслави Шимборської, Тадеуша Руже-
вича, Костянтина Ільдефонса Галчин-
ського, Чеслава Мілоша, Адама Міц-
кевича, Марії Конопницької та Кароля 
Войтили (Папи Йоана Павла ІІ).

Перед журі (його склад: Анжеліка 
Яновець, Римма Редчук, Оксана Тара-
сюк, Оксана Крамар та Галина Кажан) 
постало важке завдання, адже рівень 
виступів усіх учасників був дуже ви-
сокий. Коли молоді артисти та їхні 
вихователі пішли на обід, члени журі 
розпочали свою відповідальну працю. 
Нарешті оголосили результати кон-
курсу у трьох номінаціях.

Приз глядацьких симпатій отри-
мали Богдан Курило й Анастасія Ми-
хальчук, приз викладацько-виховного 
колективу вручили Вікторії Єфімчук, 
а приз журі поділили між собою Олена 
Ціхоцька та Олександра Парійчук (усі 
нагороджені – з Луцька).

Кожен учасник отримав пам’ятний 
диплом, а переможці – ще й цінні та 
грошові нагороди. Призи і дипломи 
вручали члени журі та консул Анна Ба-
бяк-Овад. Щиро вітаємо переможців 
та всіх, хто взяв участь у конкурсі!

Захід закривала голова ТПК імені 
Тадеуша Костюшка Ніна Поремська, 
подякувавши за великий вклад учас-
никам, членам журі й організаторам, 
а Луцькій міській раді та Генеральному 
консульству РП у Луцьку – за підтрим-
ку, без якої проведення цього заходу 
було б неможливим.

Організаторами зустрічі були депар-
тамент культури Луцької міської ради, 
Центр культури в Любліні та Товари-
ство польської культури імені Тадеуша 
Костюшка. Патронат над конкурсом 
здійснювали Луцька міська рада, пре-
зидент міста Любліна і Генеральне кон-
сульство РП у Луцьку. Медіа-патрон – 
газета «Волинський монітор».

Текст і фото: Пьотр КОВАЛІК,
учитель, скерований до Луцька 

організацією ORPEG

У Луцьку хочуть запусти-
ти вантажні перевезення 
річкою Стир. Для цього го-
ловну водну артерію міста 
розчищають від повалених 
дерев і сміття.

.......

W Łucku planuje się zorga-
nizowanie transportu ładun-
ków rzeką Styr. W tym celu 
jest ona obecnie czyszczo-
na z przewróconych drzew 
i śmieci. 



Міжвоєнна Вінниччина 
«Мій дідусь Тадеуш Тимофійович Янков-

ський народився в 1891 р., а бабуся Леонтіна 
Антонівна Кантицька – в 1901 р. Вони прожи-
вали в селі Янів (із 1946 р. село Іванів, – авт.) Ві-
нницької області. Це були польські родини, що 
мешкали на цих територіях віддавна», – згадує 
Людмила Яківна.

Згідно з документами з родинного архіву 
моїх співрозмовниць, їхній дідусь Тадеуш на-
родився в Ярмолинцях (нині Хмельницька об-
ласть). Невідомо, коли він переїхав до Янова 
на Вінниччині, де жив у міжвоєнний період.

«Дідусь Тадеуш служив ще в царському вій-
ську, а в Янові після Першої світової війни пра-
цював кочегаром на залізничній станції Холо-
невська. Бабуся Леонтіна Кантицька мала двох 
сестер: Галину, що після Другої світової війни 
працювала в Міністерстві закордонних справ 
у Варшаві, та Стасю, яка померла у віці 11 ро-
ків», – продовжує Людмила Бер.

«У дідуся й бабусі в Янові народилися три до-
чки: моя мама Галина (1921 р. н.), мама Юлії Ро-
мальда (1925 р. н.) і найменша Ванда (1930 р. н.). 
У власності нашої сім’ї в Янові було два магази-
ни: один продуктовий, а в другому продавали 
золото», – розповідає Людмила Яківна.

Як зазначає, завдяки тому, що родина Ян-
ковських була заможнішою за інші, їй вдалося 
пережити Голодомор 1932–1933 рр. 

«Окрім поляків, у Янові в міжвоєнний пе-
ріод жили українці та євреї. В сусідніх селах 
також було багато поляків. І ще в селі був дуже 
гарний костел, який зберігся до наших днів 
(ідеться про костел Непорочного Зачаття 
Діви Марії в Янові, – авт.). У радянські часи храм 
переобладнали на інтернат, а сьогодні тут – 
знову католицька святиня. Євреї ходили до 
місцевої синагоги. Янів був великим багатона-
ціональним селом», – зазначає Людмила Бер.

«Мама розповідала, що одного разу вночі 
до їхньої хати за дідусем прийшли незнайомі. 
Наказали одягатися. Бабусі сказали, що він 
через два дні повернеться. І як забрали, так 
і  по цю пору. Його арештували через ті два 
магазини і, можливо, ще щось поприписува-
ли. У Вінницькій області є братська могила, де 
поховані розстріляні, є пам’ятний напис про 
діда», – каже вона.

У кримінальній справі Тадеуша Тимофійо-
вича Янковського, копію якої Людмила Бер 
отримала із Державного архіву Вінницької об-
ласті, зазначено, що його як поляка за націо-
нальністю заарештували 22 лютого 1938 р. за 
звинуваченням у «зраді Батьківщини», що пе-
редбачало розстріл або позбавлення волі на 
10 років із конфіскацією всього майна. Дідуся 
Людмили Яківни і Юлії Іванівни засудили до 
розстрілу. Вирок виконали 11 серпня 1938 р. 
у Вінниці. Лише в 1956 р. Тадеуша Янковського 
реабілітували посмертно.

Життя в Янові в роки Другої світової війни
«Після арешту дідуся нашій сім’ї було дуже 

складно. Бабуся робила сита з кінського воло-
су і продавала. Таким чином виживали», – роз-
повідає Людмила Яківна про часи Другої світо-
вої війни.

«Моя мама Ромальда розказувала, як уби-
вали євреїв, – продовжує Юлія Іванівна. – Од-
ного разу за німецької влади в Янові були танці 
і туди пішла сільська молодь: і євреї, і поляки, 
і українці. Мамі особливо запам’яталася одна 
красива єврейка. Посеред танців прийшли 
німці і стали шукати серед присутніх євреїв. 
Мама просила не чіпати ту дівчину, але все 
одно німці забрали всіх євреїв і розстріляли».

«У Янові в будинку нашої бабусі пере-
ховувалася одна єврейська сім’я. Імен я не 
пам’ятаю. Ночували в нас у погребі, і якби про 
це хтось дізнався, то всіх розстріляли би. На 
погріб, де вони ховалися, зверху клали карто-
плю, цибулиння та різне сміття, аби приховати 
схованку. Мама казала, що їм вдалося врятува-
тися, і наша сім’я пізніше навіть підтримувала з 
ними зв’язок», – розповідає Людмила Бер.

 «Як жилося за часів німецької окупації?» – 
запитую. «Були різні німці. Часом могли моло-
ка принести, а інколи могли все повигрібати з 
хати. Мама розповідала, що Ромальда була від-
важною і відверто казала німцям усе, що про 
них думає (усміхається, – авт.). А бабуся боя-
лася, бо могли й розстріляти за таке», – каже 
Людмила Бер.

«Можливо, за такі слова мою маму й хоті-
ли забрати на роботу до Німеччини. Їй було 
18 років (у 1943 р., – авт.), коли вона потрапила 
у списки тих, кого вивозили на примусову ро-
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Щоб наша віра 
не пропала

Z Ludmyłą Ber, c. Jakowa, i jej kuzynką Julią Popiel, c. Iwana, spo-
tkałem się przy kościele Świętej Anny w Kowlu. Akurat zakoń-
czyła się msza. Usiedliśmy na ławce na dziedzińcu świątyni. Pani 
Julia oraz pani Ludmyła opowiedziały o przeszłości ich rodziny 
pochodzącej z obwodu winnickiego.

Із Людмилою Яківною Бер та її двоюрідною сестрою Юлією 
Іванівною Попель я зустрівся поблизу костелу Святої Анни 
в Ковелі. Саме завершилася меса. Ми присіли на лавці на 
подвір’ї храму. Жінки розповіли про минуле їхньої родини, 
що походить із Вінницької області.

Międzywojenna Winniczyzna
«Mój dziadek Tadeusz Jankowski, s. Tymo-

teusza, urodził się w 1891 r., a babcia Leontyna 
Kanticka, c. Antoniego – w 1901 r. Mieszkali we 
wsi Janów (od 1946 r. – Iwaniw – aut.) w obwodzie 
winnickim. To były polskie rodziny, zadomowio-
ne na tych terenach od dawna» – wspomina pani 
Ludmyła.

Według dokumentów z rodzinnego archiwum 
moich rozmówczyń ich dziadek Tadeusz urodził 
się w Jarmolińcach (obecnie obwód chmielnic-
ki). Nie wiemy, kiedy przeniósł się do Janowa na 
Winniczyźnie, gdzie mieszkał w okresie między-
wojennym.

«Dziadek Tadeusz służył w armii carskiej, 
a w Janowie po I wojnie światowej pracował jako 
palacz na stacji kolejowej Chołoniewska. Babcia 
Leontyna Kanticka miała dwie siostry: Halinę, 
która po II wojnie światowej pracowała w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, 
oraz Stasię, zmarłą w wieku 11 lat» – kontynuuje 
Ludmyła Ber.

«Dziadkowie z Janowa mieli trzy córki: moją 
mamę Halinę (ur. w 1921 r.), mamę Julii Ro-
maldę (ur. w 1925 r.) oraz najmłodszą Wandę 
(ur.  w  1930  r.). Nasza rodzina miała w Janowie 
dwa sklepy: pierwszy – z artykułami spożywczy-
mi, w drugim sprzedawano złoto» – opowiada 
pani Ludmyła.

Jak podkreśla moja rozmówczyni, dzięki temu, 
że rodzina Jankowskich była zamożniejsza od in-
nych, udało się jej przetrwać Wielki Głód w latach 
1932–1933. 

«Poza Polakami w Janowie w okresie między-
wojennym mieszkali także Ukraińcy oraz Żydzi. 
W sąsiednich wsiach również było dużo Polaków. 
We wsi był bardzo ładny kościół, który zachował 
się do dziś (chodzi o kościół Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny w Janowie – aut.). 
W czasach sowieckich urządzono w nim internat, 
obecnie jest to znowu katolicka świątynia. Żydzi 
chodzili do miejscowej synagogi. Janów był dużą 
wielonarodową wsią» – zaznacza Ludmyła Ber.

«Mama opowiadała, że pewnego razu w nocy 
po dziadka przyszli obcy ludzie. Kazali mu się 
ubrać. Babci powiedzieli, że za dwa dni będzie 
z powrotem. Ale jak zabrali, to już nigdy nie wró-
cił. Został aresztowany, bo miał te dwa sklepy, no 
i może o coś tam jeszcze został oskarżony. W ob-

wodzie winnickim jest zbiorowy grób, gdzie spo-
czywają rozstrzelani, jest na nim także nazwisko 
dziadka» – mówi pani Ludmyła.

W aktach sprawy kryminalnej Tadeusza Jan-
kowskiego, s. Tymoteusza, której kopię Ludmyła 
Ber otrzymała z Państwowego Archiwum w Ob-
wodzie Winnickim, podano, że został aresztowa-
ny 22 lutego 1938 r. jako Polak z pochodzenia. 
Został oskarżony «o zdradę Ojczyzny», za co gro-
ziła mu egzekucja lub pozbawienie wolności na 
10 lat z kon�skatą całego mienia. Dziadek pani 
Ludmyły i pani Julii został skazany na rozstrzela-
nie. Wyrok wykonano 11 sierpnia 1938 r. w Win-
nicy. Dopiero w 1956 r. Tadeusz Jankowski został 
pośmiertnie zrehabilitowany.

Życie w Janowie w okresie II wojny świa towej
«Po aresztowaniu dziadka naszej rodzinie 

było bardzo trudno. Babcia wyplatała sita z koń-
skiego włosia na sprzedaż. Dzięki temu udało się 
przetrwać» – opowiada pani Ludmyła o czasach 
II wojny światowej.

«Moja mama Romalda opowiadała, jak mor-
dowano Żydów» – kontynuuje pani Julia. «Któ-
regoś razu za czasów okupacji niemieckiej w Ja-
nowie były tańce, na których zgromadziła się 
wiejska młodzież: i Żydzi, i Polacy, i Ukraińcy. 
Mama szczególnie zapamiętała pewną bardzo 
ładną Żydówkę. W pewnej chwili przyszli Niem-
cy i zaczęli szukać Żydów wśród zgromadzonych. 
Mama prosiła, żeby zostawili tę dziewczynę, ale 
Niemcy i tak zabrali wszystkich Żydów i rozstrze-
lali» – wspomina Julia Popiel.

«W Janowie w domu naszej babci ukrywała 
się jakaś żydowska rodzina. Imion nie pamiętam. 
Nocowali w naszej piwnicy. Gdyby o tym się ktoś 
dowiedział, wszyscy zostaliby rozstrzelani. Nad 
lochem, w którym się ukrywali, kładziono ziem-
niaki, łupiny z cebuli oraz różne śmieci, żeby go 
zamaskować. Mama mówiła, że udało się im ura-
tować i nasza rodzina nawet później podtrzymy-
wała z nimi kontakty» – opowiada Ludmyła Ber.

«Jak żyło się za czasów okupacji niemiec-
kiej?» – pytam. «Byli różni Niemcy. Czasem mogli 
przynieść mleko, a czasem zabrać wszystko z cha-
ty. Mama opowiadała, że Romalda była odważ-
na i otwarcie mówiła Niemcom, co o nich myśli 
(uśmiecha się – aut.). A babcia bała się, bo za coś 
takiego mogli rozstrzelać», – mówi Ludmyła Ber.

Aby nasza wiara 
przetrwała

1 2
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«Może to właśnie za to moją mamę chcieli 
zabrać do Niemiec. Miała 18 lat (w 1943 r. – aut.), 
kiedy tra�ła na listę wywożonych do pracy przy-
musowej w Niemczech. Została przywieziona do 
Przemyśla, skąd potencjalnych robotników kie-
rowano do zakładów i farm. Znalazła jakiś patyk 
i specjalnie zraniła się, wywołując krwotok. Kiedy 
Niemcy zobaczyli krew, pozwolili jej na powrót 
do domu» – opowiada Julia Popiel.

Byliśmy jedni z pierwszych
«Po wojnie moja mama Halinа pracowała jako 

księgowa w radzie wiejskiej w Janowie. Były to 
trudne czasy, ludzie żyli biednie. Jakaś rodzina 
poprosiła, żeby mama pożyczyła im państwowe 
pieniądze. Pomogła im, kupili sobie krowę, a dwa 
dni później w radzie wiejskiej była kontrola, pod-
czas której ujawniono niedobór w kasie. W związ-
ku z tym mama została aresztowana i skazana na 
trzy lata więzienia. Karę odbywała w Kowlu. Na 
czele miejscowego więzienia stał wówczas Polak. 
Współczuł mamie, jak mógł, tak jej pomagał. To 
dzięki niemu udało się jej opuścić więzienie po 
półtora roku» – zaznacza Ludmyła Ber.

«Babcia Leontyna bardzo to przeżyła, bo i tata 
był represjonowany, i mama tra�ła do więzienia. 
W 1947 r. postanowiła sprzedać dom w Janowie i 
przenieść się do Kowla, żeby być bliżej córki. Ku-
piła tu dom, znowu sprzedawała sita, które sama 
wyrabiała. Zmarła w 1958 r.» – wspomina Ludmy-
ła Ber.

«Jak poznali się Pani rodzice?» – pytam. «Po 
wyjściu z więzienia mama zatrudniła się w zakła-
dzie krawieckim, gdzie pracowała do odejścia na 
emeryturę. Mojego ojca Jakowa Kryłowa, s. Myky-
ty, poznała na tańcach w Kowlu. Był Rosjaninem, 
wcześniej mieszkał w Grodnie na Białorusi. Z za-
wodu był kierowcą, po wojnie został skierowany 
do pracy w Kowlu. Ja urodziłam się w 1949 r., a rok 
później ojciec pojechał do pracy do Irkucka. Zrobił 
to sam, mamie wysyłał pieniądze i kilka razy przy-
jeżdżał do Kowla. Mama nie chciała jechać z nim 
do Irkucka, dlatego się rozeszli. Prawie nie pamię-
tam ojca» – mówi pani Ludmyła.

«Również urodziłam się w 1949 r. w Kowlu – 
kontynuuje pani Julia. – Moja mama Romalda 
także wyszła za mąż za Rosjanina, pochodził z ob-
wodu rostowskiego. Ojciec brał udział w II wojnie 
światowej, miał kontuzję, do Kowla zabrał go 
brat, który miał tu narzeczoną. Ich dom w  ob-
wodzie rostowskim został zburzony podczas 
wojny. Właśnie w Kowlu moi rodzice się pozna-
li. Co prawda nasza babcia Leontyna bardzo nie 
chciała takiego zięcia. Powiedziała mamie: «Jest 
kontuzjowany i jest Rosjaninem, a ty Polką. Po co 
on ci potrzebny?» Ale moja mama jej nie słucha-
ła, wyszła za mąż za ojca».

«W czasach radzieckich przed Bożym Naro-
dzeniem i Wielkanocą do nas do Kowla zawsze 
przyjeżdżał ksiądz, żeby odprawić tu mszę. Bab-
cia kazała, żebyśmy nikomu nie opowiadały, że 
on do nas przychodził. Pamiętam, że dawał nam 
cukierki, które w tamtych czasach rzadko jadały-
śmy. Ale byłyśmy dziećmi i nic nie rozumiałyśmy, 
biegłyśmy na ulicę i krzyczałyśmy, że do nas przy-
jechał ksiądz i przywiózł nam łakocie. Niedaleko 
nas mieszkał komunista – dyrektor bazaru. Poin-
formował KGB i już następnego dnia nasza bab-

cia Leontyna była przesłuchiwana. Wieczorem 
wróciła: «Nie daj Boże komuś tam tra�ć» – wspo-
mina Ludmyła Ber. 

Opowiada, że chodziła do szkoły № 6 w Kowlu, 
ukończyła dziewięć klas: «Zatrudniłam się w za-
kładzie krawieckim, następnie w pralni chemicz-
nej, a potem w zwykłej, gdzie pracowałam do 
odejścia na emeryturę. W rodzinie zawsze obcho-
dziliśmy polskie święta. W domu najpierw rozma-
wialiśmy tylko po polsku. Mama mówiła, żebym 
pilniej uczyła się polskiego, ale nie słuchałam jej».

«Mój mąż Bronisław Ber, s. Wiksentego, uro-
dził się w 1943 r. w Berdyczowie, również pocho-
dził z polskiej rodziny. Kiedy miał trzy miesiące, 
jego mama została rozstrzelana przez Niemców, 
podobno za to, że kopała ziemniaki na polu koł-
chozowym. Bronisław pewnego razu przyjechał 
do Kowla na wesele, podczas którego się po-
znaliśmy. Wzięliśmy ślub w 1969 r., a rok później 
urodziła się moja córka Lewkadija» – zaznacza 
Ludmyła Ber.

«Siostra mojej mamy – Romalda – po woj-
nie sprzedawała sita i słoiki do mleka. Czasem 
jeździła z tymi towarami do innych miast. Julia 
również wyszła za mąż za Polaka z Berdyczowa – 
za Bronisława Popiela, s. Franciszka. Poznali się 
na moim weselu. Natomiast najmłodsza siostra 
mojej mamy, Wanda, pracowała razem ze mną w 
zakładzie krawieckim, a następnie do emerytury 
również w pralni chemicznej. Jej mąż już nie był 
Polakiem (uśmiecha się – aut.). Miała z nim dwo-
je dzieci. Wanda zmarła w 2013 r.» – wspomina 
Ludmyła Ber.

«Moja mama zawsze mówiła, że kościoły za-
czną się odradzać, bo inaczej być nie może. Kaza-
ła, żebym chodziła do kościoła, aby nasza wiara 
przetrwała. W Kowlu już w latach niepodległości 
Walery Drahaniuk, jeden z aktywnych przed-
stawicieli polskiej wspólnoty miasta, układał 
listę osób polskiego pochodzenia. My również 
zapisaliśmy się, zaczęliśmy tworzyć polskie sto-
warzyszenie, chodzić do kościoła. Byliśmy jedni 
z pierwszych, następnie zaczęli do nas dołączać 
kolejni Polacy» – opowiada pani Ludmyła.

Ludmyła Ber oraz Julia Popiel do dziś biorą ak-
tywny udział w życiu polskiej wspólnoty Kowla, 
regularnie chodzą na msze do kościoła Świętej 
Anny. To tam najczęściej można je spotkać wspól-
nie z innymi najstarszymi para�anami, rozmowy 
z którymi jeszcze przed nami.

***
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 Ludmyły Ber: 1. Ludmy-
ła Ber, lipiec 2021 r. 2. Leontyna Kanticka, babcia Ludmyły 
Ber, ok. 1956 r. 3. Jakow Kryłow, ojciec Ludmyły Ber (po pra-
wej), początek lat 50. 4. Halinа Jankowska, mama Ludmyły 
Ber, z wnuczką Lewkadią, 1976 r. 5. Ludmyła Ber і Julia Popiel, 
lipiec 2021 r.

боту до Німеччини. Її привезли до Перемиш-
ля, де потенційних робітників розподіляли по 
заводах і фермах. Вона знайшла якусь пали-
цю і  спеціально поранила себе, викликавши 
кровотечу. Коли німці побачили, що в неї тече 
кров, дозволили їй повернутися додому», – 
розповідає Юлія Попель.

Ми були одними з перших
«Після війни моя мама Галина працювала 

бухгалтером у сільській раді Янова. Це були 
складні часи, люди були дуже бідні. Одна сім’я 
попросила маму позичити державні гроші. 
Вона допомогла, ті купили корову, а через два 
дні в сільській раді провели ревізію і виявили, 
що частини коштів не вистачає. Через це маму 
ув’язнили на три роки. Покарання вона від-
бувала в Ковелі. Начальником тюрми був по-
ляк. Він співчував мамі, всіляко допомагав їй, 
посприяв, щоб вона вийшла із в’язниці через 
півтора року», – зазначає Людмила Бер.

«Бабуся Леонтіна дуже переживала, бо і тата 
репресували, і маму ув’язнили. В 1947 р. вона 
вирішила продати будинок в Янові та переїха-
ти до Ковеля, поближче до дочки. Купила тут 
хату, знову продавала саморобні сита. Вона 
померла в 1958 р.», – продовжує вона.

«Як познайомилися ваші батьки?» – запитую. 
«Після відбуття покарання мою маму взяли на 
роботу на швейну фабрику, де вона працюва-
ла до виходу на пенсію. А з батьком Яковом 
Микитовичем Криловим вона познайомила-
ся на танцях у Ковелі. Він був росіянином, що 
проживав у Гродні в Білорусі. За професією був 
водієм і після війни його відправили на роботу 
до Ковеля. Я народилася в 1949 р., а десь через 
рік батько поїхав на заробітки до Іркутська. Він 
поїхав сам, а мамі надсилав кошти і кілька ра-
зів приїжджав до Ковеля. Мама відмовилася 
їхати з ним до Іркутська, через це вони згодом 
розійшлися. Я майже не пам’ятаю батька», – го-
ворить Людмила Яківна.

«Я також народилася в 1949 р. в Ковелі, – 
каже Юлія Іванівна. – Моя мама Ромальда теж 
вийшла заміж за росіянина, але вже з Ростов-
ської області. Батько брав участь у Другій сві-
товій війні, був контужений і його до Ковеля 
забрав брат, який мав тут наречену. Їхня домів-
ка в Ростовській області була зруйнована ще 
в роки війни. В Ковелі мої батьки й познайоми-
лися. Щоправда, наша бабуся Леонтіна дуже 
не хотіла такого зятя. Вона казала мамі: «Він же 
контужений і росіянин, а ти полька. Нащо він 
тобі?» Однак моя мама не послухала її і вийшла 
заміж за батька».

«У радянські часи перед Різдвом і Пасхою 
до нас у Ковель завжди приїжджав ксьондз, 
щоб відправити службу. Бабуся наказувала, 
щоб ми нікому не розповідали, що він до нас 
приходив. Пам’ятаю, ми отримували від ньо-
го цукерки, які були для нас рідкістю в той 
час. Але ми були дітьми і нічого не розуміли, 
вибігали на вулицю й голосили, що до нас 
приїхав ксьондз і привіз нам гостинці. Біля 
нас жив один комуніст – директор базару. 
Він повідомив КДБ і на наступний день нашу 
бабусю Леон тіну забрали на допит. Увечері 
вона повернулася і плакала, кажучи: «Не дай 

Бог комусь туди потрапити», – згадує Людми-
ла Бер. 

Розповідає, що ходила до школи № 6 у Кове-
лі, закінчила дев’ять класів: «Після цього пішла 
працювати на швейну фабрику, згодом у хім-
чистку і пральню, де трудилася до виходу на 
пенсію. В родині ми завжди святкували поль-
ські свята. Вдома спочатку говорили тільки 
польською. Мама казала, щоб я краще вчила 
польську мову, але я не слухала».

«Мій чоловік Броніслав Віксентійович Бер 
народився в 1943 р. у Бердичеві і також похо-
див із польської сім’ї. Коли йому було три мі-
сяці, його маму розстріляли німці, начебто за 
те, що вона копала картоплю на колгоспному 
полі. Одного разу він приїхав до Ковеля на ве-
сілля, тоді ми й познайомилися. Із чоловіком 
ми взяли шлюб у 1969 р., а через рік народи-
лася моя дочка Левкадія», – зазначає Людмила 
Бер.

«Сестра моєї мами Ромальда після війни 
продавала сита й банки для молока. Часом 
возила на продаж товари до інших міст. Юлія 
також вийшла заміж за поляка із Бердичева, 
за Броніслава Францовича Попеля. Вони по-
знайомилися вже на моєму весіллі. Натомість 
найменша сестра моєї мами Ванда працювала 
зі мною на швейній фабриці, а згодом теж пе-
рейшла в хімчистку, звідки й вийшла на пен-
сію. Вона була заміжня не за поляком (усміхає-
ться, – авт.) і мала двох дітей. Померла Ванда 
у 2013 р.», – ділиться жінка.

«Моя мама завжди казала, що костели по-
чнуть відроджувати, бо інакше й бути не може. 
І наказувала, щоб я ходила до костелу, щоб 
наша віра не пропала. В Ковелі вже в роки не-
залежності Валерій Драганюк, один із актив-
них представників польської громади міста, 
укладав список осіб, що мають польське по-
ходження. Ми також записалися і почали орга-
нізовувати польське товариство та відвідувати 
костел. Ми були одними з перших, а потім до 
нас почали приєднуватися інші», – розповідає 
Людмила Яківна.

Людмила Бер та Юлія Попель беруть актив-
ну участь у житті польської громади Ковеля 
та регулярно відвідують костел Святої Анни. 
Саме там їх найчастіше можна зустріти разом 
з іншими найстаршими парафіянами храму, 
розмови з якими – ще попереду.

***
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 Людмили Бер: 1. Людмила 
Бер, липень 2021 р. 2. Леонтіна Кантицька, бабуся Люд-
мили Бер, близько 1956 р. 3. Справа – Яків Крилов, батько 
Людмили Бер, початок 1950-х рр. 4. Галина Янковська, 
мама Людмили Бер, з онукою Левкадією, 1976 р. 5. Люд-
мила Бер і Юлія Попель, липень 2021 р.
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Повернуті із забуття: Ян Турчин
Чи можна арештувати вже затриману людину? Кожна адекват-
на особа розумніє абсурдність таких дій, але не радянська то-
талітарна система. Яна Турчина арештували 13 грудня 1939 р. 
у в’язниці НКВС Рівного, де він перебував під вартою близько 
трьох місяців. 

Ocaleni od zapomnienia: Jan Turczyn

Czy da się aresztować osobę, która już została aresztowana? Dla 
każdego normalnego człowieka takie postępowanie wydaje się 
być absurdalne, ale nie dla radzieckiego systemu totalitarnego. 
Jan Turczyn został aresztowany 13 grudnia 1939 r. w więzieniu 
NKWD w Równem, gdzie przebywał już od trzech miesięcy. 

Jan Turczyn urodził się 18 października 1896 r. 
w Szańcu w powiecie stopnickim guberni kie-
leckiej (obecnie powiat buski w województwie 
świętokrzyskim) w rodzinie chłopskiej. Jego oj-
ciec, też Jan Turczyn, posiadał 12 ha roli, dwie 
krowy i konia. Rodzina mieszkała we własnym 
domu. Jan miał dwóch braci: Tomasza (60 lat; tu-
taj i dalej wiek krewnych jest podawany według 
stanu na 1939 r.) i Franciszka (46 lat). Przed woj-
ną Franciszek służył w policji w mieście Pińczów 
(obecnie województwo świętokrzyskie). Na po-
czątku II wojny światowej bracia nie mieli ze sobą 
kontaktu.

Jan ukończył cztery klasy szkoły powszech-
nej. Podczas służby w Wojsku Polskim w la-
tach 1919–1921 ukończył szkołę podo�cerów. 
W  1923  r. został funkcjonariuszem Policji Pań-
stwowej. Za wieloletnią służbę odznaczono go 
medalem. W 1937 r. otrzymał awans na starsze-
go policjanta.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Turczyn przy-
był na Rówieńszczyznę. Wiemy, że w Antopolu 
mieszkał razem z żoną Marią (35 lat). Małżeń-
stwo wychowywało syna Bronisława (7 lat) i cór-
kę Jadwigę (4 lata). Maria pochodziła z Nowego 
Korczyna (obecnie też województwo święto-
krzyskie), gdzie mieszkała jej matka Julia. Rodzi-
na posiadała 18 ha roli, miała dwa konie i dwie 
krowy.

Jana Turczyna aresztowano 18 września 
1939  r. wraz z innymi funkcjonariuszami poste-
runku policji w Antopolu. Do rówieńskiego wię-
zienia tra�li wówczas policjanci Jan Adamski, 
Wojciech Pysz, Władysław Kamiński i inni. 

Na jedynym przesłuchaniu, które odbyło się 
17  grudnia 1939 r., Jan w pełni przyznał się do 
winy. Obecny był przy tym tłumacz NKWD My-
śliński. Wstępne śledztwo zostało zakończone, 
o  czym świadczy protokół z dnia 20 grudnia 
1939 r. dotyczący zakończenia wstępnego śledz-
twa oraz zapoznania oskarżonego z tą decyzją.

26 grudnia 1940 r. Turczyn przebywał już 
w starobielskim obozie NKWD ZSRR. Dowiadu-
jemy się o tym z aktu oskarżenia sporządzone-
go w tymże dniu. W dokumencie oskarżono go 
o  to, że od 1923 do 1939 r. był starszym poli-
cjantem «byłej policji polskiej» oraz «aktywnie 
walczył przeciw ruchowi rewolucyjnemu», czyli 
o przestępstwa przewidziane w 54–13 КК USRR 
(aktywna działalność przeciw ruchowi rewolu-
cyjnemu).

29 marca 1941 r. na mocy decyzji Kolegium 
Specjalnego NKWD ZSRR Jan Turczyn został 
skazany na osiem lat pozbawienia wolności 
w łagrach licząc od 13 grudnia 1939 r., a nie od 
18  września 1939 r., kiedy tra�ł do rówieńskie-
go więzienia. Karę odbywał w obozie «Siew-
pieczłag». 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR bohater naszego eseju został 
amnestionowany jako obywatel II Rzeczypo-
spolitej. 17 września 1941 r. wyruszył do miasta 
Buzułuk w obwodzie czkałowskim.

Według postanowienia Prokuratury Obwodu 
Rówieńskiego z dnia 21 czerwca 1984 r. Jan Tur-
czyn został zrehabilitowany. Dalsze losy pierw-
szoplanowej postaci tego tekstu i jego rodziny 
nie są nam znane. 

Tetiana SAMSONIUK

P. S.: Materiały rubryki «Ocaleni od zapomnie-
nia» zostały opracowane przez Tetianę Sam-
soniuk na podstawie akt radzieckich organów 
ścigania, przechowywanych w Państwowym 
Archiwum Obwodu Rówieńskiego, w zbiorach 
Zarządu KGB Ukraińskiej SRR w Obwodzie Ró-
wieńskim (1919–1957) oraz w Archiwum Zarzą-
du Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Będziemy 
wdzięczni, jeżeli odezwą się Czytelnicy, krewni 
lub bliscy bohaterów naszej rubryki, którzy po-
siadają o nich dodatkowe informacje.

Народився Ян Турчин 18 жовтня 1896 р. 
у  Шанці Стопницького повіту Келецької гу-
бернії (нині Буський повіт Свєнтокшиського 
воєводства) в селянській родині. Його бать-
ко, теж Ян Турчин, мав 12 га землі, дві корови 
і коня. Родина мешкала у власному будинку. Ян 
мав двох братів: Томаша (60 років; тут і далі вік 
родичів подано станом на 1939 р.) та Франца 
(46 років). До війни Франц працював поліціян-
том у місті Пінчів (нині Свєнтокшиське воєвод-
ство). З початком Другої світової війни зв’язки 
між братами обірвалися.

Ян Турчин закінчив чотири класи загально-
освітньої школи. Перебуваючи на строковій 
службі у Війську Польському в 1919–1921 рр., 
навчався у школі підофіцерів. 1923 р. почав 
працювати в польській поліції. За багатолітню 
службу його нагородили медаллю. 1937 р. Ян 
отримав підвищення, ставши старшим полі-
цейським.

Невідомо, коли саме Ян Турчин приїхав на 
Рівненщину. Знаємо, що в Антополі він мешкав 
разом із дружиною Марією (35 років). Подруж-
жя виховувало сина Броніслава (сім років) та 
доньку Ядвігу (чотири роки). Марія була ро-
дом із Нового Корчина (нині Свєнтокшиське 
воєводство), де проживала її матір Юлія. Роди-
на володіла 18 га землі, мала двоє коней і дві 
корови.

Яна Турчина арештували 18 вересня 1939 р. 
разом з іншими працівниками постерунку по-
ліції в Антополі. До рівненської в’язниці тоді 
потрапили поліціянти Ян Адамський, Войцех 
Пиш, Владислав Камінський та інші. 

На єдиному допиті, який відбувся 17 груд-
ня 1939 р., Ян повністю визнав нав’язані йому 
звинувачення. Допит відбувся в присутності 
перекладача НКВС Мислінського. На цьому 
попереднє слідство було завершено, про що 
свідчить протокол оголошення про закінчен-
ня попереднього слідства і пред’явлення його 
обвинуваченому від 20 грудня 1939 р. 

26 грудня 1940 р. Ян Турчин уже пере-
бував під вартою в Старобільському таборі 
НКВС СРСР. Про це дізнаємося з обвинуваль-
ного висновку, складеного того ж дня. В до-
кументі його звинувачують у тому, що з 1923 
до 1939 р. він служив «у колишній польській 
поліції» старшим поліціянтом, де «активно 
боровся проти революційного руху», тобто 
в злочинах, передбачених ст. 54–13 КК УРСР 
(активна діяльність проти революційного 
руху).

29 березня 1941 р. постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР Яна Турчина засудили 
до восьми років виправно-трудових таборів, 
відраховуючи термін із 13 грудня 1939 р., а не 
з 18 вересня 1939 р., коли він потрапив до Рів-
ненській в’язниці. Термін він відбував у «Сєв-
пєчлазі».

На основі Указу Президії Верховної Ради 
СРСР Яна Турчина амністовано як громадяни-
на Польщі. 17 вересня 1941 р. він вирушив до 
міста Бузулук Чкаловської області. 

Заключенням прокуратури Рівненської об-
ласті від 21 червня 1984 р. Яна Турчина реабі-
літовано. Подальші долі героя цього тексту та 
членів його родини нам не відомі. 

Тетяна САМСОНЮК

P. S.: Матеріали рубрики «Повернуті із забут-
тя» Тетяна Самсонюк опрацьовує за архівно-
слідчими справами, що зберігаються у фонді 
«Управління Комітету державної безпеки УРСР 
по Рівненській області (1919–1957 рр.)» ДАРО 
та Архіві управління Служби безпеки України. 
Будемо вдячні, якщо відгукнуться родичі ге-
роїв рубрики або ті наші Читачі, які володіють 
детальнішою інформацією про них.
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Wszystko zaczęło się 
15 lat temu

«Tworzymy wspólnotę wartości» – pod tym hasłem w Warszawie 
odbyły się uroczyste obchody 15-lecia Fundacji Wolność i Demo-
kracja, we współpracy z którą wydajemy «Monitor Wołyński». 

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele 
instytucji polskich i zagranicznych, dziennikarze 
z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Kirgistanu 
i innych krajów oraz partnerzy z Fundacji Pomoc 
Polakom na Wschodzie, Stowarzyszenia Wspól-
nota Polska oraz Fundacji Solidarności Między-
narodowej.

Uroczystość została zorganizowana 20 wrze-
śnia w wyjątkowym miejscu – na Zamku Królew-
skim, będącym symbolem powojennej odbudo-
wy. Jak podkreślono podczas obchodów Fundacja 
Wolność i Demokracja również odbudowuje pol-
ską tożsamość, pamięć i dziedzictwo na Wscho-
dzie, wspiera polskie szkolnictwo oraz media.

«Dzisiejszy jubileusz jest momentem, w któ-
rym możemy podsumować nasze osiągnięcia, 
ale również zastanowić się nad nowymi wyzwa-
niami. Działamy od 15 lat, ograniczeni swoimi �-
zycznymi i �nansowymi możliwościami, niesiemy 
pomoc, odpowiadamy na problemy i potrzeby 
naszych rodaków zarówno ze Wschodu, jak i Za-
chodu. Podejmujemy działania, które są odpo-
wiedzią na ich konkretne oczekiwania. Dziś Fun-
dacja realizuje kilkadziesiąt projektów w czterech 
różnych obszarach: edukacja, media, tożsamość 
i pamięć, wspólnota i demokracja. Wszystkie te 
projekty łączy wartość nadrzędna – budowanie 
wśród Polaków rozproszonych po całym świecie 
poczucia wspólnoty i więzi z Macierzą» – powie-
działa Lilia Luboniewicz, prezes zarządu Fundacji 
Wolność i Demokracja.

Obchody jubileuszowe były okazją do dyskusji 
na temat przyszłości mediów polonijnych, szcze-
gólnie na Białorusi, polonijnej polityki oświato-
wej oraz miejsc polskiej pamięci za granicą.

Podczas uroczystej gali «Fundacyjne począt-
ki», która odbyła się po panelach dyskusyjnych, 
wspomnieniami o powstawaniu Fundacji po-
dzielili się szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
a jednocześnie współzałożyciel Fundacji WiD 
Michał Dworczyk, dyrektor Instytutu Polskiego 
w Kijowie, były prezes WiD-u Robert Czyżewski, 
dyrektor stacji telewizyjnej Biełsat Agnieszka Ro-
maszewska oraz wiceprezes Narodowego Banku 
Polskiego, współtwórca Fundacji Adam Lipiński.

«Zaczęło się od Pomarańczowej Rewolucji na 
Ukrainie, kiedy organizowaliśmy wyjazd obserwa-
torów wyborów na Ukrainie, potem była Białoruś. 
Mieliśmy obowiązek zajęcia się Wschodem i z powo-
dów sentymentalnych, historycznych, z powodów 
tradycji solidarności, ale także geopolitycznych. 
Angażowaliśmy się w to, żeby na wschód od Polski 
powstały demokracje» – powiedział Adam Lipiński.

«Chcieliśmy pomóc Polakom na Białorusi 
w  wydawaniu prasy, a potem okazało się, że 
zrzutka od przyjaciół nie wystarczy, trzeba mieć 
jakiś instrument. W ten sposób powstała Funda-
cja» – dodał Michał Dworczyk.

W uroczystościach jubileuszowych wzięli 
udział przedstawiciele władz państwowych oraz 
różnych instytucji. Przedsięwzięcie było współ�-
nansowane przez Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go ze środków Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018–2030.

Natalia DENYSIUK
Fot. Olga SZERSZEŃ

Усе почалося  
15 років тому

«Творимо спільноту цінностей» – під таким гаслом у Варшаві 
відбулися урочистості з нагоди 15-річчя фонду «Свобода і демо-
кратія», у співпраці з яким ми видаємо «Волинський монітор». 

У святкових заходах брали участь представ-
ники польських і закордонних установ, жур-
налісти з Білорусі, України, Литви, Молдови, 
Киргизстану та інших країн, а також партнери 
з фонду «Допомога полякам на Сході», товари-
ства «Спільнота польська» та Фонду міжнарод-
ної солідарності.

Урочистості пройшли 20 вересня в особли-
вому місці – Королівському замку у Варшаві, 
який для поляків є символом відбудови. Як під-
креслювали учасники заходу, фонд «Свобода 
і демократія» також відбудовує, зокрема, поль-
ську ідентичність, пам’ять і спадщину на Сході, 
підтримує польське шкільництво та пресу.

«Сьогоднішній ювілей – це той момент, коли 
ми можемо підсумувати наші досягнення, а та-
кож задуматися над новими викликами. Ми 
діє мо вже 15 років. Обмежені своїми фізични-
ми та фінансовими можливостями, несемо до-
помогу, відповідаємо на проблеми й потреби 
поляків і на Сході, і на Заході. Ми робимо кроки, 
які є відповіддю на їхні конкретні очікування. 

Сьогодні фонд реалізує кілька десятків проєк-
тів у чотирьох різних площинах: освіта, медіа, 
ідентичність і пам’ять, спільнота і демократія. 
Всі ці проєкти об’єднує головна цінність – фор-
мування серед поляків, розкиданих по всьому 
світу, відчуття спільноти з Польщею», – сказа-
ла Лілія Любоневич, голова правління фонду 
«Свобода і демократія».

Ювілейні заходи стали нагодою для диску-
сії про майбутнє полонійної преси, особливо 
в Білорусі, полонійної освітньої політики та 
місць польської пам’яті за кордоном.

Під час урочистої частини «Фундаційні по-
чатки», яка відбулася після дискусійних па-
нелей, спогадами про створення фонду по-
ділилися очільник Канцелярії голови Ради 
Міністрів, а водночас співзасновник фонду 
Міхал Дворчик, директор Польського інсти-
туту в Києві, колишній голова фонду Роберт 
Чижевський, директорка телекомпанії «Бел-
сат» Агнєшка Ромашевська та віцеголова На-
ціонального польського банку, співтворець 
фонду Адам Ліпінський.

«Почалося все з Помаранчевої революції 
в  Україні, коли ми організовували виїзд спо-
стерігачів на вибори в Україні. Потім була Біло-
русь. Ми відчували обов’язок зайнятися Схо-
дом і через сентименти, і з огляду на історію, 
традиції солідарності та геополітичні причини. 
Ми долучалися до створення демократій на 
схід від Польщі», – сказав Адам Ліпінський.

«Ми хотіли допомогти полякам у Біло-
русі видавати пресу, а потім виявилося, що 
підтримки від друзів не вистачить, потрібно 
мати якийсь інструмент. Таким чином з’явився 
фонд», – додав Міхал Дворчик.

У заходах із нагоди ювілею взяли участь 
очільники різних відомств та інституцій. Захід 
співфінансував Національний інститут свобо-
ди – Центр розвитку громадянського суспіль-
ства в межах Програми розвитку громадян-
ських організацій на 2018–2030 рр.

Наталя ДЕНИСЮК
Фото: Ольга ШЕРШЕНЬ

Tarnopolanin zwyciężył  
na festiwalu w Przeworsku

Dmytro Maciopa z Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. Mie-
czysława Krąpca w Tarnopolu zdobył główną nagrodę oraz grand 
prix І Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej w Prze-
worsku.

Festiwal odbył się 17–19 września w Przewor-
sku na Podkarpaciu. Wzięło w nim udział 21 wy-
konawców, w tym troje z Ukrainy. 

W maju br. Dmytro Maciopa zajął pierwsze 
miejsce podczas eliminacji rejonowych Festiwa-
lu w Tarnopolu. Po zwycięstwie w Przeworsku 
otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. złotych. 
Anna Schmidt, wiceminister w Ministerstwie Ro-
dziny i  Polityki Społecznej, poseł na Sejm, wrę-
czyła mu także szablę na pamiątkę. 

Na drugim i trzecim miejscu w konkursie 
znalazły się Anna Maria Balawender oraz Mag-
dalena Wojakowska z Polski, które otrzymały 
nagrodę w wysokości odpowiednio 5 tys. i 3 tys. 
złotych. Po 1 tys. złotych oraz wyróżnienia otrzy-
mały Viktoria Šareiko z Litwy, a także Joanna Po-

lkowska, Dagmara Moskwa i Gabriela Tomaka 
z Polski.

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej 
został zorganizowany przez Stowarzyszenie Edu-
kacyjne Ziemi Węgrowskiej, Powiat Przeworski 
oraz Fundację Kultura z Pasją. Wydarzenie zostało 
objęte patronatem Anny Schmidt, wiceminister 
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Po raz pierwszy Festiwal zorganizowano 
w 2017 r. dzięki Wojciechowi Bardowskiemu. Od 
2021 r. wydarzenie uzyskało status międzynaro-
dowego. Kolejny festiwal zaplanowany jest na 
15 maja 2022 r.

Ałła FLISSAK,
Polskie Centrum Kultury i Edukacji 

im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu

Тернополянин переміг  
на фестивалі в Пшеворську

Дмитро Мацьопа з Польського центру культури та освіти 
імені професора Мечислава Кромпця в Тернополі став пере-
можцем і володарем гран-прі I Міжнародного фестивалю ле-
гіонерської пісні в Пшеворську.

Фестиваль пройшов 17–19 вересня в Пше-
ворську Підкарпатського воєводства. У  ньо-
му взяв участь 21 виконавець, зокрема троє 
з України. 

У травні цього року Дмитро Мацьопа здо-
був перше місце на відбірковому турі фести-
валю, який пройшов у Тернополі. Перемігши 
у Пшеворську, він отримав грошову нагороду 
розміром 10 тис. злотих. Йому також вручили 
пам’ятний сувенір – шаблю від Анни Шмідт, за-
ступниці міністра сім’ї та соціальної політики, 
депутатки польського Сейму. 

Друге і третє місця та грошові винагороди 
5 тис. і 3 тис. злотих отримали відповідно Анна-
Ма рія Балавендер та Магдалена Вояковська 
з Польщі. По 1 тис. злотих та дипломи-відзнаки 

одержали Вікторія Шарейко з Литви та Йоанна 
Польковська, Дагмара Москва і Габ ріеля Тома-
ка з Польщі.

Міжнародний фестиваль легіонерської піс-
ні організували Освітнє товариство Венгров-
ської землі, Пшеворський повіт і фундація 
«Культура з пристрастю». Захід відбувся під па-
тронатом заступниці міністра сім’ї та соціаль-
ної політики Анни Шмідт.

Фестиваль започаткували у 2017 р. завдяки 
Войцеху Бардовському. Із 2021 р. захід отри-
мав статус міжнародного. Наступний конкурс 
запланований на 15 травня 2022 р.

Алла ФЛІССАК, 
Польський центр культури та освіти 

імені професора Мечислава Кромпця в Тернополі
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samo». Już na początku 1989 r. grupa katolików 
zebrała ponad 900 podpisów i  wystąpiła o  re-
jestrację wspólnoty wyznaniowej, a 6 grudnia 
1990 r. (ponad półtora roku później!) para�a zo-
stała o�cjalnie zarejestrowana przez władze. 

Ciekawostka: pierwszą mszę św. w łuckiej ka-
tedrze katolickiej 23 września 1990 r. celebrował 
ks.  Antoni Andruszczyszyn i była to prawdopo-
dobnie jedyna msza na świecie sprawowana w ka-
plicy Przenajświętszego Sakramentu, która została 
otwarta w czynnym muzeum ateizmu. Stopniowo, 
częściami, para�anie wywalczyli cały kościół.

Danuta Rówieńska, była prezes Stowarzysze-
nia, tak wspomina tamte czasy: «W katedrze było 
wtedy jeszcze muzeum ateizmu, dano nam tylko 
miejsce po lewej stronie. Raz w tygodniu przyjeż-
dżał ksiądz, najczęściej msze odprawiał ks.  Mar-
cjan Tro�miak, późniejszy ordynariusz łucki. A my 
gromadziliśmy się wcześniej przed mszą, śpiewa-
liśmy, modliliśmy się. Potem przybył ze Lwowa 
ks.  Ludwik Kamilewski, który później został na-
szym stałym kapłanem i przeniósł się do Łucka».

Według pani Danuty inicjatywa założenia sto-
warzyszenia wyszła właśnie od proboszcza Kami-
lewskiego. Chociaż Maria Protopopowa wspo-
mina, że taką propozycję złożyli latem 1990  r. 
konsulowie polscy ze Lwowa: «Wszyscy zostali-
śmy po mszy w kościele, żeby się z nimi spotkać. 
Mówią nam: ilu was jest Polaków, zorganizujcie 
stowarzyszenie, będziecie się spotykać ze sobą. 
Mówimy, że nie jest to nam niby potrzebne, po-
nieważ i tak się spotykamy… Ale ich propozycja, 
że stowarzyszenie będzie także dla młodych lu-
dzi, że młodzież będzie mogła studiować w Pol-
sce, bardzo nas zainteresowała. To nas wprost 
zainspirowało, zapaliliśmy się do pomysłu stwo-
rzenia własnego stowarzyszenia».

Stopniowo idea skrystalizowała się i 16 czerw-
ca 1991 r. grupa para�an kościoła św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Łucku podjęła inicjatywę utwo-
rzenia organizacji zrzeszającej osoby polskiego 
pochodzenia z obwodu wołyńskiego.

29 września 1991 r. odbyła się obwodowa 
Konferencja Założycielska, na której podjęto de-
cyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Kultury Pol-
skiej w Obwodzie Wołyńskim. Ta data jest uważa-
na przez członków SKP za o�cjalne urodziny ich 
organizacji.

Na konferencji spisano listę uczestników, za-
wierającą łącznie 63 nazwiska. Wszystkie osoby 
znajdujące się na niej należały również do naj-
bardziej aktywnych para�an. Pierwszym preze-
sem SKP została Anna Maria Steciak. 28 stycznia 
1992  r. Wołyńska Obwodowa Rada Deputowa-
nych o�cjalnie zarejestrowała Stowarzyszenie 
Kultury Polskiej. Kilka lat później organizacja wy-
brała sobie na patronkę Ewę Felińską.

Równolegle Stowarzyszenie prowadziło dzia-
łania zmierzające do odzyskania katolickich ko-
ściołów na całym Wołyniu, jednocześnie zakłada-
jąc oddziały i tworząc nowe para�e.

«Ze śp. Ireną Kostecką chodziłam po całym 
Łucku, jeździłam po rejonach, w każdej wsi czy 
mieście szukaliśmy Polaków. Musieliśmy utwo-
rzyć miejscowe dwudziestki (organ świecki powo-
łany przez władze radzieckie, niezbędny do funkcjo-
nowania para�i, który faktycznie zakładał para�ę 
i  zatrudniał księdza – aut.). Zbieraliśmy podpisy 
tych ludzi. Wszystko to robiło nasze Stowarzy-
szenie pod auspicjami księdza Ludwika. Zebrali-
śmy również ponad 200 podpisów, aby zwróco-
no nam kaplicę na byłym katolickim cmentarzu 
w  Łucku. Wszędzie tam, gdzie były kościoły, od 
razu czyniliśmy starania o utworzenie zarówno 
para�i, jak i stowarzyszenia. To była wówczas na-
sza główna działalność» – mówi Danuta Rówień-
ska. Tak zaczęły powstawać oddziały SKP.

Stowarzyszenie ciągle się zmienia
Łuckie Stowarzyszenie stopniowo się 

rozrastało, w 1993 r. liczba jego człon-
ków prawie się podwoiła – do 112. Or-
ganizacja o�cjalnie utworzyła chór, choć w rze-
czywistości wszyscy jego członkowie od dawna 
śpiewali razem w kościele i w Stowarzyszeniu. 
«Przez cały czas czynnie udzielały się w  ży-
ciu SKP Urszula Bas, Józefa Bojczenko, Danuta 
Rówieńska, Antonina Bardyga, Maria Witiuk – 
członkinie Stowarzyszenia, które walczyły o ko-
ściół. Były też Leokadia Trusz i Julia Tołkaczowa. 
Niemal zawsze, kiedy się zbieraliśmy, śpiewa-
liśmy polskie piosenki: «O mój rozmarynie», 
«Czerwony pas», «Gdybym miał gitarę» – wspo-
mina Maria Protopopowa.

Przy SKP utworzono z czasem Koło Sybiraków, 
organizację, w skład której weszli Polacy repre-
sjonowani przez władze sowieckie i deportowani 
na Syberię i do Kazachstanu, a także ich potom-
kowie.

Jednocześnie, w połowie lat 90., Stowarzysze-
nie zaczęło prowadzić kursy językowe, ponieważ 
wiele osób pochodzących z polskich rodzin, żyją-
cych w środowisku ukraińskojęzycznym, bardzo 
słabo znało swój język ojczysty. Lekcje odbywały 
się raz lub dwa razy w tygodniu, były półamator-
skie, ale dzięki nim dzieci i młodzież odkrywały 
kulturę swoich przodków, a starsi odnawiali swo-
ją wiedzę. Teraz te kursy zostały przekształcone 
w pełnoprawną szkołę sobotnio-niedzielną, do 
której uczęszczają setki uczniów.

Początkowo członkowie SKP gromadzili się na 
plebanii, a także w salonie artystycznym (obecnie 
Galeria Sztuki przy Łesi Ukrainki 24a), a w listo-
padzie 2001 r. Stowarzyszenie przeniosło się do 
własnej siedziby przy ul. Kryłowa 5/7, gdzie mie-
ści się do dziś.

W 2009 r. przy SKP powstała dwujęzyczna ga-
zeta «Monitor Wołyński». Ten dwutygodnik jest 
znany i lubiany przez czytelników po obu stro-
nach granicy. Tematyka jest niezwykle szeroka – 
współczesne życie i historia Polaków na Wołyniu, 
edukacja, kultura i wydarzenia kulturalne, współ-
praca polsko-ukraińska.

Dziś w samym tylko łuckim oddziale SKP jest 
około 300 członków. Stowarzyszenie posiada 
również oddziały w Beresteczku, Horochowie, 
Maniewiczach, Lubieszowie i Kiwercach. Wszyst-
kie te pododdziały są o�cjalnie zarejestrowane 
i działają niezależnie. W różnych okresach preze-
sami SKP byli Anna Maria Steciak, Irena Kostecka, 
Danuta Rówieńska, Georgij Rolinger, obecnie na 
czele organizacji stoi Walenty Wakoluk.

Organizacja zajmuje się także porządkowa-
niem polskich cmentarzy cywilnych i wojsko-
wych. M.in. oddział w Łucku opiekuje się cmen-
tarzem wojskowym w Przebrażu (obecnie wieś 
Gajowe). Kilka razy w roku członkowie organizacji 
sprzątają tę nekropolię, malują, zapalają znicze.

Książki z biblioteki polskiej, która kiedyś dzia-
łała przy SKP, organizacja przekazała do Bibliote-
ki-Filii nr 6 Łuckiego Centralnego Systemu Biblio-
tecznego, która mieści się przy ul. Woli. «W  ten 
sposób nasz księgozbiór stał się dostępny dla 
szerszego grona czytelników» – mówi prezes SKP 
Walenty Wakoluk.

Stowarzyszenie ciągle się zmienia, ktoś odcho-
dzi do nieba, młodzi wyjeżdżają, ale organizacja 
kontynuuje swoją wieloaspektową działalność.

***
Historia to nie tylko wydarzenia zakrojone na 

wielką skalę, lecz przede wszystkim losy ludzi, 
którzy ją tworzą. Swoimi wspomnieniami z oka-
zji 30. rocznicy powstania organizacji podzielili 
się członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej 
im. Ewy Felińskiej na Wołyniu.

заяву про реєстрацію релігійної грома-
ди, а 6 грудня 1990 р. (тобто через понад 
півтора року!) парафію офіційно зареє-
стрували. 

Цікавий факт: першу месу в луцькому кафе-
дральному соборі РКЦ 23 вересня 1990 р. від-
правив отець Антоній Андрущишин. Це була, 
мабуть, єдина у світі меса, яку провели в ка-
плиці Пресвятої Євхаристії, що відкрили в чин-
ному музеї атеїзму. Поступово, частинами, па-
рафіяни відвоювали приміщення костелу. 

Колишня голова товариства Данута Ро-
венська так згадує ті часи: «Тоді в катедрі був 
іще музей атеїзму, нам виділили тільки місце 
з лівого боку. Раз на тиждень приїжджав свя-
щенник, найчастіше службу правив ксьондз 
Маркіян Трофим’як, який пізніше став луцьким 
єпископом. А ми збиралися перед месою ра-
ніше, співали, молилися. Потім приїжджав зі 
Львова ксьондз Людвіг Камілевський, згодом 
він став нашим постійним священником, пере-
їхав до Луцька». 

За словами пані Данути, ініціатива створити 
товариство виникла саме в пароха Камілев-
ського. Хоча Марія Протопопова згадує, що 
таку пропозицію влітку 1990 р. подали поль-
ські консули зі Львова: «Після меси в костелі 
ми всі залишилися на зустріч із ними. І вони 
нам кажуть: скільки вас є поляків, організо-
вуйте товариство, будете разом збиратися. Ми 
кажемо, що нам це ніби ні для чого, ми й так 
збираємося, спілкуємося. Але їхня пропозиція, 
що товариство буде і для молоді, що молодь 
зможе вчитися в Польщі, нас дійсно зацікави-
ла. Це нас просто надихнуло, ми загорілися 
ідеєю створити своє товариство».

Поступово ідея кристалізувалася, і 16 черв-
ня 1991 р. група парафіян костелу Святих Апос-
толів Петра і Павла в Луцьку виступила з ініціа-
тивою створення організації, яка об’єднувала 
б волинян польського походження. 

29 вересня 1991 р. відбулася установча об-
ласна конференція, на якій прийняли рішення 
створити Товариство польської культури Во-
линської області. Цю дату члени ТПК вважають 
офіційним днем народження своєї організації. 

На зборах був сформований список учас-
ників, у ньому – всього 63 прізвища. Усі, хто 
є в цьому списку, входили також і до костель-
ного активу. Першим головою ТПК обрали Ан-
ну-Марію Стецяк. 28 січня 1992 р. Волинська 
обласна рада народних депутатів офіційно за-
реєструвала Товариство польської культури. 
Через кілька років організації надали ім’я Еви 
Фелінської.

Паралельно товариство повертало католи-
кам храми по всій Волині, одночасно засно-
вуючи філії та створюючи нові парафії.

«Ми зі святої пам’яті Іреною Костецькою хо-
дили по всьому Луцьку, їздили по районах, шу-
кали поляків у кожному селі чи містечку. Нам 
потрібно було створювати місцеві двадцятки 
(встановлений радянською владою орган із 
мирян, необхідний для функціонування парафії, 
який фактично створював парафію і  наймав 
священника, – авт.). Ми збирали підписи. Це все 
наше товариство робило під егідою ксьондза 
Людвіга. Також ми зібрали тоді понад 200 під-
писів, щоби повернути каплицю на меморіалі. 
Усюди, де були костели, ми одразу намагалися 
створювати і парафію, і товариство. Це була 
наша основна діяльність», – розповідає Дану-
та Ровенська. Так почали з’являтися філії ТПК.

Товариство весь час змінюється
Товариство в Луцьку поступово зростало, 

у 1993 р. кількість його членів збільшилася 

майже удвічі, до 112. При організації офіційно 
створили хор, хоча насправді всі його учасни-
ки вже давно співали разом і в костелі, і в това-
ристві. «Постійно в товариство ходили Уршу-
ля Бас, Юзефа Бойченко, Данута Ровенська, 
Антоніна Бардига, Марія Вітюк – це ще були ті 
членкині товариства, які воювали за костел. 
Були також Леокадія Труш та Юлія Толкачова. 
Майже завжди, коли збиралися, співали поль-
ських пісень: «О мій розмарине», «Червоний 
пояс», «Якби я мав гітару», – згадує Марія Про-
топопова. 

При ТПК згодом створили «Коло сибіряків» 
– організацію, в яку входять поляки, що зазна-
ли репресій від радянської влади і були висла-
ні в Сибір та Казахстан, а також їхні нащадки. 

Тоді ж, у середині 1990-х, при товаристві по-
чали проводити мовні курси, адже багато хто 
із польських сімей, живучи в україномовно-
му середовищі, дуже погано знав рідну мову. 
Уроки проводили раз чи два на тиждень, вони 
були напівлюбительські, але завдяки їм діти 
й молодь відкривали для себе культуру своїх 
предків, а старші відновлювали власні знання. 
Зараз ці курси переродилися в повноцінну су-
ботньо-недільну школу, яку відвідують сотні 
учнів.

Спочатку члени ТПК збиралися у плебанії 
костелу, також у художньому салоні (нині Гале-
рея мистецтв на Лесі Українки, 24а), а в листо-
паді 2001 р. товариство переселилося у влас-
не приміщення, де перебуває і зараз, на вулиці 
Крилова, 5/7.

Із 2009 р. при ТПК заснували двомовну га-
зету «Волинський монітор». Цей двотижневик 
знають і люблять читачі з обох боків кордону. 
Тематика видання надзвичайно широка: сучас-
не життя та історія поляків Волині, освіта, куль-
турні події, польсько-українська співпраця.

На сьогодні тільки в луцькому відділенні 
ТПК є близько 300 членів. До нього належать 
також підвідділи в Берестечку, Горохові, Мане-
вичах, Любешові та Ківерцях. Усі ці підвідділи 
зареєстровані офіційно і ведуть самостійну 
діяльність. У різний час головою товариства 
були Анна-Марія Стецяк, Ірена Костецька, Да-
нута Ровенська, Георгій Ролінгер, нині органі-
зацію очолює Валентин Ваколюк.

А ще товариство займається прибиранням, 
утриманням польських цивільних і військових 
кладовищ. Луцьке відділення, зокрема, опі-
кується військовим кладовищем у Пшебражі 
(нині Гайове). Кілька разів на рік члени орга-
нізації прибирають там і запалюють лампади. 

Книги з польської бібліотеки, що діяла ко-
лись при ТПК, організація передала бібліоте-
ці-філії № 6 Луцької міської централізованої бі-
бліотечної системи, що на проспекті Волі. «Так 
наша книгозбірня стала доступніша ширшому 
колу читачів», – каже голова ТПК Валентин Ва-
колюк. 

Товариство весь час змінюється, хтось від-
ходить у вічність, молодь роз’їжджається, про-
те воно продовжує свою багатогранну діяль-
ність. 

***
Історію творять не тільки масштабні, епо-

хальні події. Насамперед вона складається 
з  маленьких особистих історій. Своїми спога-
дами з нагоди 30-річчя об’єднання поділили-
ся члени Товариства польської культури імені 
Еви Фелінської на Волині.

Жодного страху не було
«Ще в 1990 р., ми з мамою через знайомих 

довідалися, що в костелі вже правлять Служби 
Божі, – розповідає Зофія Пюрковська. – Кос-

Chór Stowarzyszenia–   W Białymstoku–   
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Żadnego strachu nie było
«W 1990 r. razem z mamą dowiedziałyśmy się 

od znajomych, że w kościele już są odprawiane 
nabożeństwa – mówi Zo�a Piórkowska. – Ko-
ściół wówczas nie został jeszcze zwrócony, msze 
odprawiano w bocznej nawie, tam stały jeszcze 
plansze wystawowe, atrapy małp, neandertal-
czyków. Więc na początku chodziliśmy tylko na 
nabożeństwa, a następnie zostało zorganizowa-
ne nasze Stowarzyszenie». Według pani Zo�i za-
łożycielką SKP była Irena Kostecka, nauczycielka 
w Szkole nr 5, później wybrana na prezesa SKP, 
a opiekował się nim ks. Ludwik Kamilewski.

«Nie było nas zbyt wielu, tylko kilkadziesiąt osób. 
Gromadziliśmy się na piętrze w domu naprzeciw-
ko kościoła, a modlić się chodziliśmy do świątyni. 
Oprócz Polaków na nasze spotkania przychodzili 
wówczas także Ukraińcy i Czesi. Potem powstał 
chór. Uczyliśmy się polskich pieśni ludowych i pa-
triotycznych, a także śpiewaliśmy podczas mszy. 
Rozmawialiśmy ze sobą w różnych językach – ukra-
ińskim, rosyjskim i polskim. Byli wśród nas Polacy, 
którzy nie znali swojego języka ojczystego, więc 
Stowarzyszenie powołało kursy, na których można 
było się go nauczyć» – wspomina pani Zo�a.

«Nie umiałam pisać po polsku, tylko mówić, 
bo rozmawiałam po polsku z matką. Moja mama 
Kunegunda urodziła się i mieszkała niedaleko Lu-
blina. Na Wołyń przeprowadziła się w latach 30. na 
prośbę właściciela ziemskiego, u którego praco-
wała. Kupił ziemię pod Łuckiem, gdzie jest Górka 
Połonka i chciał, żeby pracowali na niej ludzie, któ-
rych już znał. Więc najpierw ona i jej rodaczka, ko-
leżanka Józefa, pracowały w polu, a potem w wy-
budowanej przez tego właściciela kawiarni. Moja 
matka wkrótce wyszła za mąż za Ukraińca, Antona 
Lewczuka, mojego ojca. Urodziłam się na Wołyniu. 
Kiedy wydawali paszporty, byłam zarejestrowana 
jako So�a, chociaż w rzeczywistości jestem Zo�ą. 
Tak się złożyło, że ojciec opuścił rodzinę, więc go 
nie pamiętam. W domu rozmawialiśmy po polsku, 
a ponieważ na naszej ulicy mieszkali zarówno Po-
lacy, jak i Ukraińcy, to również dobrze znam ukra-
iński. Kiedy moja mama wyszła za Rosjanina, ro-
botnika w cegielni, poszłam do Szkoły nr 8, gdzie 
uczyli się w języku rosyjskim. Mama była analfa-
betką, w domu starała się pielęgnować polskie 
tradycje, choć oczywiście potajemnie» – dzieli się 
swoimi wspomnieniami Zo�a Piórkowska.

Opowiada, że gdy przy Stowarzyszeniu po-
wstała biblioteka literatury polskiej, członkowie 
organizacji przynosili książki i przekazywali je. 
Mówi też, że jej mąż Włodzimierz Piórkowski po-
chodził z rodziny mieszanej – jego ojciec był Po-
lakiem, a matka Ukrainką: «Sowieci zabrali dom 
i zesłali rodziców na Syberię. Po powrocie udało 
im się wrócić do pokoju w swoim domu. Czy ba-
liśmy się chodzić do Stowarzyszenia? Absolutnie 
nie, żadnego strachu nie było».

Para£a i Stowarzyszenie – to było jedno i to 
samo

«Mój mąż był zawodowym wojskowym, więc 
musiałam mieszkać w różnych miejscach, w któ-
rych służył, nawet na Kaukazie. Do Łucka przenie-
śliśmy się ze Stryja, gdzie do kościoła przyjeżdżał 
ksiądz ze Szczyrca. Był nim ks. Augustyn Mednis, 
który później służył tu, w Łucku. O mszach w ka-
tedrze łuckiej dowiedziałam się z ogłoszeń na 

słupach. To był rok 1990. Jednego razu na mszy 
byli ludzie z Polski. Znałam dosyć dużo starych 
pieśni i modlitw, bo w moich rodzinnych Mede-
nicach był czynny kościół, mama również mnie 
uczyła. Poprosiłam Polaków, żeby nauczyli nas 
nowych pieśni. Mieliśmy Mykołę Filipczaka, który 
grał na akordeonie, więc nauczyliśmy się «Czar-
nej Madonny» i zaśpiewaliśmy ją na mszy. Tak 
stopniowo tworzyliśmy chór. Następnie przybył 
ze Lwowa ks. Ludwik Kamilewski i przywiózł ze 
sobą skrzypaczkę Danutę. Na naszej mszy grała 
na skrzypcach» – wspomina Danuta Rówieńska.

«Jeździliśmy razem z księdzem i odprawia-
liśmy msze – mówi. – A kościoły wszędzie stały 
zdewastowane. Najpierw ks. Ludwik odzyskał 
i wyremontował kościół św. Piotra i Pawła w Oły-
ce oraz uporządkował tam cmentarz. Potem Ma-
niewicze. W kościele również nie było dachu ani 
podłogi. Mszę odprawiał tam ks. Jan Mucharski, 
który również podjął się remontu i porządkowa-
nia cmentarza katolickiego. Jeździliśmy też do 
Beresteczka do kaplicy cmentarnej, bo kościół ni-
gdy nam nie został oddany. Świątynia stopniowo 
popadała w ruinę. Ks. Ludwik naprawił tam tak-
że kaplicę i groby na cmentarzu. Nie udało nam 
się również odzyskać kościoła w Cumaniu, gdzie 
znajdował się klub. Przyjechaliśmy, zebraliśmy 
podpisy, przekazaliśmy dokumenty związane ze 
zwrotem kościoła, ale dzień po podpisaniu miej-
scowe władze przyszły do tych ludzi i powiedzia-
ły: «Chcecie kościół? Chcecie towarzystwa? To 
będziecie mieli. Ale nie liczcie na to, że dostanie-
cie drewno na opał, że jakaś pomoc przyjdzie od 
rady wsi». I tak ta wieś została bez świątyni».

Jak mówi Danuta Rówieńska, z księdzem 
wszędzie jeździł chór, czyli członkowie SKP: 
«W  ogóle para�a i Stowarzyszenie przez długi 
okres to było jedno i to samo. A gromadziliśmy 
się w sali naprzeciwko katedry, na piętrze. Spo-
rządziliśmy dla siebie statut, zatwierdziliśmy go 
w Radzie Obwodowej. Początkowo władze tak 
naprawdę nie chciały tego robić, ale musiały. Za-
twierdzaniem zajmowała się Irena Kostecka».

Członkowie SKP rozmawiali ze sobą głównie 
po ukraińsku, nie wszyscy znali polski. «Ci z nas, 
którzy w jakiś sposób mówili, popełniali błędy. 
Dlatego nie wstydziliśmy się uczyć na kursie ję-
zyka polskiego zorganizowanym przez nasze 
Stowarzyszenie. Jeździliśmy z chórem do Polski, 
a także dzieci spędzały wakacje w Polsce» – opo-
wiada pani Danuta.

«Czy w tamtych czasach ludzie bali się przy-
znać, że są Polakami? – zastanawia się. – Różnie 
było. Ja zawsze byłam dumna z bycia Polką. Za-
wsze byłam jedyną Polką u siebie w pracy, nigdy 
tego nie ukrywałam».

Po polsku – tylko za kościelną bramą
«Pierwszymi członkami Stowarzyszenia zostali 

ludzie starsi – 50, 60, 70 lat. Byli to ci, którzy pamię-
tali swoją polską tożsamość, którzy chcieli znów 
poczuć się Polakami. Pierwszych sześć lub siedem 
rzędów ławek w kościele zajmowali wyłącznie oni. 
W ślad za nimi do SKP zapisywały się ich dzieci 
i wnuki. Byłam uważana za młodą, ponieważ mia-
łam 40 lat. Moja droga do organizacji też prowa-
dziła przez kościół» – mówi Mirosława Butyńska.

Pani Mirosława pochodzi z Krzemieńca. Po 
studiach przez jakiś czas pracowała w Ługańsku, 

тел на той момент ще не віддали, правилося 
в бічній наві, де ще стояли стенди, скульптури 
мавп, неандертальців. Тож спочатку ми ходили 
тільки на служби, а вже через якийсь час було 
організоване наше товариство». Засновником, 
за словами пані Зофії, була Ірена Костецька, 
вчителька зі школи № 5, яку згодом обрали 
головою ТПК, а опікувався ним ксьондз Людвік 
Камілевський. 

«Нас не було надто багато, всього кілька-
десят осіб. Збиралися ми на другому поверсі 
в будинку навпроти костелу на збори, а мо-
литися ходили до храму. У товариство тоді 
ще приходили, крім поляків, українці та чехи. 
Був створений хор. Ми вивчали польські на-
родні й патріотичні пісні, а ще співали під час 
мес. Спілкувалися між собою різними мовами: 
українською, російською та польською. Серед 
нас були поляки, які не знали рідної мови, тож 
при товаристві організували курси, де можна 
було її вивчити», – згадує пані Зофія. 

«Я польською мовою не вміла писати, тіль-
ки розмовляти, бо говорила нею з мамою. Моя 
мама, Кунегунда, народилася і жила неподалік 
Любліна. На Волинь перебралася ще в 30-х ро-
ках на прохання землевласника, в якого пра-
цювала. Той придбав землю під Луцьком, де 
село Гірка Полонка, і хотів, щоб на ній працю-
вали вже знані йому люди. Тож спочатку вона 
з землячкою, подругою Юзефою, обробляла 
поле, а потім працювала в кафе, яке побудував 
той господар. Невдовзі мама вийшла заміж за 
українця, Антона Левчука, мого батька. І я на-
родилася вже на Волині. Коли видавали пас-
порти, мене записали Софією, хоча насправді 
я Зофія. Так склалося, що батько сім’ю покинув, 
тож я його не пам’ятаю. Розмовляли ми вдома 
польською, а оскільки на нашій вулиці жили 
і поляки, і українці, то я добре знаю й україн-
ську. А коли мама вийшла заміж за росіяни-
на, робітника на цегельному заводі, я пішла 
у школу № 8, де навчалися російською. Мама 
була неписьменною, а вдома вона намагалася 
зберігати польські традиції, хоча, звісно, по-
таємно», – ділиться Зофія Пюрковська. 

Розповідає: коли при товаристві створили бі-
бліотеку польської літератури, то члени органі-
зації самі приносили книги. Каже, що її чоловік, 
Володимир Пюрковський, походив зі змішаної 
сім’ї: його батько був поляком, а мати – україн-
кою. «Вони мали гарний цегляний будинок на 
Красному (район Луцька, – ред.), він там досі 
стоїть. Совєти будинок забрали, а  батьків ви-
слали в Сибір. Після повернення із Сибіру їм 
вдалося повернутися в кімнату в рідному домі. 
Чи боялися ми ходити в товариство? Зовсім ні, 
жодного страху не було».

Костел і товариство – це було одне й те 
саме 

«Мій чоловік був військовим, тож мені до-
велося жити в різних місцях, де він служив, на-
віть на Кавказі. В Луцьк ми переїхали зі Стрия, 
де до костелу приїжджав священник зі Щирця. 
Це був ксьондз Августин Медніс, який потім 
служив у Луцьку. Про богослужіння в луцько-
му костелі я довідалася з оголошень, що висі-
ли на стовпах. Це був 1990 р. Одного разу на 
месі були люди з Польщі. Я трохи знала пісень, 

молитов, бо в рідних Меденичах був костел, та 
й мама навчила. Попросила, щоби поляки на-
вчили нас якоїсь нової пісні. У нас був Микола 
Філіпчак, він грав на гармошці, так ми вивчили 
«Чорну мадонну» і співали її на месі. Так у нас 
поступово створився хор. Потім приїхав зі 
Львова ксьондз Людвіг Камілевський, привіз із 
собою скрипальку Дануту. Вона в нас на месі 
грала на скрипці», – згадує Данута Ровенська.

«Ми всюди їздили з ксьондзом і відправ-
ляли служби, – каже вона. – А костели скрізь 
стояли розбиті, зруйновані. Спочатку ксьондз 
Людвіг відібрав і відремонтував костел Святих 
Петра і Павла в Олиці, привів до ладу цвинтар. 
Потім Маневичі. Там теж у костелі не було ні 
даху, ні підлоги. Меси там відправляв отець 
Ян Мухарський, він теж узявся за ремонт і за 
католицький цвинтар. Їздили також у Берес-
течко до цвинтарної каплиці, бо костел нам 
так і не віддали. Храм поступово руйнувався. 
Ремонт каплиці й могил на кладовищі теж про-
вів ксьондз Людвіг. Не вдалося нам повернути 
й костел у Цумані, де був клуб. Ми приїхали, зі-
брали підписи, здали документи на повернен-
ня храму, але вже через день після підписання 
до тих людей прийшли і сказали: «Хочете кос-
тел? Хочете товариство? Буде. Але не розрахо-
вуйте на те, що вам дрова випишуть, що якась 
допомога буде від сільради». Так і залишилося 
село без храму».

За словами Данути Ровенської, зі священни-
ком усюди їздив хор, тобто члени ТПК: «І вза-
галі костел і товариство – це дуже довго було 
одне й те саме. А збиралися ми у приміщенні 
навпроти катедри, на другому поверсі. Зроби-
ли собі статут, затвердили його в обласній раді. 
Спочатку влада не дуже хотіла, але мусила. За-
ймалася затвердженням Ірена Костецька». 

Між собою члени ТПК спілкувалися пере-
важно українською мовою, адже далеко не 
всі розмовляли польською. «Ті з нас, хто так-
сяк говорив, розмовляв із помилками. Ми не 
соромилися вчитися, бо в нас при товаристві 
організували курси польської мови. Із хором 
ми їздили до Польщі, потім ще й дітей від то-
вариства возили на відпочинок», – каже пані 
Данута.

«Чи люди боялися в ті часи зізнатися, що 
вони поляки? – міркує вона. – По-різному. 
А  я  взагалі завжди гордилася, що я полька. 
Я завжди була на роботі єдиною полькою, ні-
коли з цим не крилася».

Польською – тільки за брамою костелу
«Першими членами товариства були люди 

старшого віку – 50, 60, 70 років. Це були ті, 
хто пам’ятав свою польську ідентичність, хто 
хотів знову відчувати себе поляком. І перші 
шість-сім рядів лавок у костелі були зайняті 
виключно ними. Потім вже записувалися їхні 
діти і  внуки. Я вважалася молодою, бо мені 
було 40. Мій шлях до товариства проліг через 
костел», – розповідає Мирослава Бутинська.

Вона родом із Кременця. Після закінчення 
інституту певний час працювала в Луганську, 
а до Луцька її сім’я переїхала в 1977 р. «Я по-
ходжу з повністю польської сім’ї, – каже. – Що-
правда, батька ніколи й не знала, адже в липні 
1945 р. під час репатріації він виїхав до Поль-

Wycieczka do Warszawy–   W Przebrażu–   



Календар10 30 вересня 2021

a jej rodzina przeniosła się do Łucka w 1977 r. 
«Pochodzę z całkowicie polskiej rodziny – mówi. 
– Jednak swojego ojca nigdy nie znałam, bo 
w  lipcu 1945 r. podczas repatriacji wyjechał do 
Polski, a matka postanowiła zostać. Czemu? Po-
nieważ jej ojciec, mój dziadek Dominik, nie wrócił 
z Niemiec, gdzie został wywieziony w 1943 r. na 
roboty przymusowe. Mama doczekała się go, ale 
do tego czasu repatriacja się skończyła. Tak zosta-
liśmy w Krzemieńcu».

«W domu (w czasach sowieckich – red.) rozma-
wialiśmy po ukraińsku. Kilka razy na ulicy, kiedy 
rozmawialiśmy po polsku, nas poniżano, kazano 
nam wynosić się do Polski, więc mama zdecydo-
wała, że będziemy mówić po polsku tylko za ko-
ścielną bramą. To był dla nas kawałek polskiej zie-
mi – wokół kościoła» – wspomina pani Mirosława.

«We wrześniu 1990 r., kiedy szłam do pracy, 
zobaczyłam dziwne ogłoszenie. Z krzyżem! Jak 
to może być? Czytam: «Kościół rzymskokatolic-
ki zaprasza na nabożeństwo do kaplicy kościoła 
Świętych Piotra i Pawła». Idę na obiad, szukam 
tej kaplicy, bo w moim rozumieniu ta kaplica to 
mała świątynia, osobna. Przyszłam do kościo-
ła, pytam pracowników muzeum ateizmu, a oni 
wskazują na zakrystię – tutaj. Dotarliśmy z synem 
na niedzielne nabożeństwo. Zaczęliśmy wówczas 
chodzić na msze, które odbywały się w każdą 
niedzielę. Mój syn był jednym z pierwszych mini-
strantów, a najmłodszym był siostrzeniec Wero-
niki Milochinej, jednej z para�anek, która aktyw-
nie walczyła o odzyskanie katedry. Chodziłam do 
kościoła od dzieciństwa, bo w Krzemieńcu nigdy 
nie został zamknięty. Był to jedyny otwarty ko-
ściół katolicki na całym Wołyniu. Tylko od 1945 
do 1955 r. nie mieliśmy swego kapłana, ale po-
tem przyszedł ks. Jakub Macyszyn, który spędził 
10 lat w obozach».

«Znałam wiele pieśni religijnych, więc kiedy 
zaczęłam śpiewać w Łucku, miejscowi katolicy 
patrzyli na mnie, bo nie wiedzieli, kto to jest. Spo-
tkaliśmy się później, zaczęłam śpiewać w chórze. 
Nabożeństwa odbywały się wówczas w kaplicy, 
w niej też miało miejsce pierwsze zebranie Sto-
warzyszenia. Zgromadziło się nas około 40 osób, 
ale większość z nich to były osoby starsze» – 
mówi Mirosława Butyńska.

Według niej na pierwszego prezesa organizacji 
została wybrana najpierw Irena Kostecka. Praco-
wała jednak w szkole i nie chciała się a�szować, 
więc na czele Stowarzyszenia jako pierwsza stała 
Anna Maria Steciak, a już rok później Irena Ko-
stecka. «Zorganizowała dla łuckich dzieci wakacje 
w Polsce, pojechałam z nimi dwa razy jako opie-
kunka. Nasz chór kilkakrotnie występował w Pol-
sce, jeździliśmy na spotkania z Papieżem. A kiedy 
Papież przybył na Ukrainę, nasze Stowarzyszenie 
pojechało do Lwowa. Dzieci też były zajęte, uczyły 
się języka w SKP» – mówi pani Mirosława.

«Gdzieś w połowie lat 90. Anna Maria Steciak 
zaproponowała mi, żebym prowadziła wycieczki 
dla Polaków. Odmówiłam kategorycznie ze wzglę-
du na okropny akcent kresowy. Należy powiedzieć, 
że kiedy uczyłam się w szkole, Irena Sandecka (wy-
bitna polska działaczka w Krzemieńcu – red.) urzą-
dzała w domu różne polskie wieczory. Na przykład 
na dzień urodzin Juliusza Słowackiego dała mi rolę 
poety, musiałam nauczyć się wiersza «Testament 
mój». Na kolejną imprezę – kolejny wiersz. Wciąż 
je pamiętam. Nawiasem mówiąc, uczyła mnie też 
katechizmu przed Pierwszą Komunią. I  dawała 
mi książki, miała bogatą bibliotekę. Byłam więc 
dość dobrze zaznajomiona z polską literaturą – 
wspomina Mirosława Butyńska. – W końcu mój 
mąż i pani Anna Maria mnie przekonali. Strasznie 
się martwiłam. Kiedy skończyła się wycieczka po 
Łucku, Rożyszczach i Ołyce, dostałam ogromny 

bukiet kwiatów. Kiedy przeprosiłam za akcent, 
usłyszałam w odpowiedzi: «Tak mówili nasi rodzi-
ce, nasze babcie, z takim akcentem! Pani język to 
powrót do naszego dzieciństwa». W ten sposób 
zostałam przewodnikiem. Łuck był jednak rzadko 
odwiedzany przez turystów. A kiedy przeniosłam 
się do Krzemieńca w 1998 r., aby zaopiekować się 
mamą, to na początku maja, w Dniu Polskiej Flagi 
i Konstytucji 3 Maja, do Krzemieńca przybywało 
20–25 autobusów polskich turystów, a na doda-
tek jeszcze otworzono Muzeum Słowackiego. Od 
2014 r. liczba turystów co prawda spadła, a ostat-
nio Polacy w ogóle nie przyjeżdżają. Obecnie od-
wiedzam Łuck niezbyt często, ale zawsze ciepło 
wspominam SKP».

To nasza ojczyzna
«Był rok 1990. Walczyliśmy wtedy o kościół. 

Kiedyś w sali, w której obecnie mieści się Wyższa 
Szkoła Technologii Żywności, odbywało się spo-
tkanie grupy inicjatywnej, ponieważ para�i o�-
cjalnie nie było. Przybyli konsulowie ze Lwowa, 
zachęcali do tworzenia polskiego stowarzysze-
nia, bo organizacjom łatwiej coś osiągnąć. Była 
tam Anna Steciak, która później stała się jedną 
z pierwszych założycielek SKP, zaczęła tworzyć 
listę. My, czyli ja i moje siostry Zosia i Maria, też 
się zapisałyśmy i zaczęłyśmy chodzić do Stowa-
rzyszenia. Gromadziliśmy się, przepisywaliśmy 
pieśni, modlitwy, przekazywaliśmy sobie lite-
raturę religijną, wymienialiśmy się przepisami. 
A kiedy kościół został nam zwrócony, opanował 
nas niesamowity entuzjazm. Wtedy usunęliśmy 
zwały różnych rupieci, których tam było pełno, 
wywaliliśmy atrapy małp, a pracował z nami jesz-
cze młody ks. Ludwik Kamilewski. Byliśmy pod 
wielkim wrażeniem, że ksiądz pracuje jako zwy-
kły robotnik» – wspomina Antonina Bardyga.

«Chcieliśmy wtedy wiedzieć więcej – zarów-
no o wierze, jak i o Polsce – mówi. – Stworzyli-
śmy chór, uczyliśmy się nowych piosenek, bo 
od mamy znaliśmy tylko te, których uczyliśmy 
się w  domu. Zajmowały się nami siostry zakon-
ne Maria i Krystyna. Uczono nas nie tylko pieśni, 
ale i katechizmu, bo tego wszystkiego zostaliśmy 
pozbawieni w czasach Związku Radzieckiego. 
Zapraszały nas do swojego domu na herbatę lub 
zbieraliśmy się w altanie przed kościołem».

«Język polski był dla nas tylko językiem modli-
twy, bo wychowaliśmy się wśród Ukraińców i na 
co dzień mówiliśmy po ukraińsku» – mówi pani 
Antonina. Dodaje, że kursy języka polskiego or-
ganizowane zaraz po założeniu Stowarzyszenia, 
prowadziły Danuta Rolinger i Irena Kostecka, 
a  także nauczyciele, którzy zostali skierowani tu 
z  Polski. «Członkowie naszej organizacji też za-
wsze chętnie przyjmowali gości z Polski, którzy 
zaczęli przyjeżdżać do nas na Wołyń, zabierali ich 
na nocleg do swoich domów». 

Chór Stowarzyszenia jeździł wszędzie tam, 
gdzie otwierano kościoły, śpiewał podczas li-
turgii. Antonina Bardyga pamięta podróż do 
Dowbysza na Żytomierszczyźnie, gdzie zacho-
wała się polska wspólnota: «Szliśmy w procesji 
z �gurą Matki Boskiej Fatimskiej, wzięło w niej 
udział całe miasto. Zachowali swoją wiarę i język. 
To było dla mnie bardzo emocjonalne przeżycie».

Już po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległo-
ści chór udał się do Chełma. «Występowaliśmy 
tam. A moje największe wrażenia związane są 
z pielgrzymką z Chełma do Częstochowy w 1991 r., 
gdzie odbywało się spotkanie z Papieżem. Wtedy 
Mieczysław Malinowski i Stanisław Czernik z Pol-
ski, przyjaciele i dobroczyńcy naszego Stowa-
rzyszenia, przygotowali wszystko na spotkanie 
z nami, ale nie oddawano nam dokumentów, bi-
letów, sztucznie nas zatrzymywano. Musieliśmy 

щі, а мама вирішила залишитися. Чому? Бо її 
батько, мій дід Домінік, не вернувся з Німеччи-
ни, куди його забрали в 1943 р. на примусові 
роботи. І мама його дочекалася, але на той 
момент репатріація вже завершилася. Так ми 
й залишилися у Кременці».

«Удома (в радянські часи, – ред.) ми розмов-
ляли українською. Кілька разів на вулиці, коли 
ми спілкувалися польською, нам хамили, каза-
ли, щоб ми забиралися до Польщі, тому мама 
вирішила, що ми будемо говорити польською 
тільки за брамою костелу. Це був для нас шма-
точок польської землі – довкола костелу», – 
згадує пані Мирослава.

У вересні 1990 р., коли їхала на роботу, 
вона побачила дивне оголошення: «Із хрес-
том! Як таке може бути? Читаю: «Римо-като-
лицька церква запрошує на богослужіння, 
яке відбудеться в каплиці костелу Святих Пе-
тра і Павла». Іду в обід, шукаю ту каплицю, бо 
в моєму розумінні каплиця – це невеликий 
храм, окремий. Зайшла до костелу, питаюся 
в працівниць музею атеїзму, а вони показують 
на сакристію – ось тут. Ми із сином прийшли 
на богослужіння в неділю і так почали ходити 
на меси, а з того часу вони були щонеділі. Мій 
син був одним із перших міністрантів, а наймо-
лодшим був племінник Вероніки Мільохіної, 
однієї з парафіян, які найактивніше боролися 
за повернення катедри. Я ходила з дитинства 
до костелу, бо в нас в Кременці його ніколи не 
закривали. Це був єдиний відкритий католиць-
кий храм на цілу Волинь. Щоправда, із 1945 до 
1955 р. ми не мали ксьондза, але потім прий-
шов отець Якуб Мацишин, який провів 10 ро-
ків у таборах».

«Я знала багато релігійних пісень, тож коли 
почала співати в Луцьку, на мене оглядалися 
місцеві католики, бо ж не знали, хто це. Ми вже 
потім познайомилися, я стала співати в  хорі. 
Богослужіння тоді проводили в каплиці й пер-
ше засідання товариства теж відбулося там. 
Нас було десь до 40 осіб, але в основному це 
були люди старшого віку», – розповідає Ми-
рослава Бутинська. 

За її словами, спочатку головою товариства 
обрали Ірену Костецьку. Проте вона ще пра-
цювала у школі й не хотіла це афішувати, тож 
товариство очолила Анна-Марія Стецяк, а вже 
через рік – Ірена Костецька. «Вона організову-
вала для луцьких дітей відпочинок у Польщі, 
я двічі їздила з ними як опікунка. Наш хор кіль-
ка разів мав виступи в Польщі, ми їздили на 
зустрічі з Папою. А коли Папа приїхав в Украї-
ну, наше товариство їздило до Львова. Діти 
теж були зайняті, вони при товаристві вчилися 
мови», – каже пані Мирослава. 

«Одного разу, десь у середині 1990-х, Анна-
Марія Стецяк запропонувала мені проводити 
екскурсії для поляків. Я навідріз відмовилися, 
адже в мене – жахливий кресовий акцент. Тре-
ба сказати, що коли я вчилася у школі, Ірена 
Сандецька (видатна польська діячка в Кремен-
ці, – ред.) у себе вдома проводила різні поль-
ські вечори. Наприклад, на день народження 
Юліуша Словацького вона дала мені грати роль 
поета – я мала вивчити «Заповіт мій». На інше 
свято – інший вірш. Їх я пам’ятаю досі. До речі, 
катехизму до першої сповіді теж вона мене на-
вчала. І книжки мені давала, в неї була багата 
бібліотека. Тож із польською літературою я була 
ознайомлена досить непогано, – згадує Миро-
слава Бутинська. – Все-таки мене вмовили мій 
чоловік і пані Анна-Марія. Я  страшенно пере-
живала. Коли закінчилася екскурсія Луцьком, 
Рожищем й Оликою, мені подарували вели-
чезний букет. Я перепрошувала за свій акцент, 

а мені сказали: «Так то ж наші батьки, наші баб-
ці з таким акцентом говорили! Ваша мова – це 
повернення в  наше дитинство». І так я стала 
екскурсоводом. Щоправда, Луцьк туристи від-
відували мало. А коли я в 1998 р. переїхала до 
Кременця, щоб доглядати за мамою, то на по-
чатку травня, на День польського прапора та 
свято Конституції 3 травня, в Кременці було 
по 20–25 автобусів польських туристів, а потім 
іще й Музей Словацького відкрили. Та з 2014 р. 
туристів поменшало, а останнім часом поляки 
взагалі не приїжджають. У Луцьку я тепер буваю 
не дуже часто, але завжди із теплотою згадую 
товариство».

Це наша рідна земля
«Це був 1990 р. Ми тоді боролися за костел. 

Одного разу в приміщенні, де зараз коледж 
харчових технологій, були збори ініціативної 
групи, бо парафії тоді ще офіційно не було. 
Приїхали консули зі Львова, заохочували ство-
рити польське товариство, бо організації лег-
ше чогось добиватися. Там була Анна Стецяк, 
яка потім стала одним із перших засновників 
товариства, вона почала укладати список. 
Ми, тобто я і мої сестри, Зося і Марія, теж за-
писалися. Так і почали ходити до товариства. 
Збиралися, переписували одна в одної пісні, 
молитви, передавали одна одній релігійну 
літературу, обмінювалися рецептами. А коли 
нам повернули костел, у нас з’явився якийсь 
неймовірний ентузіазм. Тоді ми розбирали за-
вали різного мотлоху, якого там було повно, 
виносили фігури мавп, а ксьондз Людвіг Камі-
левський, він тоді ще був молоденький, разом 
із нами працював. Це нас дуже вразило – свя-
щенник працює як чорноробочий», – згадує 
Антоніна Бардига.

«Ми тоді хотіли побільше дізнатися і про 
віру, і про Польщу, – каже вона. – Створили 
хор, вивчали нові пісні, адже ми знали тільки 
ті, яких навчилися вдома, від матері. З нами 
займалися сестри-монахині Марія і Крістіна. 
Вчили нас не тільки пісень, а й катехизму, адже 
ми були всього цього позбавлені за Радян-
ського Союзу. Вони запрошували нас до себе 
додому, на чай, або ми збиралися в альтанці, 
навпроти костелу».

«Польська мова була для нас тільки мовою 
молитви, адже ми виросли серед українців 
і  щодня спілкувалися українською», – розпо-
відає пані Антоніна. Каже, що на курсах поль-
ської мови, організованих відразу, як тільки 
утворилося товариство, викладали Данута 
Ролінгер, Ірена Костецька, присилали теж учи-
телів із Польщі. «Члени нашого товариства за-
вжди охоче приймали гостей із Польщі, які по-
чали їздити до нас на Волинь, брали їх на нічліг 
додому». 

Хор товариства їздив усюди, де відкривали 
костели, співав під час літургій. Антоніні Бар-
дизі запам’яталася поїздка до Довбуша на Жи-
томирщині, де збереглася польська громада: 
«Ми йшли процесією з фігурою Матері Божої 
Фатімської і в ній брало участь усе місто. Вони 
зберегли свою віру й мову. Це для мене було 
дуже емоційним пережиттям».

Уже за незалежності хор поїхав до Холма. 
«Ми там виступали. А найбільші мої враження 
пов’язані з паломництвом із Холма до Ченсто-
хови в 1991 р., де проходила зустріч із Папою. 
Тоді Мечислав Маліновський і Станіслав Чер-
нік, друзі-благодійники нашого товариства 
з Польщі, все підготували, аби нас зустріти, та 
нам не давали документів, квитків... Нам навіть 
довелося ночувати на коліях, аби нас пропус-
тили через кордон. Тому ми запізнилися на 
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nawet spędzić noc na torach, żeby przekroczyć 
granicę. Dlatego spóźniliśmy się na rozpoczęcie 
pielgrzymki» – wspomina Antonina Bardyga.

«Było nas dużo, ale tra�li z nami do Polski też 
ludzie obcy, którzy nie chodzili ani do kościoła, ani 
do Stowarzyszenia – zaznacza moja rozmówczy-
ni. – Ojciec Święty ich nie interesował. Chcieli tylko 
przekroczyć granicę, a potem handlować. Byli jed-
nak z nami członkowie Łuckiego Prawosławnego 
Bractwa Andrzeja Pierwszopowołanego, którzy 
towarzyszyli nam przez całą pielgrzymkę, i spo-
tkali się z Papieżem na Jasnej Górze. Zawsze nosili 
swoją ±agę, więc byli wszędzie widoczni».

«Spędziliśmy noc na placu, a kiedy rano zaczęto 
krzyczeć, że jedzie Papież, zauważyłam w ludziach 
taką prawdziwą radość! Papież pozdrawiał wszyst-
kich w różnych językach. Te niesamowite uczucia 
wciąż mnie przepełniają. I pamiętam też, jak poje-
chaliśmy do Polski, jak zostaliśmy dobrze przyjęci, 
nakarmieni, zabrani na noc. Moje buty nie nadawa-
ły się na pielgrzymkę, miałam pęcherze na stopach, 
więc ktoś dał mi inne obuwie. Polacy szczególnie 
nas wypytywali, gdy dowiedzieli się, że jesteśmy 
z Wołynia. Podchodzili do nas ci, którzy pochodzili 
z naszych stron. Zakochałam się wówczas w Polsce 
całym sercem. Kiedy mój syn Jerzy studiował tam, 
mówiłam mu: «Jaki jesteś szczęśliwy!». Był jednym 
z pierwszych łuckich ministrantów, na studia do 
Polski wyjechał dzięki naszemu Stowarzyszeniu. 
W  tym czasie nabożeństwa w Łucku prowadził 
ks.  Jan Zając, to właśnie on powiedział, że Jerzy 
musi być na Dniach Młodzieży w Częstochowie. 
Mój syn miał 15 lat, więc do Polski tra�łam dzięki 
niemu, jako opiekun. Byłam w siódmym niebie ze 
szczęścia» – wspomina pani Antonina.

«W dniach naszej pielgrzymki w ZSRR odbył 
się zamach stanu. Mówiono nam, żebyśmy zosta-
li w Polsce, bo nie wiadomo, jak to się skończy. 
Ale jak opuścimy Ukrainę? – pyta Antonina Bar-
dyga. – Choć jesteśmy Polakami, to Ukraina jest 
naszą ojczyzną, tu są pochowani nasi przodko-
wie. Przywiozłam z podróży portret Papieża Jana 
Pawła II. On nadal mnie błogosławi».

Wszyscy starali się być bliżej ołtarza
«Latem 1990 r. przyjechali do nas dwaj kon-

sulowie ze Lwowa. Po mszy wszyscy zostaliśmy 
na spotkaniu z nimi. A oni pytają: ilu jest tu Po-
laków, zorganizujcie stowarzyszenie, spotykajcie 
się. Odpowiadamy, że niby po co, przecież już się 
spotykamy, rozmawiamy sobie. Jednak ich opi-
nia, że stowarzyszenie będzie również dla mło-
dzieży, że będzie mogła studiować w Polsce, nas 
rzeczywiście zainteresowała. To To było inspirują-
ce, podekscytowaliśmy się pomysłem stworzenia 
własnej organizacji. Przedtem, w 1989 r., byłam 
na warsztatach we Lwowie, wiedziałam, że jest 
tam Towarzystwo Kultury Polskiej, polska prasa. 
Wiosną 1991 r., kiedy ksiądz Ludwik nie był jesz-
cze z nami na stałe, tylko dojeżdżał, przyjechały 
do nas zakonnica-katechetka w świeckim stroju 
i  jakaś dziewczyna, przywiozły «Gazetę Lwow-
ską» w języku polskim. Czytało ją całe Stowarzy-
szenie, było to dla nas bardzo ciekawe» – opo-
wiada Maria Protopopowa.

Przypomina też, że gdy kościół został już całko-
wicie przekazany katolikom, członkowie SKP pod-
czas mszy św. starali się być bliżej ołtarza: «To teraz, 
kiedy już wszystko mamy, ludzie z jakiegoś po-
wodu «ukrywają się» w tylnych ławach, wówczas 
wszyscy pragnęli tego, czego nie mieli przedtem».

Maria Protopopowa zaznacza, że statut Sto-
warzyszenia opracowała Anna-Maria Steciak. Do 
Stowarzyszenia najczęściej przychodziły Urszula 
Bas, Józefa Bojczenko, Danuta Rówieńska, An-
tonina Bardyga, Maria Witiuk – to te członkinie 
walczyły o kościół, a także Leokadia Trusz i Julia 
Tołkaczowa. Niemal zawsze, gdy się spotykały, 
śpiewały polskie piosenki.

«Język polski znałam od samego dzieciń-
stwa, ponieważ w domu rozmawiała w nim moja 
mama, – mówi pani Maria. – Kupowała też polskie 
czasopisma: «Kobieta i życie», «Nowa wieś», «Prze-
krój». To była ciekawa historia: matka przypadko-
wo poznała na ulicy panią Stasię, Polkę z Drohoby-
cza, i ta Stasia kiedyś powiedziała: «Widziałam, że 
w jednym z kiosków sprzedają polskie czasopi-
sma!» Tak w naszym domu pojawiła się polska pra-
sa. Naukę czytania opanowywałam samodzielnie. 
Chodziłam już do piątej klasy, uczyłam się angiel-
skiego, więc miałam łatwiej. Czasopisma były dla 
mnie bardzo interesujące, a Polskie Radio u nas ni-
gdy nie milkło. Bardzo mi się podobał cykl audycji 
o zwierzętach Warszawskiego Zoo, prowadzony 
przez legendarnego pana Żabińskiego. Poza tym 
w domu mieliśmy całkiem niezłą bibliotekę lite-
ratury polskiej. Takich miałam nauczycieli języka 
polskiego. Do Polski, gdzie mieszkała babcia, jeź-
dziliśmy rzadko, nie zawsze nas puszczano, język 
jednak znałam bardzo dobrze». 

W rodzinie Marii Protopopowej zachowały się 
polskie tradycje: «Moja babcia dobrze śpiewała, 
pochodziła ze śpiewającej rodziny, a jej bracia 

ukończyli nawet konserwatorium. Była najmłod-
sza z 10 dzieci, które przeżyły. Na Boże Narodze-
nie cała rodzina zawsze gromadziła się w domu 
rodziców: przybywali z całego imperium, z  Pe-
tersburga, Ty±isu, Baku, aby być razem w Wigilię». 
Kontynuując tradycję, pani Maria sama uczyła ję-
zyka polskiego obie córki.

Z jej wspomnień wynika, że biblioteką przy 
Stowarzyszeniu kierowała Zo�a Kulikowska: 
«Pani Zo�a zawsze przygotowywała referaty 
z okazji różnych świąt i patriotycznych spotkań – 
o działaczach politycznych, pisarzach, artystach, 
bohaterach. Bardzo dużym plusem było to, że 
siedziba Stowarzyszenia mieściła się blisko ko-
ścioła i zaraz po mszy wszyscy tam chodziliśmy. 
Teraz, gdy pomieszczenie jest nieco dalej, wiele 
osób, zwłaszcza starszych, ma trudności z dotar-
ciem. Wówczas zaś spotykaliśmy się bardzo czę-
sto, urządzaliśmy różne imprezy lub po prostu 
opowiadaliśmy swoje rodzinne historie, wspo-
minaliśmy przeszłość. Opowiadałam też historię 
mojej babci. Pochodząca z Podola, wspominała, 
jak jeszcze w czasach carskich Polacy potajem-
nie wynajmowali nauczycielkę, aby uczyła dzieci 
języka polskiego w szkole kościelno-para�alnej, 
a ktoś tymczasem stał na czatach, żeby nikt obcy 
nie wszedł. Gdy zaś jednak ktoś się pojawił, dzieci 
wyciągały spod biurka robótki ręczne i udawały, 
że to tym się zajmują».

Szkoła – główny kierunek działalności
«Dołączyłem do Stowarzyszenia w roku 

1999» – mówi Aleksander Świca, dyrektor szkoły 
sobotnio-niedzielnej przy SKP. 

I kontynuuje: «Przy naszej organizacji działa 
«Koło Sybiraków». Dziś to ja je prowadzę, ponie-
waż też pochodzę z rodziny «Sybiraków», czyli 
Polaków zesłanych na Syberię, którzy dopiero po 
śmierci Stalina mogli wrócić do ojczyzny. Do tego 
grona należą seniorzy naszego Stowarzyszenia 
pochodzący z rodzin represjonowanych, a  także 
ich dzieci i wnuki. Od 12 lat uczestniczymy w Mar-
szu Żywej Pamięci Polskiej Syberii w Białymstoku». 

«Ale dzisiaj główny kierunek działalności na-
szego Stowarzyszenia to edukacja. W szkołach 
sobotnio-niedzielnych we wszystkich oddziałach 
zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się polskiego 
języka, kultury i historii – bez tych rzeczy nie 
sposób wyobrazić sobie naszej polskiej tożsamo-
ści» – mówi pan Aleksander. 

Przed pandemią co roku organizowaliśmy wy-
jazdy do Polski. «To taka praktyka języka polskie-
go, bo komunikując się z polskimi rówieśnikami, 
dzieci utrwalają wiedzę zdobytą podczas zajęć. 
Cztery-pięć grup, w sumie do 200 dzieci, każdego 
lata jeździło na dwutygodniowe polskie kolonie 
nad morze lub jeziora. Ponadto odbywały się kil-
kudniowe wycieczki do Polski. Z uczniami star-
szych klas odwiedzaliśmy uczelnie w Warszawie 
i Krakowie. Byliśmy w szczególności w Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, jednej 
z wiodących uczelni technicznych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej» – mówi Aleksander Świca.

Podkreśla, że co roku we wrześniu Stowarzy-
szenie prowadzi zapisy do szkoły zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych: «Tym razem zrekrutowali-
śmy już 12 grup, dwie kolejne są w trakcie naboru. 
Przed pandemią mieliśmy 22 grupy. Lekcje prowa-
dzą wykwali�kowani ukraińscy nauczyciele oraz 
dwóch nauczycieli z Ośrodka Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą. Jest to jedna z największych 
szkół w Łuckim Okręgu Konsularnym. Nasi ucznio-
wie są laureatami wielu regionalnych, ogólnopol-
skich i międzynarodowych konkursów».

Anatol OLICH
Zdjęcia pochodzą z archiwum «Monitora Wołyńskiego»

початок паломництва», – ділиться Антоніна 
Бардига. 

«Нас було дуже багато, але в поїздку набра-
ли теж сторонніх людей, які ні до костелу, ні до 
товариства не ходили, – каже моя співрозмов-
ниця. – Їм Святіший Отець був нецікавий. Їм 
просто треба було переїхати кордон, а  потім 
гендлювати. Проте були з нами і члени право-
славного луцького братства Андрія Первозван-
ного, які йшли з нами все паломництво, були на 
Ясній Гурі на зустрічі з Папою. Вони завжди не-
сли свій прапор, тому їх було звідусюди видно». 

«Ми ночували на площі, а коли вже зранку 
почали гукати, що їде Папа, я побачила таку 
непідробну радість у людей! Папа вітав усіх 
і кожного своєю мовою. Ці неймовірні відчуття 
переповнюють мене й досі. А ще згадую, як ми 
йшли Польщею, як нас гарно зустрічали, году-
вали, брали на нічліг. Моє взуття не годилося 
для паломництва, я натерла ноги, тож мені 
хтось дав інше. Нас розпитували, як дізнава-
лися, що ми з Волині. До нас підходили ті, хто 
був родом звідси. Тоді я всім серцем полюбила 
Польщу. Коли потім мій син, Юра, там учився, 
я йому казала: «Який ти щасливий!» Він був од-
ним із перших луцьких міністрантів, а в Поль-
щу пішов учитися завдяки нашому товариству. 
Тоді меси правив у Луцьку ксьондз Ян Зайонц, 
то він сказав, що Юра обов’язково має бути на 
Дні молоді в Ченстохові. Синові було 15 років, 
так я завдяки йому й потрапила в Польщу як 
опікунка. Я була просто на сьомому небі від 
щастя», – зазначає пані Антоніна.

«У дні нашого паломництва якраз був путч, 
нам казали залишатися, адже було невідомо, 
чим усе закінчиться. Проте як ми покинемо 
Україну? – запитує Антоніна Бардига. – Хоч ми 
й поляки, це наша рідна земля, тут наші предки 
поховані. Із поїздки я привезла портрет Папи 
Йоана Павла ІІ, він і зараз мене благословляє».

Усі намагалися бути ближче до вівтаря
«Улітку 1990 р. до нас приїхали два консу-

ли зі Львова. Після меси ми всі залишилися на 
зустріч із ними. І вони нам кажуть: скільки вас 
є поляків, організовуйте товариство, будете 
разом збиратися. Ми кажемо, що нам це ніби 
ні для чого, ми й так збираємося, спілкує мося. 
Але їхня пропозиція, що товариство буде і для 
молоді, що молодь зможе вчитися в Польщі, нас 
дійсно зацікавила. Це нас просто надихнуло, ми 
загорілися ідеєю створити своє товариство. 
Я до цього, в 1989 р., була на курсах у  Львові, 
знала, що там уже є товариство польської куль-
тури, польська преса. Навесні 1991  р. ксьондз 
Людвіг тільки приїжджав до нас. Зі Львова до 
нас теж приїхали монахиня-катехитка в мир-
ському одязі і якась дівчина, привезли «Львів-
ську газету» польською мовою. Ми її читали 
всім товариством, нам було дуже цікаво», – роз-
повідає Марія Протопопова.

Згадує, що коли костел віддали вже по-
вністю, члени товариства під час меси йшли 
ближче до вівтаря, намагалися бути якомога 
ближче до священника: «Це зараз, коли ми 
все маємо, люди чомусь ховаються на задніх 
лавках, а тоді всі хотіли насититися тим, чого 
раніше не було».

Як зазначає Марія Протопопова, статут 
товариства розробляла Анна-Марія Стецяк. 
Постійно в товариство ходили Уршуля Бас, 
Юзефа Бойченко, Данута Ровенська, Антоніна 
Бардига, Марія Вітюк (це ще були ті членкині 
товариства, які воювали за костел), Леокадія 
Труш, Юлія Толкачова. Майже завжди, коли 
збиралися, співали польських пісень.

«Польську мову я знала з дитинства, адже 
вдома нею розмовляла мама, – говорить пані 
Марія. – А ще вона купувала польські журна-
ли: «Kobieta i życie», «Nowa wieś», «Przekrój». Це 
була цікава історія: мама випадково познайо-
милася на вулиці з пані Стасею, полькою ро-
дом із Дрогобича, і ця Стася одного разу каже: 
«Я бачила, що в одному з кіосків продають 
польські журнали!» Так у нашій хаті з’явилася 
польська преса. Науку читання я опановувала 
самотужки. Я вже ходила до п’ятого класу, вчи-
ла англійську, тож мені було простіше. Журна-
ли були дуже цікаві, а «Польське радіо» в нас 
не замовкало. Дуже подобався цикл передач 
про тварин варшавського зоопарку, який вів 
легендарний Жабінський. А ще вдома була 
досить непогана бібліотечка польської літе-
ратури. Такі в мене були вчителі, які й навчили 
мене польської мови. До Польщі, де жила ма-
мина мама, моя бабуся, ми їздили рідко, бо не 
завжди пускали, але мову я знала дуже добре». 

У родині Марії Протопопової збереглися 
польські традиції: «Моя бабця гарно співала, 
походила зі співочої родини, її брати навіть за-
кінчили консерваторію. Вона була найменшою 
з 10 дітей, які вижили. На Різдво вся сім’я за-
вжди збиралася в батьківській хаті: приїжджа-
ли з усієї імперії, з Санкт-Петербурга, Тифліса 
(зараз Тбілісі, – ред.), Баку, щоби разом бути 
на Святій вечері». Продовжуючи традиції, пані 
Марія обидвох своїх доньок сама навчала 
польської мови. 

За її словами, бібліотекою при товари-
стві керувала Зофія Куліковська: «Пані Зофія 
завжди готувала доповіді на різні свята та 
патріо тичні нагоди – про політичних діячів, 
письменників, митців, героїв. Дуже великий 
плюс був у тому, що приміщення товариства 
містилося біля костелу й одразу після меси ми 
всі йшли туди. Тепер, коли приміщення відда-
лене, багато кому, особливо людям старшого 
віку, вже туди добратися важко. А тоді ми зби-
ралися дуже часто, проводили різні заходи, 
навіть просто розповідали свої сімейні історії, 
згадували минуле. Я теж розказувала бабусину 
історію. Вона родом із Поділля, то розповідала, 
як ще за царських часів поляки таємно найма-
ли вчительку, щоби та вчила дітей польської 
мови в  церковно-парафіяльній школі, а хтось 
стояв на чатах, аби ніхто чужий не зайшов. 
Якщо хтось заходив, то діти виймали рукоділ-
ля з-під парти і вдавали, що цим займалися».

Школа при ТПК – основний напрямок ро-
боти

«Я прийшов у товариство в 1999 р.», – роз-
повідає Олександр Свіца, директор суботньо-
недільної школи при ТПК. 

Додає: «При нашій організації діє «Коло 
сибіряків». Сьогодні його очолюю я, адже теж 
походжу із сибіряцької сім’ї, тобто з родини де-
портованих до Сибіру поляків, які тільки після 
смерті Сталіна змогли повернутися на Батьків-
щину. В це коло входять старші члени товари-
ства, які походять із репресованих родин, а та-
кож їхні діти та внуки. Вже 12 років ми беремо 
участь у Марші живої пам’яті польського Сибі-
ру в Білостоці. 

Але сьогодні основний напрямок діяль-
ності нашого товариства – це освіта. У субот-
ньо-недільних школах у всіх підвідділах і діти, 
і дорослі вивчають польську мову, культуру та 
історію – без цього неможливо уявити нашу 
польську ідентичність», – каже пан Олександр. 

До пандемії для учнів щороку організовува-
ли поїздки до Польщі. «Це така собі практика 
з польської мови, адже, спілкуючись із поль-
ськими однолітками, діти закріплюють здобуті 
під час навчання знання. Чотири-п’ять груп, 
загалом до 200 дітей, щоліта виїжджали на два 
тижні в польські табори на море чи до озер. 
Окрім того, проводили кількаденні екскурсії 
до Польщі. Зі старшокласниками ми відвідува-
ли університети у Варшаві та Кракові. Побува-
ли, зокрема, в Гірничо-металургійній академії 
імені Станіслава Сташиця, одному із провідних 
технічних вишів Центрально-Східної Євро-
пи», – зауважує Олександр Свіца.

Наголошує, що щороку у вересні товари-
ство проводить запис у школу і дітей, і дорос-
лих: «Цьогоріч ми вже набрали 12 груп, ще 
дві добираємо. До пандемії ми мали 22 групи. 
Уроки ведуть кваліфіковані українські викла-
дачі та двоє вчителів із Центру розвитку поль-
ської освіти за кордоном (Польща). Це одна 
з найбільших шкіл у Луцькому консульському 
окрузі. Наші діти є лауреатами багатьох регіо-
нальних, загальноукраїнських та міжнародних 
конкурсів».

Анатолій ОЛІХ
Фото з архіву «Волинського монітора»
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«Wanda» Norwida na scenie 
Teatru Lalek w Łucku

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida (1821–
1888), jednego z najważniejszych polskich poetów doby roman-
tyzmu, na scenie Teatru Lalek w Łucku odbył się pokaz spektaklu 
«Wanda Immortalis. Misterium». 

Performance ze słowem czytanym w języku 
polskim został wykonany przez aktorów z Teatru 
Kropka Theatre – Cezarego Zygmunta Molen-
dę oraz Jolantę Juszkiewicz, która adaptowała 
utwór Cypriana Kamila Norwida pt. «Wanda. 
Rzecz w  obrazach sześciu» i wyreżyserowała 
spektakl. 

Przedstawienie poprzedziła prelekcja dr �lo-
zo�i Justyny Smoleń-Starowieyskiej przybliżają-
ca widzom postać Norwida oraz wstęp aktora Ce-
zarego Molendy mający na celu wprowadzenie 
widzów w to, co będzie działo się na scenie.

«Wanda Immortalis. Misterium» to sztuka, 
która swoją premierę miała tydzień temu w miej-
scowości Zatonie pod Zieloną Górą w pięknie 
odrestaurowanych ruinach pałacu. Jest to spek-
takl, w którym występuje dziewięcioro aktorów. 
Konsul Teresa Chruszcz zaproponowała, żebyśmy 
przywieźli go do Łucka w odsłonie dwuosobo-
wej.  Wykorzystaliśmy tutaj różne formy teatralne 
łącznie z czytaniem tekstów» – powiedział Cezary 
Molenda. 

Jak zaznaczyła po pokazie Jolanta Juszkiewicz 
wstęp o Norwidzie i o sztuce pomaga widzom, 
którzy nie czytali Norwida, nie pogubić się w trak-
cie oglądania: «Tekst jest trudny. Mogłam zmienić 
ten język na bardziej przyswajalny, ale chciałam 
mieć Norwida na scenie». 

Reżyser powiedziała, że trudno było adapto-
wać spektakl, w którym gra dziewięcioro aktorów 
w plenerze, na taki, gdzie wystąpią dwie osoby 
na scenie: «Wpadłam na pomysł, jak to zrobić, 
podczas Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. 
Pomyślałam, że zrobię to, jak u Szekspira, gdzie 
aktorzy przebierają się podczas spektaklu. Spe-
cjalnie chciałam pokazać na scenie, jak się prze-
bieramy. Gdyby odbywało się to za kulisami, nie 
byłoby tego uroku. Lubię, kiedy ludzie wszystko 
widzą». 

Czytanie tekstów niektórych bohaterów z kar-
tek porozrzucanych na scenie, czyli «zbieranie 
literek Norwida», jak nazwała to Jolanta Juszkie-
wicz, było według niej celowym zabiegiem. Po-
mogło to oddać w pełni teksty innych postaci, 
których aktorzy ze względu na krótki czas przy-
gotowania do występu w Łucku nie dali rady się 
nauczyć.

«Jeśli reżyser rozumie, co chce pokazać, 
może opowiedzieć to za pomocą każdej licz-
by postaci oraz każdej formy. Zresztą w tym 
spektaklu forma pozwalała na grę i wcielanie 
się w  kolejnych bohaterów. To wcielanie się 
było dość wyimaginowane. Wyimaginowana 
jest także przestrzeń, nie ma w niej wyraźnego 
układu scenicznego, jak w teatrze dramatycz-
nym. Może w niej odbyć sią każda gra według 
reguł wyznaczonych przez reżysera. Myślę, że 
jest to trudne zadanie, ale nie dla Jolanty Jusz-
kiewicz»  – powiedziała Rusłana Porycka, reży-
ser łuckiego teatru «Harmyder», który dwa lata 
temu we współpracy z Jolantą Juszkiewicz wy-
stawił przedstawienie «Matka» według dramatu 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

Teatr Kropka Theatre oraz Konsulat General-
ny RP w Łucku, dzięki wsparciu którego sztuka 
Norwida została pokazana w Łucku, zapraszają 
na kolejny występ Jolanty Juszkiewicz i Cezarego 
Molendy. 2 października o godz. 16.00 w kate-
drze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku 
(ul. Katedralna 6) zaprezentują spektakl «Dialog 
Śmierci (w Ogrodzie Rajskim)» na podstawie 
średniowiecznego dialogu wierszem z XV wieku 
pt.  «Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią». 
Wstęp wolny.

Natalia DENYSIUK

Норвідівська «Ванда» 
на сцені театру ляльок

Із нагоди 200-річчя від дня народження Ципріана-Каміля 
Норвіда (1821–1888 рр.), одного з найвидатніших польських 
поетів доби романтизму, на сцені театру ляльок у  Луцьку 
показали спектакль «Wanda Immortalis. Misterium». 

Перформанс із текстами, зачитаними поль-
ською мовою, представили актори «Kropka 
Theatre»: Цезарій-Зигмунт Моленда та Йоланта 
Юшкевич, яка водночас була режисеркою ви-
стави й авторкою адаптації п’єси Ципріана-Ка-
міля Норвіда «Ванда». 

Перед спектаклем присутні переглянули 
лекцію докторки філософії Юстини Смолень-
Старовєйської, яка розповіла про Норвіда. 
Короткий вступ перед показом зробив актор 
Цезарій Моленда, привідкриваючи глядачам 
те, що відбуватиметься на сцені.

«Wanda Immortalis. Misterium» – вистава, 
прем’єра якої відбулася за тиждень до луцько-
го показу в селі Затонє біля Зеленої Гури у від-
реставрованих руїнах палацу. Це спектакль на 
дев’ять акторів. Консул Тереза Хрущ запропо-
нувала, щоб ми привезли його до Луцька як 
виставу на дві особи. З режисеркою Йолантою 
Юшкевич ми використали тут різні театральні 
форми, включно із читанням текстів», – сказав 
Цезарій Моленда. 

Як зазначила після показу Йоланта Юшке-
вич, розповідь про письменника та п’єсу допо-
магає глядачам, які не читали Норвіда, зорієн-
туватися під час перегляду: «Текст складний. 
Я могла змінити його на легший для сприйнят-
тя, але мені все ж хотілося мати на сцені саме 
Норвіда». 

Режисерка сказала, що їй було складно 
перетворити спектакль, у якому дев’ятеро 
акторів виступають на руїнах палацу, на та-
кий, де зіграють дві особи на сцені: «Ідея, як 
це зробити, з’явилася в мене під час Шекспі-
рівського фестивалю в Гданську. Я подумала, 
що зроблю це як у Шекспіра, так, щоб актори 
переодягалися під час спектаклю. Я спеціаль-
но хотіла показати, як ми переодягаємося на 
сцені. Якби це відбувалося за кулісами, це 

було би не так цікаво. Я люблю, коли люди ба-
чать усе». 

Читання текстів деяких героїв із листків, 
розкиданих на сцені, або «збирання літер 
Норвіда», як назвала це режисерка, за її сло-
вами, було заплановане. Цей прийом допо-
міг повністю відтворити тексти інших акторів, 
які Йоланта Юшкевич та Цезарій Моленда не 
встигли вивчити перед приїздом до Луцька, 
оскільки мали обмаль часу.

«Якщо режисер розуміє, що він хоче пока-
зати, він може це розповідати за допомогою 
будь-якої кількості персонажів і в будь-який 
формі. Зрештою тут форма дозволяла гру й пе-
ревтілення. Це перевтілення досить умовне. 
Умовним є також простір, він не такий чітко 
мізансценований та ігровий, як у драматично-
му театрі. У ньому може відбуватися будь-яка 
гра за правилами режисера. Думаю, це склад-
не завдання, але не для Йоланти Юшкевич», – 
сказала Руслана Порицька, режисерка луць-
кого театру «Гармидер», який два роки тому 
у співпраці з режисеркою Йолантою Юшкевич 
поставив спектакль «Мати» за драмою Станіс-
лава-Ігнація Віткевича. 

«Kropka Theatre» та Генеральне консульство 
РП у Луцьку, завдяки підтримці якого п’єсу 
Норвіда представили в Луцьку, запрошують на 
наступний виступ Йоланти Юшкевич і Цезарія 
Моленди. 2 жовтня о 16.00 в кафедральному 
соборі Святих Апостолів Петра і Павла в Луць-
ку (вулиця Кафедральна, 6) вони покажуть 
спектакль «Діалог Смерті (в Райському саду)», 
створений на основі середньовічного віршо-
ваного діалогу «Розмова майстра Полікарпа зі 
Смертю». Вхід вільний.

Наталя ДЕНИСЮК

Кіновечір 
Станіслава Лема

Генеральне консульство РП у Луцьку та Польський інсти-
тут у  Києві запрошують на вечір Станіслава Лема в рамках 
XVI Днів польського кіно.

Захід розпочнеться 5 жовтня о 18.00 у кі-
нотеатрі «Multiplex» у Луцьку (розважальний 
центр «Промінь», проспект Президента Гру-
шевського, 2). Вхід вільний.

Під час кіновечора покажуть два фільми:
– «Stanislaw Lem. Science and Fiction» (BBC, 

1991 р.), 51 хв.
– «Pokój» – екранізація оповідання Стані-

слава Лема «Подорож VII» (режисер Кшиштоф 
Янковський, 2021 р.), 20 хв.

Дні польського кіно цьогоріч відбудуться 
вже вшістнадцяте. У програмі представлено 

найцікавіший доробок польського кінемато-
графу останніх років. Інші фільми можна буде 
переглянути на сайті Tak±ix: https://polskino.
tak±ix.com/.

Стрічки в онлайн-кінотеатрі можна дивити-
ся в будь-який час із 1 до 10 жовтня, але кіль-
кість переглядів кожної картини обмежена, 
тож встигніть на фільм, який запланували по-
дивитися. 

Покази відбудуться польською мовою 
з українськими субтитрами.

ВМ
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Kazimierz Sichulski,  
malarz z duszą kabareciarza

Jest takie magiczne miejsce w Krakowie, które każdy turysta lub 
przypadkowy przechodzień, przynajmniej raz, odwiedzić po-
winien. Wprawdzie nie uściśniemy już osobiście dłoni Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, nie zostaniemy przywitani obraźliwą mową 
powitalną, albowiem taka tu panowała tradycja, przez Jana Au-
gusta Kisielewskiego, ani też nie usmaruje nas farbami Kazimierz 
Sichulski. Jednak na pewno dotkniemy magii, która niezauwa-
żoną aurę w tym miejscu rozpościera. 

Mowa oczywiście o słynnej krakowskiej ka-
wiarni – «Jamie Michalika» – mieszczącej się przy 
ulicy Floriańskiej 45, w której swoją siedzibę miał 
najsłynniejszy kabaret Młodej Polski – «Zielony 
Balonik». Wnętrze wprawdzie jest jak najbardziej 
kawiarniane, z pluszowymi, zielonymi kanapami, 
przyciężkimi fotelami i stołami oraz przyćmio-
nym światłem leniwie sączącym się spod witra-
żowych abażurów. 

Jednak każdy zauważy jego odmienność od 
wszystkich znanych mu tego typu miejsc. Już na 
pierwszy rzut oka dostrzeżemy niezwykłe, ni to 
obrazy, ni to freski zdobiące ściany «Jamy Micha-
lika». Nieco dziwne, nieco karykaturalne, może 
czasem wielce groteskowe, ale magiczne i fascy-
nujące. 

Jednym z mistrzów pędzla, którzy ozdabia-
li przestrzeń lokalu, był Kazimierz Sichulski. To 
on wraz z Karolem Fryczem w 1910 r., podczas 
remontu kawiarni, namalował na ścianie «Sąd 
Ostateczny», nawiązujący do fresku Michała 
Anioła z  Kaplicy Sykstyńskiej. Różnica polegała 
na tym, że na malowidle pojawiły się postacie 
z kabaretu i do tego całkiem nagie. 

Przypomnijmy, że był to początek XX wieku. 
Dopiero po interwencji właściciela przybytku, 
aby nie gorszyć gromadzącej się publiczności, 
artyści zgodzili się domalować swoim golasom 
bieliznę. Innym szczególnym obrazem Sichul-
skiego, jaki możemy w tym miejscu zobaczyć, to 
«Kabaret szalony», na którym artysta przedstawił 
karykatury rozbawionych członków «Zielonego 
Balonika» sunących w radosnym, unoszącym się 
nad krakowskim Rynkiem korowodzie. 

Kazimierz Sichulski to jeden z najbardziej 
znanych malarzy, rysowników i gra�ków Młodej 
Polski. Artysta, dzięki swojej fascynacji folklorem, 
a zwłaszcza huculszczyzną, pozostawił po sobie 
niezwykle bogatą kolekcję płócien, rysunków 
i  szkiców dokumentujących ten niezwykły ob-
szar kultury. 

Swój talent artystyczny rozwijał na krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 

tak wspaniałych mistrzów jak: Leon Wyczół-
kowski, Stanisław Wyspiański i Józef Meho²er. 
W czasie studiów Sichulski wraz z Fryderykiem 
Pautschem wybrał się na wycieczkę na Huculsz-
czyznę. Wrócił z niej zakochany po uszy i absolut-
nie dozgonnie we wszystkim, co z tym regionem 
było związane. 

Niebywałą fascynację huculskimi obrzędami, 
strojem, religijnymi tradycjami można odnaleźć 
na wielu płótnach malarza. Ponadto utrwalał, 
jakże piękne, pejzaże oraz martwe natury. Ten 
wyjątkowy artysta zasłynął także jako znakomity 
karykaturzysta. Tę formę doprowadził wręcz do 
perfekcji posługując się wyraźnym, czarnym kon-
turem. Te dowcipne rysunki zachwycały zwięzłą 
i  jednocześnie żartobliwą charakterystyką po-
staci potraktowanych przez artystę z łagodną 
uszczypliwością. 

Wernisaże tych prac Sichulskiego zawsze 
przyciągały tłumy. Wystawa wizerunków człon-
ków galicyjskiego parlamentu została przyjęta 
w Wiedniu jako wydarzenie kulturalno-towarzy-
skie. Osiemdziesiąt karykatur najwybitniejszych 
ministrów, posłów, dziennikarzy narodowości 
niemieckiej, polskiej, czeskiej, włoskiej, słoweń-
skiej i ukraińskiej podziwiały rzesze widzów.

Styl Kazimierza Sichulskiego, jak na Młodą 
Polskę przystało, ukształtowała wiedeńska sece-
sja. Łagodne, miękkie, giętkie linie podkreślone 
plamami nasyconego koloru sprawiają, że pa-
trząc na prace tego artysty odpoczywamy od-
pływając gdzieś za siedem gór i rzek, aby rozum 
i serce oddać we władanie bliżej nieokreślonych 
marzeń.

Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla 

przez ORPEG

Na zdjęciach: 1. Kabaret «Zielonego Balonika», 1908 r. Public 
domain.2. Huculska drużka, 1906 r. Public domain. 3. Anioł, 
rok nieznany. Public domain.

Казимир Сіхульський – художник  
із душею артиста кабаре

Є таке чарівне місце у Кракові, яке хоч один раз повинен 
відвідати кожен турист і навіть випадковий перехожий. 
Звісно, нам уже не потиснути долоні Тадеушу Бою-Желен-
ському, нас не зустріне образливою вітальною промовою 
Ян Август Кіселевський, бо така тут панувала традиція, і не 
замастить фарбами Казимир Сіхульський. Однак ми точно 
доторкнемося до магії, яка розпростерла свою невидиму 
ауру в цьому місці.

Ідеться, звісно, про славетну краківську 
кав’ярню «Яма Міхаліка», розташовану на ву-
лиці Флоріанській, 45, яка була головною сце-
ною «Зеленої кульки» – найвідомішого кабаре 
Молодої Польщі (культурна епоха в Польщі, 
яка тривала з 1891 до 1918 р., з особливим 
сприйняттям дійсності та мистецькими 
прийомами, – перекл.). Її інтер’єри максималь-
но відповідають стереотипній кав’ярні із плю-
шевими зеленими канапами, важелезними 
кріслами і столами, тьмяним світлом, яке ліни-
во сочиться з-під вітражних абажурів. 

Однак кожен помітить те, що вирізняє цей 
заклад серед усіх відомих подібних місць. Уже 
з першого погляду впадають в око незвичайні 
чи то картини, чи то фрески, які прикрашають 
стіни, «Ями Міхаліка». Дещо чудернацькі, дещо 
карикатурні, може, часом надто гротескні, але 
чарівні й захопливі.

Одним із майстрів пензля, які оздоблювали 
стіни зали, був Казимир Сіхульський. Він разом 
із Каролем Фричем у 1910 р. під час ремонту 
кав’ярні зобразив на стіні «Страшний суд» за 
мотивами фрески Мікеланджело в Сікстин-
ській капелі. Різниця полягає в тому, що на 
полотні з’явилися герої з кабаре, до того ж по-
вністю оголені. 

Нагадаємо, що це – початок ХХ ст. Лише після 
втручання власника закладу, щоб не ображати 
почуття громадськості, художники погодилися 
домалювати своїм голякам білизну. Ще однією 
особливою картиною Сіхульського, яку можна 
побачити в цьому місці, є «Шалене кабаре», на 
якому митець зобразив веселі карикатури на 
учасників «Зеленої кульки», що мчать у радіс-
ному хороводі над краківським Ринком.

Казимир Сіхульський – один із найвідо-
міших живописців і графіків Молодої Польщі. 
Митець завдяки своєму захопленню фолькло-
ром, особливо Гуцульщиною, залишив по собі 
надзвичайно багату колекцію полотен, малюн-
ків, ескізів, які задокументували цю незвичай-
ну культурну тематику.

Свій мистецький талант Сіхульський розви-
вав у Краківській академії художніх мистецтв 
під керівництвом таких прекрасних митців, як 
Леон Вичулковський, Станіслав Виспянський 
і Юзеф Мегоффер. Під час навчання Сіхуль-
ський разом із Фридериком Паутчем вирушив 
у мандрівку Гуцульщиною. Повернувся з неї 
закоханим по самі вуха і до гробової дошки 
у все, що пов’язане з цим регіоном. 

Небувале захоплення гуцульськими об-
рядами, костюмами, релігійними традиціям 
можна побачити на багатьох полотнах худож-
ника. Крім того, Сіхульський увіковічував пре-
красні пейзажі і натюрморти. Цей винятковий 
митець прославився також як чудовий кари-
катурист. Цю форму він довів до досконалості, 
використовуючи контрастний чорний контур. 
Ці дотепні рисунки захоплювали лаконічним і 
одночасно жартівливим зображенням героїв, 
яких митець трактував із м’якою ущипливістю. 

Вернісаж цих робіт Сіхульського завжди 
збирав юрби. Виставку зображень членів га-
лицького парламенту у Відні розцінили як 
культурно-світську подію. 80 карикатур на 
найвизначніших міністрів, депутатів, журна-
лістів німецької, польської, чеської, італійської, 
словенської та української національностей 
захоплювати глядачів. 

Стиль Казимира Сіхульського, що й при-
таманно для Молодої Польщі, сформувала ві-
денська сецесія. Дивлячись на роботи цього 
митця, виконані лагідними, м’якими, гнучкими 
лініями, підкресленими плямами насиченого 
кольору, глядач спочиває, відпливаючи кудись 
за сім гір і морів, щоби віддати свій ум і серце 
у владу невиразних фантазій. 

Габріеля ВОЗНЯК-КОВАЛІК,
учителька, скерована до Луцька і Ковеля 

організацією ORPEG

На фото: 1. Кабаре «Зеленої кульки», 1908 р. Public domain. 
2. «Дружка-гуцулка», 1906 р. Public domain. 3. «Ангел», рік 
невідомий. Public domain.
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Za pięć dwunasta За п’ять дванадцята

Najlepszy z mężów znacząco spogląda to na 
zegarek, to wzrok kieruje ku niebu, jakby tam 
szukał wsparcia i pomocy. Ten pozawerbalny 
przekaz ma swe głębokie uzasadnienie, ponie-
waż czeka nas rodzinna kolacja zwołana z waż-
nej przyczyny – rocznicy, imienin, jubileuszu czy 
czegoś podobnego i właściwie już powinniśmy 
wychodzić, a ja jestem w proszku. 

Na środku pokoju sterta butów, na wszyst-
kich meblach części odzieży, a kosmetyki leżą 
właściwie wszędzie. Mieszkanie wygląda tak, 
jakby właśnie przeszło przez nie tornado. 
Mina najlepszego z mężów sugeruje, że w tym 
moim chaosie czuje się zagubiony jak Andzia 
w ogródku. 

W przelocie między pokojem i łazienką rzu-
cam mu pełen czułości i przepraszający całus. 
Jakoś próbuję oswoić, a przede wszystkim osło-
dzić ten stresik. Niestety często tak się zdarza, że 
akurat tego dnia, kiedy mamy zaplanowane ja-
kieś wyjątkowe wyjście, zwala nam się na głowę 
tysiąc różnych spraw, których istnienia nawet nie 
podejrzewaliśmy. 

Nagle trzeba wysłać jakąś ważną paczkę, iść 
do właściwego urzędu, zapłacić szalenie pilny 
rachunek, a po drodze wypić kawę z wieki nie-
widzianą koleżanką. Zatem w takich okoliczno-
ściach trudno się dziwić, że wyrobienie się ze 
wszystkim na czas graniczy z cudem. I każdy mał-
żonek powinien to zrozumieć.

Być w proszku – czyli być nieprzygotowa-
nym, niegotowym do czegoś.

Za pięć dwunasta, a więc w ostatniej chwili.
Robić coś z wywieszonym językiem – czyli 

być krańcowo zmęczonym, wyczerpanym.
Robić coś na łapu-capu, lub na chybił tra£ ł – 

oznacza dokonywanie przypadkowego wyboru, 
często pod presją czasu, lub działanie w ogrom-

nym pośpiechu, bez namysłu, nieuważnie, po-
śpiesznie.

Kierowanie wzroku ku niebu – to oznaka 
zniecierpliwienia, zdenerwowania.

Bycie zagubionym jak Andzia w ogródku – 
oznacza kogoś kompletnie w danej sytuacji za-
gubionego, zdezorientowanego.

Wieki kogoś nie widzieć, czyli bardzo długo, 
przez dłuższy okres czasu.

Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla 

przez ORPEG

Найдостойніший із мужів то з натяком 
споглядає на годинник, то скеровує погляд 
до неба, ніби там шукаючи підтримки. Такий 
невербальний спосіб спілкування має своє 
глибоке обґрунтування, адже на нас чекає сі-
мейна вечеря, скликана з важливої причини 
(річниці, іменин, ювілею або чогось подібно-
го), і ми мали би вже виходити, а я – в порошку.

Посередині кімнати – гора туфельок, на всіх 
меблях – предмети одягу, а косметика розки-
дана абсолютно скрізь. Квартира виглядає так 
ніби тут щойно пронеслося торнадо. Вираз 
обличчя найдостойнішого з мужів натякає, що 
в  цьому хаосі він почувається загубленим як 
Андзя в садочку.

Перепорхуючи між кімнатою і ванною, по-
силаю йому сповнений ніжності й вибачення 

повітряний поцілунок. Намагаюся якось його 
призвичаїти, а передусім згладити цю стресо-
ву ситуацію. На жаль, часто так трапляється, що 
саме того дня, коли в нас запланований якийсь 
винятковий візит, нам на голову звалює ться 
тисяча різних справ, про існування яких рані-
ше ми навіть не підозрювали.

Несподівано потрібно надіслати якусь 
важливу посилку, поїхати в офіс, оплатити 
страшенно невідкладну квитанцію, а дорогою 
випити каву з подружкою, з якою віками не ба-
чилися. Тому й недивно, що в таких обставинах 
вчасне виконання чогось практично немож-
ливе. І кожен чоловік повинен це зрозуміти. 

Бути в порошку (być w proszku), тобто бути 
абсолютно непідготованим.

За п’ять дванадцята (za pięć dwunasta), тоб-
то в останній момент.

Робити щось із висолопленим язиком 
(z wywieszonym językiem) – бути вкрай втом-
леним, виснаженим.

Робити щось тяп-ляп або на промазав-по-
цілив (na łapu-capu, lub na chybił tra£ ł) – ро-
бити випадковий вибір, часто через нестачу 
часу, або діяти дуже поспішно, необдумано, 
неуважно.

Скеровувати погляд (зводити очі) до неба 
(kierowanie wzroku ku niebu) – ознака втрати 
терпіння, роздратування.

Загубитися як Андзя в садочку (bycie 
zagubionym jak Andzia w ogródku), тобто 
хтось цілком розгублений, дезорієнтований.

Віками когось не бачити (wieki kogoś nie 
widzieć) – дуже довго.

Габріеля ВОЗНЯК-КОВАЛІК,
учителька, скерована до Луцька і Ковеля 

організацією ORPEG

Z wywieszonym językiem wpadam do domu i na łapu capu 
wyciągam z głębin szafy pierwszą lepszą kieckę, tudzież inną 
wierzchnią część garderoby – bluzkę, spodnie, spódnicę. Ważne, 
by były wyprasowane oraz nieco bardziej uroczyste w swym tek-
stylnym wyglądzie. 

Із висолопленим язиком ввалююся додому і на тяп-ляп ви-
тягаю з глибин шафи перше-ліпше вбрання. Важливо лише, 
щоб одяг був випрасуваний і дещо святковіший у своєму тек-
стильному вигляді за інші елементи гардеробу.

Zaproszenie do udziału 
w panelu naukowo-dydaktycznym

4–8 października w trybie zdalnym zostanie przeprowadzony 
IІ Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny «Stan i per-
spektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyż-
szych» oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwali� kacji po-
lonistów.

До участі в обох подіях запрошують Поль-
ський інститут, Науково-навчальна лабо-
раторія українсько-польського перекладу, 
кафедра полоністики і перекладу, Навчально-
науковий інститут неперервної освіти Волин-
ського національного університету імені Лесі 
Українки і Волинський інститут післядиплом-
ної педагогічної освіти за підтримки Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України та «Полоністичного бюлетеня» 
Польської академії наук.

У зв’язку із санітарними вимогами семінар 
і курси проведуть у дистанційному режимі, 
відеоконференції відбудуться на платформі 
Zoom. Організатори повідомлять необхідні 
дані зареєстрованим учасникам. Заявки (фор-
муляр можна завантажити тут: https://cutt.ly/
tEm6nlo) і тексти публікацій обсягом 3–5 сторі-
нок потрібно надіслати до 10 жовтня на адре-
су: svitlanasuhareva@gmail.com або nata_cl@
ukr.net. Телефонні контакти (viber): +38 097 761 
40 53, +38 050 71 91 360.

ВМ

Do wzięcia udziału w obu wydarzeniach 
zapraszają Instytut Polski, Naukowo-Edukacyjne 
Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego, 
Katedra Polonistyki i Przekładu, Edukacyjno-
Naukowy Instytut Kształcenia Ustawicznego 
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia 
Łesi Ukrainki i Wołyński Instytut Podyplomowej 
Edukacji Pedagogicznej przy wsparciu 
Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii 
Nauk Pedagogicznych Ukrainy і Biuletynu 
Polonistycznego Polskiej Akademii Nauk.

W związku z wymaganiami sanitarnymi 
panel i kurs zostaną przeprowadzone w trybie 
zdalnym. Obrady odbędą się na platformie Zoom. 
Organizatorzy poinformują zarejestrowanych 
uczestników o szczegółach spotkania. Zgłoszenia 
(formularz można pobrać tu: https://cutt.ly/
tEm6nlo) i teksty publikacji o objętości 3–5 stron 
należy wysłać do 10 października 2021 r. pod 
adres svitlanasuhareva@gmail.com lub nata_cl@
ukr.net Kontakt telefoniczny (viber) +38 097 761 
40 53, +38 050 71 91 360.

MW

Запрошення до участі 
в науково-методичному семінарі

4–8 жовтня в дистанційному режимі відбудуться ІІ Міжна-
родний науково-методичний семінар «Стан і перспективи 
методики вивчення польської мови в закладах середньої та 
вищої освіти» та міжнародні курси підвищення кваліфікації 
полоністів.
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РОБОТА/PRACA /
Вакансії в Луцьку

Посада З/П Вимоги / Роботодавець Посада З/П Вимоги / Роботодавець Посада З/П Вимоги / Роботодавець

Авторемонтник 15 000 Знання технічних характеристик легко-
вих автомобілів,  ремонт легкових авто-
мобілів

Бетоняр 15 000 Робота з бетоном на будівельних об’єктах 
міста та області

Виконавець робіт 15 000 Організація будівельних робіт; знання 
нормативно-технічної документації згід-
но ДБН; розрахунок і замовлення мате-
ріалів; щоденне планування робіт; воло-
діння всіма циклами будівельних робіт; 
облік інструменту та обладнання; робота 
з проєктом (робочими кресленнями), 
перевірка, аналіз; підписання актів вико-
наних робіт; підписання актів у складі ви-
конавчої документації; контроль роботи 
і звіт головному інженеру; знання сучас-
них будівельних матеріалів, обладнання, 
технологій. Виїзд на об’єкти будівництва 

Виконавець робіт 15 000 Організація та ведення робіт по зовнішніх 
мережах водопроводу та каналізації

Виконавець робіт 15 000 Планування та введення будівництва, 
замовлення, прийом, контроль і видача 
будівельних матеріалів, виконання роз-
поряджень керівництва, введення буді-
вельних журналів, перевірка об’ємів ро-
біт.  Бажано наявність автомобіля. Робота 
на об’єктах по Волинській області

Виконавець робіт 15 000 Здійснює безпосереднє керівництво бу-
дівництвом. Забезпечує виконання ви-
робничих завдань відповідно до графіків 
і проєктів виконання будівельних, мон-
тажних, ремонтно-будівельних, дорож-
ньо-будівельних робіт, введення об’єктів 
у дію у встановлені строки. Складає за-
явки на будівельні машини, транспорт, за-
соби механізації, матеріали, конструкції, 
деталі, інструмент, інвентар і забезпечує 
їх ефективне використання. Веде журнал 
виконання робіт, документацію з обліку 
виконаних робіт тощо

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Здійснення вантажних перевезень, на-
явність категорії Е, догляд за технічним 
станом транспортного засобу

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Здійснення міжнародних вантажних пе-
ревезень на рейси Україна–Польща або 
до Бельгії, Нідерландів, Німеччини

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Здійснення міжнародних вантажних пе-
ревезень. Наявність прав водія категорій 
В, С, СЕ

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Здійснення міжнародних перевезень 
(Сканія 2011 року, напівпричіп-штора). 
Напрями: Прибалтика, інколи Польща, 
Німеччина

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Здійснення пасажирських перевезень в 
межах України, наявність прав водія ка-
тегорії D 

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Кругорейсові поїздки по міжнародних та 
українських маршрутах на вантажному 
автомобілі (тягач з тентовим напівпри-
чепом)

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Міжнародні перевезення автомобілями 
Рено-преміум з чіпом (причіп-штора). Від-
рядження: Польща, Чехія, Литва (добова 
оплата)

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Зарплата від 15 000 до 35 000 грн, во-
дій-міжнародник категорії СЕ, вантажні 
перевезення за кордон, наявність закор-
донного паспорта (віза, біометричний 
паспорт), наявність чіпу

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Водій-дальнобійник, категорії С, Е

Водій автотранспортних 
засобів

15 000 Робота на вантажному автомобілі в між-
народному сполученні

Водій автотранспортних 
засобів

15 500 Оклад + премії (15000–17000 грн), водії 
сміттєвозів, вантажних автомобілів з ма-
ніпулятором. Вивезення твердих побуто-
вих відходів по місту Луцьку та Луцькому 
районі, контроль за належним технічним 
станом закріпленого транспортного засо-
бу, здійснюють довіз на роботу та з робо-
ти працівників

Водій автотранспортних 
засобів

25 000 Водій-далекобійник категорії Е, автомо-
біль Рено-Преміум Євро 5, тент-штора, 
наявність тахокарти або готовність її ви-
готовити, робота по Західній Україні (кру-
горейсовий маршрут)

Водій автотранспортних 
засобів

30 000 Здійснення вантажних перевезень за кор-
дон автомобілем Рено-Преміум Євро 5, з 
тентом або рефрижератором, наявність 
закордонного паспорта обов’язкова,  ба-
жана наявність чіп-карти та досвіду поїз-
док за кордон

Водій автотранспортних 
засобів

30 000 Здійснювати міжнародні вантажні пере-
везення до країн Європи (Німеччини, 
Франції). Наявність закордонного біоме-
тричного паспорта, картки водія, полісу 
обов’язкового медичного страхування 
для виїзду до країн Європи

Дизайнер інтер’єру 15 000 Здійснення ескізів, підбір матеріалів, кон-
сультація. Знання будівельних креслень

Друкар офсетного плос-
кого друкування

15 000 Роботи в цифровій друкарні SIDE BY 
SIDE, знання поліграфічних процесів та 
технологій.  Перевіряти справність устат-
кування, пристосувань і інструментів, 
блокувальних і інших пристроїв. Переві-
ряти комплектність форм, отриманих на 
замовлення, та їх якість

Експедитор 14 000 Доставка товару (побутова хімія) до тор-
гової точки (з водієм). Волинська та Рів-
ненська області

Електрогазозварник 16 000 Виконання зварювальних робіт при ре-
монті техніки, деталей, машин і механіз-
мів, обладнання та інших металевих кон-
струкцій на аргонних напівавтоматичних 
машинах (зварювальник ТІГ). Можливе 
навчання на робочому місці

Електромонтажник си-
лових мереж та електро-
устаткування

14 000 Обслуговування та ремонт устаткування 
розподільчих пунктів, трансформаторних 
підстанцій, повітряних ліній електропе-
редач; проведення ремонту, монтажу, 
демонтажу і технічне обслуговування; 
електропроводки, щитів, освітлювальних 
елементів, проведення верхолазних ро-
біт, заміна та встановлення опор; робота з 
проєктною документацією; прокладання 
кабельних трас (внутрішніх та зовнішніх); 
монтаж щитів різної складності

Електромонтажник си-
лових мереж та електро-
устаткування

15 000 Монтаж щитів управління та високоволь-
тного обладнання, релейних схем захисту 
та автоматики, монтаж силових та транс-
форматорних підстанцій, монтаж зовніш-
нього та внутрішнього освітлення

Інженер з програм-
ного забезпечення 
комп’ютерів

15 000 Налагодження роботи програмного комп-
лексу 1С Бухгалтерія 8.3 УПП (управління 
виробничим підприємством). Контроль 
за коректністю внесення даних. Аналіз со-
бівартості продукції. Щомісячний аналіз 
фінансового результату. Оптимізація про-
грами під інші завдання підприємства. 
Співбесіда після подачі резюме, бажано з 
фото. Email: zahidprompak@gmail.com

Інженер з проєктно-ко-
шторисної роботи

15 000 Знання програми АВК або аналогів. До-
свід роботи з проєктно-кошторисними 
документами, знання у сфері кошто-
рисного ціноутворення, складання 
калькуляції (димовідведення, пожежна 
автоматика, водяні системи/пожежні тру-
бопроводи).  Зарплата 15 000 + премія

Інженер з проєктно-ко-
шторисної роботи

15 000 Попередньо телефонувати: 0670070550. 
Здійснювати перевірку правильності 
складання кошторисної документації, 
актів виконаних робіт, відповідність її ді-
ючим нормативним документам. Виїзд на 
об’єкти будівництва та до замовника для 
здачі виконаних робіт. Досвід роботи в 
будівництві

Інженер з проєктно-ко-
шторисної роботи

15 000 Складання кошторисів. Калькуляція вар-
тості виготовлення виробів та конструк-
цій.  Узгодження кошторисів та складання 
актів виконаних робіт КБ-2в та підготовка 
пакету документів під час проведення 
взаєморозрахунків з замовником за ви-
конані роботи. Розробка розділу «Кошто-
рисна документація». Знання програмно-
го комплексу АВК-5

Інженер з проєктно-ко-
шторисної роботи

20 000 Складання кошторисів на основі відомос-
тей обсягів робіт (дефектних актів), каль-
куляцій вартості виготовлення виробів 
та конструкцій. Розрахунок вартості ма-
шино-годин роботи будівельних машин 
і механізмів. Узгодження кошторисів та 
складання актів виконаних робіт КБ-2в 
та підготовка пакету документів під час 
проведення взаєморозрахунків з замов-
ником за виконані роботи. Розробка роз-
ділу «Кошторисна документація» в складі 
«Робочий проєкт», «Проєкт». Знання про-
грамного комплексу АВК-5 (або аналоги). 
Досвід роботи

Інженер-будівельник 15 000 Оклад + премія. Отримання вихідних 
даних, супровід розробки та погоджен-
ня проєктної документації, співпраця зі 
службами міста. Проводить загальнотех-
нічні огляди будівель. Забезпечує поточ-
ний ремонт елементів будівель, поперед-
жує можливість обрушень. Контролює 
стан  перекриттів та конструкцій будівлі. 
Веде технічний журнал з експлуатації бу-
дівлі, до якого вносяться записи про ви-
конані роботи із зазначенням виду і місця 
робіт. Досвід роботи в будівництві

Інженер-електрик в 
енергетичній сфері

13 000 Обслуговування та ремонт устаткування 
розподільчих пунктів, трансформаторних 
підстанцій, повітряних ліній електропе-
редач; проведення ремонту, монтажу, 
демонтажу і технічного обслуговування; 
електропроводки, щитів, освітлювальних 
елементів, проведення верхолазних ро-
біт, заміна та встановлення опор, робота з 
проєктною документацією, монтаж щитів 
різної складності

Інкасатор-водій авто-
транспортних засобів

12 300 Право на носіння зброї надається з 21 
року. Стаж роботи водієм по трудовій 
книжці, служба в Збройних сила буде 
перевагою. Здійснення інкасації та підкрі-
плення готівкою відділень банку, банко-
матів та терміналів. Здійснення інкасації 
торгової виручки підприємств, установ, 
організацій і перевезення її до банку. 
Здійснення схоронності та цілісності ва-
лютних цінностей під час їх транспорту-
вання

Каменотес (оброблення 
каменю)

15 000 Різка брил різних порід каменю на спеці-
альних верстатах. Навчання на робочому 
місці

Коваль ручного кування 15 000 Робота на виробничій базі в ковальсько-
му цеху (виробництво чавунних виробів)

Майстер 12 061 Майстер зміни елеватора, взаємодія, ко-
мунікація та організація працівників у 
зміні

Майстер 13 400 Здійснює загальне керівництво підле-
глими працівниками під час експлуатації 
та ремонту контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики; забезпечує ро-
боту КВПіА відповідно до правил кот-
лонагляду, правил безпеки в газовому 
господарстві, правил технічної безпеки 
та правил технічної експлуатації електро-
установок споживачів

Майстер 15 000 Організація роботи швейного цеху; здій-
снення міжпроцесного контролю; здій-
снення контролю за дотриманням тех-
нологічної дисципліни в цеху; контроль 
виконання планових завдань; контроль 
якості. Знання технології виробництва 
верхнього одягу

Завершується набір 
учнів для вивчення 

польської мови
Товариство польської культури на Волині імені Еви Фелінської 
(Луцьк, вулиця Крилова, 5/7) завершує набір учнів до субот-
ньо-недільної школи на 2021–2022 н. р.

Організація запрошує до вивчення поль-
ської мови дітей 2005–2011 р. н., а також дорос-
лих із різним рівнем знання мови.

Початок занять – 1 жовтня 2021 р.
Зацікавлених просимо звертатися щодня 

з 12.00 до 15.00 за адресою: Луцьк, вулиця Кри-
лова, 5/7, Товариство польської культури на 

Волині імені Еви Фелінської (вхід у товариство 
з двору, з протилежної сторони від вулиці Кри-
лова) або за телефонами: (0332) 72 54 99 чи 066 
596 77 05.

ВМ

За детальною інформацією звертайтеся 

до Луцького міського центру зайнятості:

43021 м. Луцьк, вул. Ярощука, 2; 

тел.: +38(03322) 72-72-58, 24-92-68, (067) 199-03-28.
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Dwie Wołynianki 
na jednym plakacie

W Galerii Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku 
Artystów Plastyków Ukrainy zaprezentowano wystawę plaka-
tów poświęconych Gabrieli Zapolskiej i Łesi Ukraince.

Wydarzenie, podczas którego można było 
nie tylko obejrzeć plakaty, ale także zapoznać 
się z twórczością dwóch pisarek i dowiedzieć się 
więcej o polskiej szkole plakatu, miało miejsce 
22 września. Dzień wcześniej w Pryłuckiem, przy 
ruinach majątku Zapolskich, odbyła się wystawa 
konkursowa «Biogra�e równoległe – Gabriela 
Zapolska i Łesia Ukrainka» oraz ceremonia nagro-
dzenia zwycięzców.

W 2021 r. mija 100. rocznica śmierci Gabrieli 
Zapolskiej i 150. rocznica urodzin Łesi Ukrainki. 
Konsulat Generalny RP w Łucku postanowił uho-
norować dwie wybitne Wołynianki, Polkę i Ukra-
inkę, konkursem na plakat, który przybliżyłby ich 
postacie ukraińskim i polskim odbiorcom. W kon-
kursie wzięli udział malarze, gra�cy oraz studenci 
z Polski i Ukrainy.

W sumie artyści stworzyli 22 plakaty, któ-
re zostały wystawione w łuckiej Galerii Sztuki. 
15 z nich zostało stworzonych przez studentów 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z Pra-
cowni Wizerunku, Promocji i Identy�kacji Wizu-
alnej, a 7 – przez artystów ukraińskich. Nagro-
dę za zajęcie I miejsca otrzymała Maria Jarzyna 
(Polska), II miejsce – Karolina Dąbrowska (Polska) 
i Olesia Baczyńska (Ukraina), wyróżnienia: Marta 
Janus (Polska), Natalia Jachnik (Polska), Wiktoria 
Romańczuk (Ukraina).

Ekspozycję w Łucku otworzyła konsul Teresa 
Chruszcz oraz kuratorka wystawy i redaktorka ka-
talogu, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Ka-
towicach Katarzyna Gawrych-Olender. Następnie 
profesor Serhij Romanow z Wołyńskiego Uniwer-

sytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki wygłosił 
prelekcję o losach i twórczości dwóch wybitnych 
Wołynianek – bardzo różnych, a jednocześnie za-
skakująco podobnych. Olesia Baczyńska z Łucka, 
jedna z laureatek konkursu, także podzieliła się 
swoimi przemyśleniami na temat twórczości Ga-
brieli Zapolskiej i Łesi Ukrainki.

Dr Marian Słowicki opowiedział słuchaczom 
o wybitnej i znanej na całym świecie polskiej 
szkole plakatu, a także zapoznał ich z twórczo-
ścią swoich uczniów oraz działalnością Pracow-
ni Wizerunku, Promocji i Identy�kacji Wizualnej 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Te infor-
macje były szczególnie interesujące dla studen-
tów, ponieważ programy nauczania na polskich 
uczelniach różnią się od ukraińskich, są znacznie 
bliższe realiom życia. Często uzdolnieni studenci 
nawet na pierwszym roku mogą znaleźć pracę 
i otrzymywać za nią satysfakcjonujące wynagro-
dzenie.

Zwiedzający otrzymali katalogi wystawy, 
a także wykonane specjalnie z tej okazji notesy. 
Katalog zawiera reprodukcje plakatów, a także 
zapoznaje odbiorców w trzech językach – pol-
skim, ukraińskim i angielskim – z biogra�ami 
i twórczością dwóch wielkich Wołynianek.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Konsulat Generalny RP w Łucku, Akademię Sztuk 
Pięknych w Katowicach oraz NGO «Platforma 
Strategii Wizualnych» z Łucka.

Tekst i zdjęcia: Anatol OLICH

Дві волинянки 
на одному плакаті

У Галереї мистецтв Волинської організації Національної спіл-
ки художників України відкрили виставку плакатів, присвя-
чених Габріелі Запольській та Лесі Українці.

Захід, учасники якого мали можливість не 
тільки оглянути плакати, але й ознайомитися 
з творчістю двох письменниць і довідатися 
більше про польську школу плаката, відбувся 
22 вересня. Днем раніше конкурсна виставка 
«Паралельні біографії: Габріеля Запольська – 
Леся Українка» пройшла в Прилуцькому, біля 
руїн маєтку Запольських, де відбулося нагоро-
дження переможців. 

На 2021 р. припадають сота річниця смерті 
Габріелі Запольської та 150-та річниця наро-
дження Лесі Українки. Генеральне консульство 
РП у Луцьку вирішило вшанувати двох видат-
них волинянок, польку й українку, конкурсом 
плаката, який наблизив би їхні постаті україн-
ському та польському реципієнтам. У конкурсі 
взяли участь художники та дизайнери, а також 
студенти з Польщі та України. 

Усього митці створили 22 плакати, які й були 
виставлені в мистецькій галереї. 15 виконали 
студенти Академії образотворчих мистецтв 
у Катовіце, слухачі Студії зображень, промоції 
та візуальної ідентифікації, а сім – українські 
художники. Нагороду за І місце отримала Ма-
рія Яжина (Польща), ІІ місце – Кароліна Домб-
ровська (Польща) та Олеся Бачинська (Украї-
на), відзнаки – Марта Янус (Польща), Наталія 
Яхнік (Польща), Вікторія Романчук (Україна). 

Експозицію в Луцьку відкрили консул Тере-
за Хрущ та кураторка виставки, редакторка ка-
талогу, професор Академії художніх мистецтв 
у Катовіце Катажина Гаврих-Олендер. Потім 
професор Сергій Романов із Волинського на-

ціонального університету імені Лесі Українки 
виголосив доповідь, присвячену долям і твор-
чості двох видатних волинянок – дуже різних 
і водночас напрочуд подібних. Також своїми 
думками про творчість Габріелі Запольської 
та Лесі Українки поділилася лучанка Олеся Ба-
чинська, лауреатка конкурсу.

Доктор Мар’ян Словіцький розповів при-
сутнім про потужну й відому у світі польську 
школу плаката, а також ознайомив глядачів із 
роботами своїх студентів та діяльністю Студії 
іміджу, промоції та візуальної ідентифікації 
при Академії художніх мистецтв у Катовіце. 
Ця інформація була особливо цікавою для сту-
дентів, адже навчальні процеси в польських 
вишах різняться від українських, вони набага-
то ближчі до реалій життя. Часто вже на пер-
ших курсах талановиті студенти можуть мати 
реальну роботу й отримувати за неї непогані 
гроші. 

Відвідувачі отримали каталоги виставки та 
спеціально виготовлені із цієї нагоди блокно-
ти. Каталог містить кольорові зображення пла-
катів, а також ознайомлює трьома мовами  – 
польською, українською та англійською – із 
паралелями життя і творчості двох волинянок.

Організаторами події були Генеральне 
консульство РП у Луцьку, Академія художніх 
мистецтв у Катовіце та громадська організація 
«Платформа візуальних стратегій» із Луцька.

Текст і фото: Анатолій ОЛІХ


