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Rozmowa z innym

4–6 października w Łucku pisarze z Ukrainy, Bia-
łorusi i Polski czytali, dyskutowali i prezentowali 
swoje książki.

Розмова з іншим
Протягом трьох днів, 4–6 жовтня, у Луцьку чи-
тали, дискутували і презентували свої книги 
автори з України, Білорусі та Польщі.
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Prozaicy, poeci i krytycy literaccy 
przybyli do Łucka na II Międzynaro-
dowy Festiwal Literacki «Frontera». 
Tematem tegorocznej imprezy stała 
się «Rozmowa z innym». Przedsta-
wiamy naszym Czytelnikom niektó-
re rozmowy, poświęcone przede 
wszystkim granicom w różnych zna-
czeniach tego słowa oraz pograni-
czu, nie tylko polsko-ukraińskiemu.

Porozmawiajmy o twórczości 
Andrij Bondar jest znany jako po-

eta, publicysta i tłumacz. Jego doro-
bek liczy około 20 przetłumaczonych 
książek. Ostatnio pojawiły się tomiki 
jego małej prozy «I tym, szczo w hro-
bach» oraz «Cerebro». Książka «Cere-
bro» w ubiegłym roku została miano-
wana «Książką roku BBC» w kategorii 
«Eseje».

«Porozmawiajmy o twórczości – 
rozpoczęła spotkanie poetka Kate-
ryna Ruban, zwracając się do Andrija 
Bondara. – Jak udaje ci się zachować 
granicę, łącząc interpretację innych 
tekstów i własny styl pisania?»

«Nie udaje mi się jej zachować» – 
przyznał Andrij Bondar. Zauważył, 
że 90 % czasu spędza na tłumacze-
niach, a jedynie 10 % pozostaje mu 
na własną twórczość: «Tłumaczenia 
pochłaniają prawie cały czas oraz 
dużo sił i energii».

Pisarz powiedział także, że auto-
rzy, których tłumaczył, pozostawia-
ją ślad w jego własnej twórczości: 

«Zaobserwowałem to wyraźnie na 
przykładzie książki «Cerebro», ponie-
waż kiedy ją pisałem, tłumaczyłem 
równolegle prozę i eseje Sławomira 
Mrożka. Kiedy zakończyłem swoją 
książkę, zdałem sobie sprawę, jak 
bardzo moje teksty współbrzmiały 
z  tymi, które przekładałem. Tłuma-
czenie nie mija bez śladu. To wszyst-
ko przepływa przeze mnie».

Andrij Bondar powiedział, że 
obecnie pracuje nad dużym pro-
jektem, którego ambitnym celem 
jest przedstawienie ukraińskiemu 
czytelnikowi całego Josepha Con-
rada: «Nieczęsto ukazują się ukra-
ińskie tłumaczenia pełnego zbioru 
twórczości jakiegoś autora. Conrad 
się ukaże. To wielki prozaik, ważny 
dla całej literatury anglojęzycznej 
XX wieku».

Przemyt – esencja Europy Środ-
kowej

Krytyk i prozaik Konrad Janczu-
ra (wywiad z nim oraz z Maciejem 
Robertem zamieścimy w kolejnym 
numerze MW) przedstawił w Łucku 
swoją debiutancką powieść «Prze-
mytnicy» (2017), której tłumaczenie 
na ukraiński ukazało się we wrze-
śniu b.r. 

«Dwóch chłopaków z małej wsi 
koło Lubaczowa stawia pierw-
sze kroki w zawodzie prze-
mytnika. W bagażniku grana-
towego passata wożą przez 

Прозаїки, поети, літературні 
критики завітали до столиці Во-
лині в рамках ІІ Міжнародного 
літературного фестивалю «Фрон-
тера». Тема цьогорічної літератур-
ної імпрези – «Розмова з іншим». 
Ми занотували для Вас деякі 
розмови, присвячені передусім 
кордонам у  різних значеннях та 
пограниччю, не тільки україн-
сько-польському.

Поговоримо про творчість 
Андрій Бондар відомий як поет, 

публіцист і перекладач. У його до-
робку близько 20 перекладених 
книг. Останнім часом світ побачи-
ли його збірки малої прози «І тим, 
що в гробах» та «Церебро». За «Це-
ребро» автор минулого року отри-
мав нагороду «Книга року BBC» 
у номінації «Есеїстика».

«Поговоримо про творчість, – 
відкрила зустріч поетеса Катери-
на Роман, звертаючись до Андрія 
Бондаря. – Як тобі вдається втри-
мати межу, поєднуючи в собі інтер-
претацію чужих текстів і власний 
письменницький стиль?»

«Мені не вдається її втримува-
ти», – відповів Андрій Бондар. Він 
зазначив, що 90 % часу тратить на 
переклади і лише 10 % залишає-

ться на власну творчість: 
«Переклад забирає майже 
весь час і дуже багато сил 
та енергії».

Письменник розповів також, 
що автори, яких він перекладав, 
відбиваються на його власній 
творчості: «Насамперед я це спо-
стерігав на прикладі книги «Це-
ребро», тому що, коли я її писав, 
паралельно перекладав прозу та 
есеїстику Славоміра Мрожека. 
Коли я вже написав свою книж-
ку, зрозумів, наскільки мої тексти 
суголосні з тими, які перекладав. 
Переклади не проходять повз 
мене просто так. Це все пропли-
ває крізь тебе».

Андрій Бондар розповів, що 
зараз працює над великим проєк-
том, амбітна мета якого – показа-
ти українському читачеві всього 
Джозефа Конрада: «Не часто бу-
вають в українському перекладі 
повні зібрання творів, а  Конрад 
буде. Це великий прозаїк, важли-
вий для всієї англомовної літера-
тури ХХ ст.»

Контрабанда – це сутність 
Центральної Європи

Критик і прозаїк Конрад Янчура 
(інтерв’ю з ним та з поетом Маце-
єм Робертом читайте в наступному 
номерів «Волинського монітора») 
представив у Луцьку свій дебютний 
роман «Контрабандисти» (2017 р.), 
український переклад якого з’я-
вив ся у вересні цього року.

«Двоє хлопців із маленького 
села біля Любачова нещодавно 
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ukraińską granicę papierosy Prima, wódkę Chlib-
nyj Dar, cukierki, chałwę i ketchup. (...) «Przemyt-
nicy» to nie tylko thriller o prowincjonalnej ma�i, 
ale i obraz podkarpackiej prowincji – anarchicz-
nej i niechętnej obcym» – czytamy w adnotacji 
do utworu.

Konrad Janczura napisał tę powieść w opar-
ciu o własne doświadczenia: «Historia powstania 
książki jest dosyć zawiła, tak jak moje młodzień-
cze życie. Za młodu, kiedy mieszkałem w Luba-
czowie na Podkarpaciu, tuż przy granicy polsko-
ukraiń skiej, pracowałem dla gościa nazywanego 
Sensej, którego osobiście nigdy nie poznałem. 
Robota polegała na tym, żeby wystać kilka go-
dzin w kolejce na granicy w Korczowej, pojechać 
do pierwszego lepszego sklepu za granicą, wziąć 
papierosy, wódkę i ketchup, wrócić i rozwozić to 
biednym staruszkom, które handlowały towarem 
dzień i noc». 

Następnie były studia polonistyczne w Kra-
kowie i po jakimś czasie powrót na Podkarpa-
cie. «Tam zaczęły mnie gnębić duchy przeszłości 
i musiałem napisać książkę» – powiedział autor. 
Dodał, że zawsze chciał stworzyć powieść jed-
nocześnie słowiańską, romantyczną i beatnicką: 
«Jeśli chodzi o bohaterów, specjalnie użyłem 
takiej konstrukcji, takich dwóch postaci, w któ-
rych wyraża się moja osobowość, a właściwie jej 
sprzeczności». 

Poruszono też temat przyszłości kontrabandy. 
«Myślę, że przemyt zawsze będzie, tylko towar 
ulegnie zmianom» – podzielił się zdaniem Kon-
rad Janczura. Dodał, że kontrabanda funkcjonuje 
nie tylko na polsko-ukraińskiej granicy: «Jest też 
na rumuńsko-mołdawskiej, serbsko-rumuńskiej, 
bułgarsko-węgierskiej itd. To jest esencja Europy 
Środkowej».

«Frontera» w Łucku: Rozmowa o Bałkanach
Podczas prezentacji nowej książki Andrija 

Lubki «W poszukiwaniu barbarzyńców» toczyła 
się rozmowa o Bałkanach, granicach i stereo-
typach. «Barbarzyńca to jeden ze stereotypów 
odzwierciedlających sposób, w jaki patrzymy na 
kogoś innego» – wyjaśnił pisarz.

Książka opowiada o podróży do krajów bał-
kańskich, która trwała siedem lat. «Mówię w niej 
o sprawach codziennych: jak wsiadam do samo-
chodu, jadę przez te wszystkie kraje, spotykam 
ludzi, opisuję swoje spotkania i rozmowy z nimi. 
Wszystkie te mity, stereotypy i żarty pojawiają się 
jako ich historie» – podkreślił Andrij Lubka.

Zastanawiając się nad stereotypami, autor 
stwierdził, że za pomocą książki chce je przezwy-
ciężyć: «Sposób, w jaki postrzegamy Bałkany, jest 
w dużej mierze związany z tym, jak wyobrażamy 
sobie Wschód». 

«Ta książka jest przede wszystkim o tym, 
jak kłamie nam nasza głowa, gdy mówimy 
o pewnych narodach, kulturach, krajach, a na-
sza mentalna mapa, którą mamy w głowie, nie 
pokrywa się z mapą geogra�czną. Jeśli ktoś 
zapyta, która stolica jest bardziej wysunięta na 
zachód, Praga lub Wiedeń, większość nie za-
stanawiając się odpowie, że Wiedeń, ponieważ 
Austria jest bogatym zachodnim krajem. W rze-
czywistości to Praga jest bardziej zachodnia, 
ale ponieważ jest słowiańskim krajem byłego 
bloku komunistycznego, ma wizerunek takiej 
wschodniej stolicy» – wyjaśnił Andrij Lubka. To 
samo dotyczy Bałkanów: mimo że w naszym 
wyobrażeniu mają posmak orientalny, są poło-
żone na południowy zachód od nas. «Tak więc 
współrzędne północ-południe-wschód-zachód 
są dla tej książki niezwykle ważne. Od nich za-
czynam rozmowę o tym, kim są barbarzyńcy» – 
zauważył pisarz.

Podczas spotkania Andrij Lubka 
przypomniał publiczności, że każdy 
naród ma własne stereotypy na temat 
sąsiadów, których przeważnie uważa za 
gorszych od siebie. «Wydaje mi się, że to barba-
rzyństwo jest podstawową potrzebą, jednym 
z archetypów społeczeństwa» – powiedział 
Lubka, wyjaśniając, że narody potrzebują bar-
barzyńców, kogoś, kto w ich wyobraźni będzie 
bardziej prymitywny od nich samych, aby na ich 
tle wyglądać na lepszych, bardziej kulturalnych 
i rozwiniętych.

O mniejszościach narodowych od Donbasu 
po Bukowinę, Besarabię i Zakarpacie

«Ormianie, Niemcy, Turcy meschetyńscy, Ży-
dzi, Rumuni, Szwedzi – Ukraina jest domem dla 
wielu narodów i wszyscy dodają jej koloru i peł-
ni» – pisze Ołesia Jaremczuk w swojej książce 
«Nasi Inni».

Zbiór reportaży «Nasi inni. Historie ukraińskiej 
różnorodności» został opublikowany w 2018  r. 
w  lwowskim wydawnictwie «Czowen» przy 
wsparciu Ukraińskiej Fundacji Kulturalnej. Książ-
ka zawiera 14 historii.

Aby opisać życie mniejszości narodowych na 
Ukrainie Ołesia Jaremczuk w ciągu trzech lat po-
konała 11 tys. km – od Donbasu po Bukowinę, 
Besarabię i Zakarpacie.

Przedstawiciele innych narodowości poja-
wiali się na ziemiach ukraińskich w różnych 
czasach, jednak liczne perturbacje w dziejach 
doprowadziły do ich prawie całkowitego znik-
nięcia. Najbardziej przerażające według autorki 
były wydarzenia II wojny światowej i polityka 
Stalina, w wyniku których radykalnie zmieniła 
się struktura narodowo-etniczna ludności Ukra-
iny. 

Poeta, tłumacz i krytyk literacki Ostap Sły-
wynski, autor wstępu do «Naszych innych» i mo-
derator spotkania, zauważył, że przed przeczyta-
niem książki myślał, że historia Ormian w Kutach 
na Huculszczyźnie już dawno się skończyła. Jed-
nak Ołesia Jaremczuk znalazła ostatnią Ormian-
kę w tej miejscowości, 87-letnią Antoninę Jego-
szynę z rodziny Torosewyczów. Była to jedyna 
szansa na rozmowę z nią: sześć miesięcy po ich 
spotkaniu pani Antonina zmarła.

Podczas spotkania przypomniano także nie-
samowitą historię Szwedów, którzy przeprowa-
dzili się na współczesne tereny obwodu chersoń-
skiego jeszcze w 1782 r. Musieli przeżyć powrót 
do ojczyzny, później ponowne przeniesienie na 
Ukrainę, represje sowieckie, Wielki Głód, wywie-
zienie do Niemiec i powrót na Ukrainę. 10  lat 
temu w obwodzie chersońskim było około 
100  Szwedów, teraz pozostało tylko 13 osób. 
Rozmawiają w języku staroszwedzkim, który od 
dawna już nie jest używany w Szwecji.

Ołesia Jaremczuk podzieliła się także przemy-
śleniami na temat szczerości swoich rozmówców, 
o tym, dlaczego niektórzy z nich bali się rozma-
wiać o wydarzeniach II wojny światowej, a także 
o dzisiejszej polityce państwa wobec mniejszości 
narodowych na Ukrainie.

«Bo moje wiersze są prozą»
Maciej Robert – poeta, krytyk literacki i �l-

mowy, redaktor, wydał siedem tomików poezji. 
Jego wiersze zostały przetłumaczone na wiele 
języków. Na Ukrainie nie ukazał się jeszcze osob-
ny tomik wierszy poety, ale już sześć lat temu 
niektóre jego poezje zostały przetłumaczone na 
język ukraiński przez Andrija Lubkę, który, żeby 
szerzej zapoznać miłośników poezji z jego twór-
czością, przełożył także kilka utworów specjalnie 
na Festiwal. 

стали контрабандистами. У багажнику 
синього пассата вони перевозять через 
український кордон сигарети «Прима», 
горілку «Хлібний дар», цукерки, халву та 

кетчуп… «Контрабандисти» – це не тільки три-
лер про провінційну мафію. Це також загаль-
на картина підкарпатської провінції, де панує 
анархія і ксенофобія», – читаємо в анотації до 
«Контра бандистів».

Конрад Янчура написав цей роман, опи-
раючись на власний досвід: «Історія появи 
книжки доволі складна, як і вся моя моло-
дість. Із юнацьких років, коли я жив у Любачо-
ві на Підкарпатті, безпосередньо біля поль-
сько-українського кордону, я працював на 
чоловіка на прізвисько Сенсей, котрого ніко-
ли особисто не знав. Робота полягала в тому, 
щоб простояти кілька годин у черзі на кордо-
ні в Корчовій, поїхати до першої ліпшої крам-
ниці за кордоном, узяти цигарки, горілку та 
кетчуп, повернутися й розвозити це бідолаш-
ним стареньким, котрі торгували цим вдень 
і вночі».

Згодом було навчання на полоністиці в Кра-
кові, а через якийсь час повернення на Під-
карпаття. «Там мене почали переслідувати 
привиди минулого, і я мусив написати книж-
ку», – розповів письменник. Він додав, що за-
вжди хотів написати водночас слов’янський, 
романтичний і бітницький роман: «Якщо 
йдеться про героїв, я спеціально використав 
таку конструкцію, такі дві постаті, в яких ви-
ражається моє єство, а точніше його супереч-
ності».

Під час презентації порушили теж питан-
ня майбутнього контрабанди. «Я думаю, що 
контрабанда буде завжди, тільки змінюва-
тиметься товар», – поділився своєю думкою 
Конрад Янчура. Він додав, що контрабанда 
функціонує не тільки на польсько-українсько-
му кордоні: «Вона також є на румунсько-мол-
довському, сербсько-румунському, болгар-
сько-угорському кордонах і т. д. Це сутність 
Центральної Європи».

Розмова про Балкани
Під час презентації нової книги Андрія Люб-

ки «У пошуках варварів» йшлося про Балкани, 
кордони та стереотипи. «І варвар – це один зі 
стереотипів, який відображає те, як ми диви-
мося на іншого», – пояснив пись менник.

Книга розповідає про подорож до Балкан-
ських країн, яка тривала сім років. «У ній я роз-
казую про буденні речі: як я сідаю в машину, 
їду через усі ці країни, зустрічаю людей, опи-
сую свої зустрічі й розмови з ними. І ці всі міфи, 
стереотипи й жарти постають як їхні історії», – 
підкреслив Андрій Любка.

Розмірковуючи про стереотипи, автор за-
значив, що хотів здолати їх за допомогою кни-
ги: «Те, як ми сприймаємо Балкани, значною 
мірою пов’язане з тим, що ми уявляємо про 
Схід». 

«Ця книга передусім про те, як нам бре-
ше наша голова, коли ми говоримо про якісь 
народи, культури, країни, і наша ментальна 
мапа, яку ми маємо в голові, не накладається 
на географічну. Якщо запитати вас, яка столи-
ця знаходиться західніше, Прага чи Відень, то 
більшість, не задумуючись, відповість, що Ві-
день, тому що Австрія це багата західна краї-
на. Насправді ж Прага розташована західніше, 
але через те, що це слов’янська країна колиш-
нього комуністичного блоку, вона видається 
східною столицею», – пояснив Андрій Любка. 
Так само з Балканами: попри те, що ми накла-
даємо на них присмак орієнту, східності, вони 

розташовані на південний захід від нас. «Тому 
шкала північ-південь-схід-захід надзвичайно 
важлива для цієї книжки. З неї я розпочинаю 
розмову про те, хто такі варвари», – зазначив 
письменник.

Андрій Любка під час зустрічі нагадав при-
сутнім, що кожен народ має свої стереотипи 
про сусідів, переважно як про гірших від них. 
«Мені здається, що цей варваризм – це базова 
потреба, це один із архетипів соціуму», – ска-
зав Любка, пояснюючи, що народам потрібні 
варвари, хтось, хто в їхній уяві примітивніший 
від них, щоб на їхньому фоні здаватися кращи-
ми, культурнішими та розвиненішими.

Про нацменшини від Донбасу до Букови-
ни, Бессарабії та Закарпаття

«Вірмени, німці, турки-месхетинці, євреї, 
румуни, шведи – Україна є домом для десятків 
різних народів, і кожен додає їй барв і повно-
ти», – пише Олеся Яремчук у своїй книзі «Наші 
інші». 

Книга репортажів «Наші інші. Історії україн-
ського різноманіття» вийшла у 2018 р. у львів-
ському видавництві «Човен» за підтримки 
Українського культурного фонду. До неї уві-
йшли 14 історій.

Щоб описати сьогодення національних 
меншин в Україні, протягом трьох років Олеся 
Яремчук подолала 11 тис. км – від Донбасу до 
Буковини, Бессарабії та Закарпаття.

Представники різних національностей 
з’являлися на українських землях в різні пе-
ріоди і в різні періоди їх чекали потрясіння, 
які зрештою призвели до майже цілковито-
го зникнення. Найстрашнішими, на думку 
авторки, були події Другої світової війни та 
політика Сталіна, унаслідок яких докорін-
но змінився національний склад населення 
України. 

Поет, перекладач та літературознавець 
Остап Сливинський, автор передмови до «На-
ших інших» та модератор зустрічі, зазначив, 
що до прочитання книги думав, що історія 
вірмен у Кутах на Гуцульщині давно закінчи-
лася. Проте Олесі Яремчук вдалося знайти 
останню вірменку в цьому містечку – 87-річ-
ну Антоніну Єгошину з роду Торосевичів. 
Це була остання можливість порозмовляти 
з  нею, адже через півроку після цієї зустрічі 
пані Антоніна померла.

Згадали під час зустрічі й неймовірну іс-
торію шведів, котрі переселилися на Хер-
сонщину ще в 1782 р. За цей час їм довелося 
пережити повернення на Батьківщину, після 
якого повторне переселення в Україну, ра-
дянські репресії, Голодомор, виселення до 
Німеччини і знову повернення в Україну. Ще 
10 років тому шведів на Херсонщині було 
близько 100 осіб, нині ж залишилося лише 
13 осіб, які розмовляють старошведською 
мовою, котру вже давно не використовують 
у Швеції.

«Бо мої вірші – це проза»
Мацей Роберт – поет, літературознавець, 

кінокритик і редактор, видав сім томів поезії. 
Його вірші переклали багатьма мовами світу. 
В Україні окремого видання творів поета ще 
не було, проте вже шість років тому деякі його 
вірші переклав українською Андрій Любка, 
який, щоби ближче ознайомити поціновувачів 
поезії з його творчістю, переклав кілька творів 
спеціально для фестивалю.

Під час зустрічі обидва поети навпереміну 
читали польською та українською мовами ві-
рші Мацея Роберта із різних періодів творчості. 

1 str.
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3 października na wscho-
dzie Ukrainy od kuli snaj-
pera zginą 28-letni miesz-
kaniec Wołynia Jurij Tyszyk 
z  14.  Zjednoczonej Brygady 
Zmechanizowanej. 

Podczas prac poszukiwaw-
czych w Litowiżu w  rejonie 
iwanickim ekspedycja Insty-
tutu Archeologii Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy zna-
lazła grodzisko z okresu póź-
nego średniowiecza.

.......

.......

3 жовтня на cході Украї-
ни від кулі снайпера заги-
нув 28-річний волинянин 
Юрій Тишик, який служив 
у 14-й ОМБ.

Експедиція Інституту ар-
хеології НАН України під 
час розвідки в Литовежі 
Іваничівського району ви-
явила городище періоду 
пізнього Середньовіччя.

До 18 жовтня в Луцьку та 
Устилузі відбуватимуться 
заходи XVI музичного фес-
тивалю «Стравінський та 
Україна».

Волинянин Володимир 
Ящук встановив рекорд 
України з виготовлення 
мініатюрних вітрильників 
у скляних пляшках.

Фасади та вікна будинків 
у Луцьку очистять від ре-
клами, яка псує зовнішній 
вигляд міста.

.......

.......

.......

Do 18 października w Łuc-
ku i Uściługu będą trwa-
ły wydarzenia w ramach 
XVI  Festiwalu Muzycznego 
«Strawiński i Ukraina».

Wołodymyr Jaszczuk 
z Wołynia ustanowił rekord 
Ukrainy w kategorii pro-
dukcji miniaturowych ża-
glowców w szklanych bu-
telkach.

Fasady i okna budynków 
w Łucku zostaną oczyszczo-
ne z reklam zaburzających 
estetykę miasta.

W Łucku w ramach pro-
jektu «The Future of Euro-
pe» pokazano dokumental-
ną sztukę teatralną o życiu 
15  nastolatków z obwodu 
donieckiego i ługańskiego.

.......
У Луцьку  в рамках про-

єкту «The future of Europe» 
показали документальну 
п’єсу про життя 15 підлітків 
із Донецької та Луганської 
областей.

Podczas spotkania obydwaj poeci na 
przemian czytali po polsku i ukraińsku 
wiersze Macieja Roberta z różnych okre-
sów twórczości.

«Twoje wiersze robią się coraz krótsze 
i coraz bardziej pesymistyczne – zauwa-
żył Andrij Lubka. «Jak życie» – odpo-
wiedział Maciej Robert. «Dlaczego nie 
piszesz prozy?» – kontynuował dialog 
Andrij Lubka. «Bo moje wiersze są pro-
zą – mówił Maciej Robert. – Są to wiersze 
narracyjne, posiadające jakąś historię».

Przez kilka lat Maciej Robert prowa-
dził blog krytycznoliteracki o literaturze 
Europy Środkowej «Czytam centralnie». 
«Ta moja centralna Europa kończy się 
bardzo daleko – za Uralem. Patrząc z tej 
perspektywy Ukraina jest krajem za-
chodnim. Dużo mnie łączy z tym, co się 
dzieje na Wschodzie – na Ukrainie, Li-
twie, w Rosji» – powiedział poeta. 

Andrij Lubka podczas spotkania za-
znaczył, że wiersze Macieja Roberta co-
raz bardziej zakorzeniają się w Łodzi. Za-
pytany, dlaczego nie opuścił Łodzi, poeta 
odpowiedział: «Wydaje mi się, że w ten 
sposób zdradziłbym sam siebie. To jest 
miasto, które mnie ukształtowało, wy-
chowało, zrobiło ze mnie poetę».

Podkreślić należy, że mimo iż na 
Ukrainie nie wydawano książek Macie-
ja Roberta na spotkanie z nim przyszło 
około setki osób. Sam poeta w trakcie 
Festiwalu niejednokrotnie zaznaczał, że 
jest wzruszony tym, jak wielu ludzi przy-
chodzi w Łucku na spotkania z literatami. 

Tworzymy własną historię
4900 odwiedzających, 64 wydarzenia, 

61 gości, 65 wolontariuszy oraz 9 człon-
ków komitetu organizacyjnego – tak 
wygląda Festwial w liczbach. Wśród or-
ganizatorów: Zjednoczenie Artystyczne 
«Stendal», Urząd Miasta Łucka i działacz 
społeczny Roman Bondaruk. I, jak co 
roku, wsparcie Konsulatu Generalnego 
RP w Łucku.

«Tegoroczna «Frontera» udała się» – 
mówi dyrektorka Festiwalu Ełła Jacuta. – 
«Pełne sale, setki pozytywnych opinii 
i tysiące dobrych słów zdziwiły cały nasz 
zespół».  

Głównym tematem tegorocznego 
Festiwalu była «Rozmowa z innym». 
«Wszystkie nasze festiwale, spotkania 
i  prezentacje – to uparta próba powie-
dzenia rzeczy dla nas ważnych i oczy-

wistych, czyli próba wyartykułowania 
wszystkiego, co pragniemy powiedzieć. 
Chcemy, żeby nasz głos usłyszano» – 
podkreślił podczas inauguracji Festiwalu 
Serhij Żadan. «Mnie się wydaje, że nam 
udało się przekazać to, co najważniej-
sze» – dodaje dyrektor Festiwalu Ełła Ja-
cuta. 

W pierwszych dniach październi-
ka językiem literatury w Łucku mówiły 
setki ludzi. Wśród nich wybitni autorzy 
z Ukrainy, Polski i Białorusi: Jurij Izdryk, 
Kateryna Kałytko, Taras Prochaśko, Iwan 
Małkowicz, Maciej Robert, Andrej Chada-
nowicz i inni.

«Jak wam to wszystko się uda-
ło?»  – zapytaliśmy Ełłę Jacutę.  «Przede 
wszystkim ważny jest zespół. A w nim 
dziewczyny i chłopaki z Łucka, Kijowa, 
Nowowołyńska, Zdołbunowa. Każdy 
z  nich realizował swoje marzenia. Ktoś 
marzył, żeby poznać Tarasa Prochaśkę, 
komuś nie udawało się zaprosić do swo-
jego miasta Andrija Lubki, więc stał się 
organizatorem Festiwalu, «na który Lub-
ka jednak przyjedzie», ktoś dawno chciał 
powiedzieć, że spotkanie z Małkowiczem 
zadecydowało o wyborze własnej drogi 
życiowej. Połączyli chyba to pragnienie 
rozmowy i znalezienia odpowiedzi na 
swoje pytania». 

Na dodatek – ciekawe doświadczenie 
«Frontery». Jak powiedziała Ełła Jacuta, 
na czas Festiwalu wszyscy członkowie 
komitetu organizacyjnego zamieszkali 
pod jednym dachem – przenieśli się do 
wynajętego budynku, żeby mieć moż-
liwość natychmiastowej wymiany zdań 
i planowania kolejnego dnia Festiwalu: 
«Czasem mieliśmy poczucie, że codzien-
ne życie toczy się tam, za burtą, a my tu 
i teraz tworzymy własną małą historię. 
Póki w jednym pokoju trwały nocne 
rozmowy o teraźniejszości i przyszłości, 
w  drugim – zastanawiano się, jak jutro 
wykonać kolejne zadania». 

Festiwal zakończył się, ale «Frontera» 
z nami się nie żegna. Kolejny Festiwal od-
będzie się 2–4 października 2020 r. Jego 
organizatorzy już prowadzą negocjacje 
z autorami z Łotwy, Litwy i Polski. 

Natalia DENYSIUK

Fot. Maks TARKIWSKYJ, Jurij JEWTUSZKO, 
Pawło BEREZIUK

«Твої вірші стають усе коротшими 
і більш песимістичними», – зауважив 
Андрій Любка. «Як життя», – відпо-
вів Мацей Роберт. «Чому ти не пишеш 
прози?» – продовжував діалог Андрій 
Любка. «Бо мої вірші – це проза. Це 
оповідні вірші, які містять якусь істо-
рію», – сказав Мацей Роберт.

Протягом кількох років Мацей Ро-
берт вів літературно-критичний блог 
про літературу Центральної Європи 
«Czytam centralnie» («Читаю централь-
но»). «Ця моя Центральна Європа за-
кінчується дуже далеко – за Уралом. 
Дивлячись із цієї перспективи, Украї-
на – це західна країна. Мене багато що 
єднає з тим, що відбу вається на Схо-
ді – в Україні, Литві та Росії», – сказав 
поет.

Андрій Любка під час зустрічі за-
значив, що вірші Мацея Роберта все 
більше вкорінюються в Лодзі. На за-
питання, чому він не виїхав із Лодзі, 
поет відповів: «Мені здається, що я би 
так зрадив самого себе. Це місто, яке 
мене сформувало, виростило, зроби-
ло з мене поета».

Варто зауважити, що, попри те, 
що в Україні не видавали книг Мацея 
Роберта, на зустріч із ним прийшло 
близько сотні осіб. Сам поет під час 
фестивалю неодноразово підкреслю-
вав, що він вражений тим, як багато 
людей у Луцьку приходять на зустрічі 
з літераторами.

Творимо власну історію 
4900 відвідувачів, 64 події, 61 учас-

ник, 65  волонтерів та 9 членів оргко-
мітету – так виглядає фестиваль у циф-
рах. Серед організаторів Мистецьке 
об’єднання «Стендаль», Луцька міська 
рада, громадський діяч Роман Бон-
дарук. І, як щороку, підтримку надало 
Генеральне консульство Республіки 
Польщі в Луцьку.

«Цьогорічна «Фронтера» вдалась, – 
каже директорка фестивалю Елла Яцу-
та. – Аншлаги, сотні відгуків і злива до-
брих слів здивували навіть всю нашу 
команду». 

Основною темою фестивалю була 
«Розмова з іншим». «Усі наші фестива-
лі, зустрічі й презентації – відчайдуш-
на, наполеглива спроба знову й знову 
озвучувати важливі й очевидні для 
нас речі. Себто, спроба виговоритись. 

Потреба мати голос та бажання бути 
почутим», – сказав на відкритті фес-
тивалю Сергій Жадан. «Мені здається, 
що ми зуміли сказати те важливе», – 
додала директорка фестивалю Елла 
Яцута. 

У перші жовтневі вихідні мовою 
літератури в Луцьку заговорили со-
тні людей. Серед них визнані автори 
з України, Польщі й Білорусі: Юрій Із-
дрик, Катерина Калитко, Тарас Про-
хасько, Іван Малкович, Мацей Роберт, 
Конрад Янчура, Андрей Хаданович та 
інші. 

«Як вам це вдалося?» – запитали ми 
Еллу Яцуту.  «Перш за все, це команда. 
У ній дівчата й хлопці з Луцька, Києва, 
Нововолинська, Здолбунова. Кожен 
із них здійснював свою мрію. Хтось 
мріяв про знайомство із Тарасом Про-
хаськом, хтось не міг притягнути до 
свого міста Андрія Любку і став оргом 
фесту, «на який Любка таки приїде», 
хтось давно хотів сказати, що зустріч 
із Малковичем стала вирішальною 
у  пошуку власного життєвого шляху. 
Напевно, оце бажання проговори-
ти і знайти відповіді на свої питання 
і об’єднали нас». 

І ще – цікавий досвід від «Фронте-
ри». Як розповіла Елла Яцута, на час 
фестивалю усі члени оргкомітету пе-
реселилися під один дах, в орендова-
ний будинок, щоб одразу обмінювати-
ся думками і враженнями та планувати 
наступний фестивальний день: «Часом 
було відчуття, що звичне життя десь за 
бортом, а ми ось тут і зараз творимо 
власну маленьку історію. Поки в одній 
кімнаті точилися нічні розмови про 
теперішнє і майбутнє, в іншій – проду-
мували, як завтра виконати те чи інше 
завдання». 

Фестиваль завершився, але «Фрон-
тера» з нами не прощається. Наступна 
зустріч відбудеться 2–4 жовтня 2020 р. 
Фронтерівці уже ведуть перемовини 
з авторами з Латвії, Литви й Польщі. 

Наталія ДЕНИСЮК

Фото: Макс ТАРКІВСЬКИЙ, Юрій ЄВТУШКО, 
Павло БЕРЕЗЮК
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У Луцьку розмовляли про письменницьку 
спадщину Юзефа Лободовського

Про потребу відновлення імені Юзефа Лободовського в ко-
лективній пам’яті українців та поляків говорили учасники на-
укової сесії, що пройшла в Луцьку в рамках Року Юзефа Ло-
бодовського.

27 вересня у Східноєвропейському націо-
нальному університеті імені Лесі Українки вша-
нували Юзефа Лободовського – польського 
письменника, публіциста, перекладача й  попу-
ляризатора української літератури і культури. Із 
нагоди 110-ї річниці від дня народження цього 
діяча відбулися наукова конференція «Літера-
турна спадщина Юзефа Лободовського у куль-
турному контексті сучасності» та урочиста цере-
монія вручення нагороди, що носить його ім’я. 

Ці заходи організували Генеральне кон-
сульство РП у Луцьку, факультет філології та 
журналістики СНУ імені Лесі Українки та Люб-
лінський відділ Товариства польських пись-
менників. На відкриття наукової сесії завітали 
консул Генерального консульства РП у Луцьку 
Тереза Хрущ, віцемаршалок Люблінського воє-
водства Збігнев Войцеховський, голова Люб-
лінського відділення Товариства польських 
письменників Збігнєв Фрончек, представники 
органів обласної та міської влади, керівництво 
університету, польські та українські письмен-
ники й науковці, викладачі та студенти СНУ. 

Юрій Громик, декан факультету філології та 
журналістики, нагадав присутнім, що першу На-
городу імені Юзефа Лободовського також вру-
чали у СНУ імені Лесі Українки. Тоді, у 2015  р., 
її лауреатами були випускники факультету фі-
лології та журналістики, письменник Василь 
Слапчук, поетеса та перекладачка Олена Кри-
штальська, а також професор Люблінського 
університету Марії Кюрі-Склодовської Фелікс 
Чижевський.

«Сьогодні ми зустрічаємося навколо поста-
ті Юзефа Лободовського. Наші спільні дії, кон-
сульства, факультету філології та журналістики 
й Люблінського відділення Товариства поль-
ських письменників, мають на меті відновлен-
ня відповідного місця цієї постаті в історії», – 
сказала консул Тереза Хрущ. Додала також, що 
Генеральне консульство РП у Луцьку у 110-ту 
річницю від дня народження цього творця та 
співця України обрало його для особливої по-
пуляризації. 

Під час вітальних слів Збігнев Войцеховський 
зазначив, що вважає Лободовського водночас 
польським і українським письменником, а його 
творчість спільною спадщиною обох народів. 

На засіданнях наукової сесії «Літературна 
спадщина Юзефа Лободовського у культурно-
му контексті сучасності» присутні розглянули 

взаємини Лободовського з українською емі-
грацією, українську тему в його творчості та 
шлях до українського читача.

«Навіть через 110 років Юзеф Лободовський 
продовжує говорити про польсько-українське 
й українсько-польське порозуміння, – сказала 
професор Наталія Сидоренко. Вона підкрес-
лила, що письменник наголошував на потребі 
зміцнення почуття солідарності між обома на-
родами та писав, що протистояти російсько-
радянському багну можна тільки за допомогою 
польсько-українського примирення. 

На завершення секції «Юзеф Лободовський 
і Україна» відбулася презентація монографії про-
фесорки Світлани Кравченко «Юзеф Лободов-
ський – митець, мислитель, бунтар та українофіл. 
Життя і творчість». Видання побачило світ за фі-
нансової підтримки Генерального консульства 
РП у Луцьку. Воно представляє життя, творчість 
і доробок письменника та сприяє поверненню 
його імені в колективну пам’ять українців.

У другій половині дня відбулася секція «Між 
Любліном і Луцьком: культурно-літературні 
діалоги», під час якої науковці обговорили, зо-
крема, поезію та прозу Лободовського. Після 
цього актори театру «Гармидер» представи-
ли присутнім фрагменти спектаклю «Монодії 
в  червоному», присвячені Юзефу Лободов-
ському та Зузанні Ґінчанці.

V Міжнародну нагороду імені Юзефа Лобо-
довського отримав доктор філологічних наук, 
професор Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Українки Григорій 
Аркушин за науковий внесок у галузь дослід-
ження діалектів польсько-українсько-біло-
руського порубіжжя. Григорій Аркушин – ав-
тор численних наукових публікацій, зокрема 
двотомного «Словника західнополіських гові-
рок», творець етнолінгвістичного атласу, спе-
ціаліст з ономастики та арго, керівник унікаль-
них міжнародних дослідницьких проєктів.

Також нагородою відзначили Сергія Єфи-
менка, директора Волинської обласної філар-
монії, за тривалу діяльність на ниві культури 
і  популяризацію класичної музики. Сергій 
Єфименко – один з організаторів відомого між-
народного фестивалю «Стравінський та Украї-
на», який вперше відбувся в 1994 р., а з 2005 р. 
регулярно проходить у Луцьку та Устилузі.

Текст і фото: Наталя ДЕНИСЮК, Анатолій ОЛІХ

W Łucku rozmawiano o pisarskiej spuściźnie 
Józefa Łobodowskiego

O potrzebie przywrócenia imienia Józefa Łobodowskiego zbio-
rowej pamięci Ukraińców i Polaków rozmawiali uczestnicy sesji 
naukowej, która odbyła się w Łucku w ramach Roku Józefa Łobo-
dowskiego.

27 września na Wschodnioeuropejskim Uni-
wersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki uczczo-
no pamięć Józefa Łobodowskiego – polskiego 
pisarza, publicysty, tłumacza i promotora ukraiń-
skiej literatury i kultury. Sesja naukowa «Literacka 
spuścizna Józefa Łobodowskiego w kulturowym 
kontekście współczesności» oraz wręczenie Na-
grody, która nosi imię pisarza, odbyły się z okazji 
110. rocznicy jego urodzin.

Oba wydarzenia zostały zorganizowane przez 
Konsulat Generalny RP w Łucku, Wydział Filolo-
gii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki oraz 
lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
W  uroczystym otwarciu sesji naukowej wzięli 
udział konsul Konsulatu Generalnego RP w Łuc-
ku Teresa Chruszcz, wicemarszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, pre-
zes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, Zbigniew Fronczek, przedstawiciele 
władz miasta i obwodu, kierownictwo uniwersy-
tetu, polscy i ukraińscy pisarze i naukowcy, wy-
kładowcy i studenci. 

Jurij Hromyk, dziekan Wydziału Filologii 
i Dziennikarstwa, przypomniał zgromadzonym, 
że pierwsza Nagroda im. Józefa Łobodowskie-
go również została wręczona na Uniwersytecie 
im.  Łesi Ukrainki. Wówczas, w 2015 r., jej lau-
reatami zostali absolwent Wydziału Filologii 
i Dziennikarstwa, pisarz Wasyl Słapczuk, poetka 
i tłumaczka Olena Krysztalska oraz prof. Feliks 
Czyżewski z  Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej.

«Dzisiaj spotykamy się wokół postaci Józe-
fa Łobodowskiego. Nasze wspólne działania, 
Konsulatu, Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, 
jak również lubelskiego oddziału Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich, mają na celu przywrócenie 
mu właściwego miejsca» – powiedziała konsul 
Teresa Chruszcz. Dodała, że Konsulat Generalny 
RP w  Łucku w 110. rocznicę urodzin Józefa Ło-
bodowskiego wybrał go jako twórcę, który był 
piewcą Ukrainy, do szczególnej promocji. 

Podczas powitalnego przemówienia Zbi-
gniew Wojciechowski zaznaczył, że Józef Łobo-
dowski jest jego zdaniem i polskim, i ukraińskim 
pisarzem, bo jego spuścizna jest wspólna dla obu 
narodów. 

Uczestnicy sesji naukowej pt. «Literacka spu-
ścizna J. Łobodowskiego w kulturowym kontek-
ście współczesności» rozmawiali o relacjach Ło-
bodowskiego z ukraińską emigracją, ukraińskich 

wątkach w jego twórczości oraz drodze ku ukra-
ińskiemu czytelnikowi.

«Nawet 110 lat później Józef Łobodowski na-
dal mówi o polsko-ukraińskim i ukraińsko-pol-
skim porozumieniu – powiedziała prof. Natalia 
Sydorenko. Podkreśliła, że pisarz wskazywał tak-
że na potrzebę wzmocnienia poczucia solidar-
ności między obu narodami i był przekonany, że 
przeciwdziałać rosyjsko-sowieckiemu zagroże-
niu można tylko za pomocą polsko-ukraińskiego 
porozumienia. 

Na zakończenie panelu «Józef Łobodowski 
i  Ukraina» odbyła się prezentacja monogra�i 
prof. Switłany Krawczenko «Józef Łobodow-
ski  – twórca, myśliciel, buntownik i ukraino�l. 
Życie i  twórczość». Publikacja ukazała się dzięki 
wsparciu �nansowemu Konsulatu Generalnego 
RP w Łucku. Przedstawia życie, twórczość i spu-
ściznę pisarza oraz sprzyja przywróceniu jego 
imienia zbiorowej pamięci Ukraińców.

W drugiej połowie dnia odbył się panel «Mię-
dzy Lublinem a Łuckiem: dialogi kulturalno-lite-
rackie», w trakcie którego naukowcy rozmawiali 
m.in. o poezji i prozie Łobodowskiego. Następnie 
aktorzy teatru «Harmyder» przedstawili fragmen-
ty spektaklu «Monodie w czerwonym» poświę-
cone Józefowi Łobodowskiemu oraz Zuzannie 
Ginczance.

V Międzynarodowa Nagroda im. Józefa Ło-
bodowskiego została wręczona prof. dr. hab. 
Hryhorijowi Arkuszynowi z WUN im. Łesi Ukra-
inki za osiągnięcia w zakresie badań nad dialek-
tami na polsko-ukraińsko-białoruskim pograni-
czu. Hryhorij Akrkuszyn jest autorem licznych 
publikacji naukowych, m.in. dwutomowego 
wydania «Słownika zachodniopoleskiej gwa-
ry», twórcą etnolingwinistycznego atlasu, spe-
cjalistą w zakresie onomastyki oraz argotu, 
kierownikiem międzynarodowych projektów 
badawczych.

Nagrodę otrzymał również Serhij Je�menko, 
dyrektor Wołyńskiej Filharmonii Obwodowej, 
za długotrwałą działalność kulturalną oraz po-
pularyzację muzyki klasycznej. Je�menko jest 
jednym z organizatorów Międzynarodowego Fe-
stiwalu «Strawiński i Ukraina», który po raz pierw-
szy został zorganizowany w 1994 r., a od 2005 r. 
regularnie odbywa się w Łucku i Uściługu.

Tekst i zdjęcia: Natalia DENYSIUK, Anatol OLICH
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Гайовий і коханка
На Волині були заможні селяни, навіть поміщики траплялися, 
хоч і нечасто. Однак більшість – це бідота, що жила лише днем 
насущним. І саме із цієї бідоти походив гайовий, який вдавав ве-
ликого лісника. Історію з життя їхньої сім’ї розповів мені його 
син, котрий просив, щоб я за жодних умов не називав їхнього 
справжнього прізвища.

Господа гайового знаходилася в лісах біля 
колонії Гали. Вбога хата, покрита соломою, 
а біля неї – такі ж злиденні, як заробітки гайо-
вого, господарські будівлі. Гайовий був бідним, 
пан платив мало, а селяни за крадену деревину 
теж не розраховувалася й купувати її не хотіли. 
І ось бідний гайовий за посередництвом газети 
завів роман із панною з Варшави. В листах він 
представлявся лісником – холостим і до того ж 
заможним. Так писав, що аж дописався. Панна 
без попередження сіла в потяг і приїхала до 
Рафалівки. Розраховувала на щасливе життя – 
у шлюбі з лісником і до того ж на лоні природи.

Був літній день, коли перед гаївкою зупи-
нилася балагула (єврей-фурман, тодішнє так-
сі) з панною і її валізою. Гайовий зрозумів, що 
сталося і, не чекаючи на подальший розвиток 
подій, через вікно чкурнув до лісу. Панну «при-
вітали» дружина гайового і його діти. Дружи-
на, спокійна і добросерда жінка, навіть не мала 
зла на приїжджу, прийняла її чим хата багата. 
Розмовляючи, чекали на повернення невдахи. 
Співрозмовниця виявилася цілком приємною 
особою, і жінки швидко знайшли спільну мову. 
Дружина розповідала про злидні в лісі, а пан-
на  – про Варшаву та зруйновані плани. Вона 
хотіла повернутися того ж самого дня, проте 
не мала коштів на квиток. Дружина гайового 
охоче би їй дала гроші, але теж їх не мала. Тож 
виходу не було, мусили чекати. Дні минали, 
вони разом господарювали, а гайовий сидів 
у лісі й носа не показував.

Ця історія швидко поширилися околицею. 
Хлопці й дівчата з Галів, Сошників і Туру що-
вечора приходили юрмами, аби побачити 

панну. Шукали теж по чагарях гайового, про-
те ніхто його не бачив. Уже переживали, чи 
живий. Так минуло два тижні. Один із хлопців 
«після армії» навіть запропонував одружитися 
з панною, якщо гайовий її вже не хоче. Проте 
варшав’янка не схотіла – сільське життя не ві-
щувало великого добробуту.

Дружина гайового випросила по селу пару 
злотих і відправила панну назад додому. Дала 
їй сиру, масла, сушених грибів і чорниць, 
хлопці принесли меду. Кількома фурманками 
їхали, щоб відвезти панну на станцію. Про-
щалися з великим смутком, жінка гайового 
навіть розплакалася, запрошувала в гості. Як 
тільки панна виїхала, гайовий повернувся до-
дому. Виглядав як дикий кабан: брудний, за-
рослий і схудлий. А найбільше докучали йому 
в укритті голод, комари і ґедзі. Потім гайовий 
жив зразково, але й надалі у злиднях. В таких 
злиднях, що навіть у Сибір совєти його не ви-
везли, записавши до соціального класу «бід-
няки». Після війни був шанованим лісником 
на «визисканих» землях, як говорили Павляк 
і Каргуль (мова про так звані Повернені зем-
лі). Коли його син розповідав мені цю історію, 
сміявся до кольок, підкреслюючи життєву му-
дрість своєї мами.

Текст і фото: Януш ГОРОШКЕВИЧ

P. S. Усі зацікавлені можуть отримати більше 
інформації за мейлом: janusz-huta-stepanska@
wp.pl

На фото: Лісники. Герой тексту стоїть п’ятий зліва.

Gajowy i kochanka
Na Wołyniu byli zamożni chłopi, nawet pomieszczyki się tra�a-
ły, choć niezbyt często. Większość to biedota, żyjąca z dnia na 
dzień. I właśnie z tej biedoty wywodził się gajowy, który udawał 
wielkiego pana leśniczego. Syn jego, proszący żeby pod żadnym 
pozorem nazwiska nie ujawniać, opowiedział mi historię z życia 
swojej rodziny.

Gajówka była w lasach koło Hał. Nędzna cha-
ta, kryta słomą, przy niej równie nędzne budynki 
gospodarcze, takie jak zarobki gajowego. Gajo-
wy był biedny, pan mało płacił, a chłopi za kra-
dzione drewno też nic nie dawali, ani nie chcieli 
kupować. Więc ubogi gajowy za pośrednictwem 
gazety nawiązał romans z panną z Warszawy. 
W listach przedstawiał się za leśniczego, wolne-
go stanu i do tego zamożnego. Tak pisał, aż się 
doczekał odpowiedzi. Panna nie uprzedzając 
wsiadła w pociąg i przyjechała do Rafałówki. Li-
cząc na szczęśliwe życie przy leśniczym i do tego 
jeszcze na łonie natury.

Dzień był letni, kiedy przed gajówkę zajechał 
bałaguła (Żyd woźnica, jak dzisiejsze taxi) z Pan-
ną i jej walizką. Gajowy zrozumiał, co się stało 
i nie czekając dalszych wydarzeń przez okno 
uciekł do lasu. Pannę «powitała» żona gajowe-
go i jego dzieci. Żona, pogodna i dobra kobieta, 
nie miała nawet złości do przyjezdnej, przyjęła 
ją «czym chata bogata». Rozmawiając czekały 
na powrót nieszczęśnika. Rozmówczyni okazała 
się całkiem sympatyczną osobą i szybko znala-
zły wspólny język. Żona opowiadała o biedzie 
w  lesie, a panna o Warszawie i zawiedzionych 
planach. W ten sam dzień chciała wracać, nie 
miała jednak na bilet. Żona chętnie by jej dała, 
ale też nie miała pieniędzy. Więc nie było wyj-
ścia, musiały czekać. Dni mijały, a one wspólnie 
gospodarzyły, a gajowy siedział w lesie nie po-
kazując się nikomu.

Sprawa szybko rozniosła się po okolicy. 
Chłopcy i dziewczęta z Hał, Sosznik i Turu co wie-
czór tłumnie przychodzili, żeby zobaczyć pannę. 
Wyglądali też po krzakach gajowego, ale nikt go 

nie zauważył. Martwili się już o jego życie. Tak mi-
nęły dwa tygodnie. Jeden z chłopców «po woj-
sku» nawet zaproponował, że ożeni się z panną, 
skoro gajowy już tego nie zrobi. Ona go jednak 
nie chciała, życie wiejskie nie rokowało wielkiego 
powodzenia. 

Żona gajowego uprosiła na wsi parę złotych 
i odprawiła pannę z powrotem. Dała jej sera, ma-
sła, suszonych grzybów i czarnych jagód, chłop-
cy przynieśli miodu. Kilkoma furmankami jechali, 
żeby odwieźć pannę na stację. Żegnali się z wiel-
kim żalem, nawet żona gajowego się rozpłakała 
i zapraszała w odwiedziny. Jak tylko panna wyje-
chała, gajowy wrócił do domu. Wyglądał jak dzi-
ka świnia: brudny, zarośnięty i wychudzony. Nic 
mu tak nie dokuczało w ukryciu jak głód, komary 
i bąki. Gajowy żył już przykładnie, ale dalej w bie-
dzie. W takiej biedzie, że nawet na Sybir sowieci 
go nie wywieźli zapisując do klasy społecznej 
«biedniaki». Po wojnie na ziemiach «wyzyska-
nych», jak mówili Pawlak i Kargul, był szanowa-
nym leśniczym. Kiedy jego syn mi to opowiadał 
śmiał się do rozpuku, podkreślając życiową mą-
drość swojej mamy. 

Tekst i zdjęcie: Janusz HOROSZKIEWICZ

P. S.: Zainteresowani mogą uzyskać więcej 
informacji pod adresem mailowym: janusz-huta-
stepan ska@wp.pl

Na zdjęciu: Leśnicy. Bohater tekstu stoi piąty od lewej.

Huta Stepańska w opowieściach Janusza Horoszkiewicza
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Jubileusz Towarzystwa w Kostopolu

Ювілей костопільського товариства
W tym roku mija 20 lat od dnia rejestracji w Kostopolu Towarzy-
stwa Kultury Polskiej. W związku z rocznicą 29 września w rejo-
nowym Domu Kultury odbyły się uroczystości. 

Цього року минає 20 років від дня реєстрації в Костополі 
Товариства польської культури. Із цієї нагоди 29 вересня 
в районному будинку культури відбувся святковий концерт. 

Ювілейні заходи розпочалися з урочистої 
літургії в костелі Пресвятого Серця Ісуса Хрис-
та. Крім парафіян, до храму прибули консул 
Генерального консульства Республіки Польща 
Пьотр Матусяк, гості зі спеціального виховного 
закладу «Будинок для хлопців» із Ченстохови 
на чолі з директоркою, сестрою Малгожатою 
Пінтеле, делегація з Доброго Міста – польсько-
го побратима Костополя, представники місце-
вої влади. На ювілей до Костополя приїхали 
також члени Товариства польської культури з 
Ковеля. 

Після богослужіння пройшов концерт. При 
вході до концертної зали гостей зустрічали 
одягнені в польські національні костюми учні 
суботньої школи, яка діє при ТПК у Костополі. 

На початку концерту всі присутні виконали 
гімни Польщі та України в супроводі оркестру. 
В перервах між виступами артистів ведуча 
розповідала про історію виникнення та діяль-
ність Товариства польської культури в Косто-
полі протягом 20 років. На сцені звучали поль-
ські вірші та пісні у виконанні учнів суботньої 

школи. Гурт «Мелодік» виконав жартівливу 
українську народну пісню «А мій милий варе-
ничків хоче…», яка припала до душі гостям із 
Польщі. Виступили під час свята теж ансамбль 
народного танцю «Веселка», зразкова циркова 
студія «Каскад» і харцерська дружина «Арка». 
До речі, учні суботньої школи ТПК входять до 
складу кожного із цих трьох колективів. На за-
кінчення прозвучала пісня «Polskie kwiaty».

Громадська організація «Товариство 
польської культури» почала діяти в Косто-
полі в 90-х роках, ще задовго до офіційної ре-
єстрації в 1999 р.

Ініціатором створення Товариства поль-
ської культури в Костополі була Ірина Кот-
вицька. Серед засновників – перший голова 
організації Роман Лукасєвич, Раїса Сеймівська 
та Ірина Багінська, котрі й до сьогодні беруть 
активну участь у житті ТПК. Вони прагнули 
об’єднати поляків, які мешкали в Костополі.

Після Романа Лукасєвича головою ТПК ста-
ла Світлана Полюхович. У 2014 р. товариство 
очолила Марина Палій, а у 2019 р. головою ор-
ганізації обрали Тетяну Остапенко.

У 2011 р. при товаристві почала діяти су-
ботня школа польської мови. З кожним роком 
до неї приходить щораз більше учнів, які регу-
лярно долучаються до проведення святкових 
заходів, що відбуваються в ТПК.

Надзвичайно згуртували дорослих і малих 
членів ТПК поїздки на канікули до селища Же-
гєстув у Малопольському воєводстві, де кос-
тополян гостинно приймали в реколекційно-
відпочинковому будинку «Misericordia». Тут усі 
мали можливість поглиблювати свої знання 
з  польської мови та знаходити нових друзів. 
Ініціатором цих поїздок був настоятель косте-
лу Пресвятого Серця Ісуса Христа в Костопо-
лі, отець Анджей Парусінський. Саме завдяки 
йому та допомозі членів товариства вдалося 
організувати такі канікули в Польщі. 

Члени товариства та учні суботньої шко-
ли пізнають польську культуру, відзначають 
польські свята та щороку долучаються до На-
ціонального читання. У 2019 р. за підтримки 
фундації «Свобода і демократія» організували 
ще й День Полонії, який зібрав різні покоління 
костопільських поляків, які приходили на свя-
то цілими родинами.

  
Таїсія ПЕТРИНА, 

Товариство польської культури в Костополі
Фото надала авторка

Obchody jubileuszu rozpoczęły się od liturgii 
w  kościele Najświętszego Serca Jezusa. Oprócz 
para�an na mszę przybył przedstawiciel Konsu-
latu Generalnego RP w Łucku konsul Piotr Matu-
siak, goście ze Specjalnego Ośrodka Wychowaw-
czego «Dom dla Chłopców» w Częstochowie na 
czele z dyrektorem tej placówki siostrą Małgorza-
tą Pintele, delegacja z Dobrego Miasta – miasta 
partnerskiego Kostopola oraz przedstawiciele 
miejscowych władz. Na jubileusz przyjechali 
również członkowie Towarzystwa Kultury Pol-
skiej w Kowlu. 

Po mszy świętej wszyscy udali się na kon-
cert. Przy wejściu do sali koncertowej na gości 
czekali uczniowie sobotniej szkoły działającej 
przy TKP w  Kostopolu ubrani w polskie stroje 
narodowe.

Przed koncertem wszyscy zgromadzeni, przy 
akompaniamencie orkiestry, wykonali hymny 
Polski i Ukrainy. W przerwach między występami 
artystów prowadząca opowiadała historię po-
wstania i działalności TKP w Kostopolu. Ze sceny 
zabrzmiały polskie poezje i piosenki w wykona-
niu uczniów sobotniej szkoły. Zespół «Melodik» 
wykonał żartobliwą ukraińską piosenkę ludo-
wą «A mij myłyj warenyczkiw chocze…», która 
bardzo spodobała się gościom z Polski. Podczas 
święta wystąpiły również zespół tańca ludowego 
«Wesełka», studio cyrkowe «Kaskad» oraz dru-
żyna harcerska «Arka». W skład każdego z tych 
zespołów wchodzą uczniowie sobotniej szkoły 
z TKP. Koncert zakończył się wykonaniem pieśni 
«Polskie kwiaty».

Organizacja społeczna «Towarzystwo Kul-
tury Polskiej» rozpoczęła działalność w Ko-
stopolu w latach 90., na długo przed o�cjalną 
rejestracją w 1999 r.

Towarzystwo powstało z inicjatywy Iryny Ko-
twickiej. Wśród założycieli znaleźli się Roman Łu-
kasiewicz, który był pierwszym prezesem organi-
zacji, Raisa Sejmiwska i Iryna Bagińska, biorą oni 
do dziś aktywny udział w życiu TKP. Zakładając 
organizację pragnęli zjednoczyć Polaków miesz-
kających w Kostopolu.

Po Romanie Łukasiewiczu prezesem TKP zo-
stała Switłana Poluchowicz. W 2014 r. na czele 
Towarzystwa stanęła Maryna Palij, a w 2019 r. na 
prezesa wybrano Tetianę Ostapenko.

W 2011 r. przy Towarzystwie rozpoczęła działal-
ność sobotnia szkoła języka polskiego, w której co 
roku przybywa uczniów. Biorą oni aktywny udział 
w różnych imprezach realizowanych przez TKP. 

Duży wpływ zarówno na dorosłych jak i ma-
łych członków TKP miały wyjazdy na kolonie 
do Żegiestowa w województwie małopolskim, 
gdzie gości z Kostopola przyjmowano w ośrodku 
wypoczynkowym «Misericordia». Wszyscy mieli 
tu możliwość doskonalenia znajomości języka 
polskiego oraz zawarcia nowych przyjaźni. Po-
mysłodawcą tych wyjazdów był proboszcz pa-
ra�i Najświętszego Serca Jezusa w Kostopolu ks. 
Andrzej Parusiński. To właśnie dzięki niemu, jak 
również dzięki wsparciu członków Towarzystwa, 
udało się zorganizować kolonie w Polsce. 

Członkowie TKP oraz uczniowie sobotniej 
szkoły poznają polską kulturę, obchodzą polskie 
święta oraz co roku biorą udział w akcji Narodo-
wego Czytania. W 2019 r. przy wsparciu Fundacji 
«Wolność i Demokracja» zorganizowano także 
Dzień Polonii. Zgromadził on różne pokolenia ko-
stopolskich Polaków, którzy przyszli na to święto 
całymi rodzinami.

 
Taisija PETRYNA,

Towarzystwo Kultury Polskiej w Kostopolu
Zdjęcie udostępnione przez autorkę

ANIA, 28 LAT

„Nigdy nie sądziłam, że nauka języka 
polskiego może być tak fascynująca! 
Dzięki niej poznałam wspaniałych ludzi 
i odkryłam historię swojej rodziny.”

CHCESZ POZNAĆ RESZTĘ HISTORII? 
WEJDŹ NA WWW.KTOTYJESTEŚ.PL
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W Lubieszowie modlono się przed cudowną 
ikoną Matki Boskiej Kazimierzeckiej 

W Kijowie odbył się Festiwal Polskiej Piosenki

Чудотворна ікона Матері Божої 
Казимирецької побувала в Любешеві

У Києві відбувся Фестиваль польської пісні 

29 września cudowna ikona Matki Boskiej Kazimierzeckiej zosta-
ła przywieziona do kościoła w Lubieszowie. Towarzyszył jej bp 
Witalij Skomarowski, ordynariusz diecezji łuckiej Kościoła Rzym-
skokatolickiego na Ukrainie.

Chór Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Obwo-
dzie Tarnopolskim wziął udział w Festiwalu Polskiej Piosenki 
Współczesnej w Kijowie. 

29 вересня чудотворний образ Матері Божої Казимирецької 
побував у любешівському костелі. Його супроводжував 
єпископ Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії 
Римо-католицької церкви України.

Хор Польського культурно-освітнього товариства Тернопіль-
ської області взяв участь у Фестивалі сучасної польської пісні 
в Києві. 

Uroczystym śpiewem para�anie powitali Mat-
kę Boską, która przybyła w tym dniu do kościoła. 
Proboszcz ks. Andrzej Kwiczala i wierni podzię-
kowali biskupowi za możliwość pomodlenia się 
przed ikoną.

Podczas mszy świętej biskup opowiedział 
historię cudownej ikony, oryginał której został 
przywieziony z Palestyny na początku XVII wie-
ku przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Kopię 
stworzył Antoni Somołowiec z Łucka. Została 
ona przekazana wówczas do murowanej ka-
plicy w Kazimierce – wsi założonej w roku 1629 
przez kanclerza wielkiego litewskiego Stanisła-
wa Albrechta Radziwiłła (obecnie – Kuźmiwka 
w  obwodzie rówieńskim). Kaplicę później prze-
budowano na kościół Świętego Kazimierza, który 
funkcjonował do II wojny światowej. Wierni uwa-
żali, że ikona jest cudowna, więc na modlitwę 
do niej przybywali katolicy i prawosławni nawet 
spoza Wołynia. Największe odpusty, które od-
bywały się 15 sierpnia (na Wniebowzięcie NMP) 
i 8 września (Narodzenie NMP) gromadziły około 
20 tys. pielgrzymów.

Ikona zniknęła podczas zawieruchy wojennej. 
Kilka lat temu została zrekonstruowana dzięki 
Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Na Wołyń 
nowo powstała kopia ikony przybyła latem tego 
roku, a już wkrótce po raz pierwszy od wielu lat 
wierni mieli możliwość pomodlić się przy niej 
w Kuźmiwce, przy krzyżu ustawionym w miejscu 
kościoła Świętego Kazimierza. 

Podczas mszy w Lubieszowie, po błogosła-
wieństwie biskupim, para�anie odczytali «Modli-

twę do Najświętszej Bogarodzicy Maryi przed Jej 
cudownym w Kazimierce obrazem». 

Po nabożeństwie bp Witalij Skomarowski od-
wiedził klasę do nauki języka polskiego, znajdu-
jącą się w budynku dawnego klasztoru pijarów, 
gdzie kształcił się m.in. Tadeusz Kościuszko.

Tekst i zdjęcie: Tamara URIADOWA

Na Festiwal, który odbył się Kijowskim Kole-
gium Telekomunikacji, zjechały zespoły muzycz-
ne i choreogra�czne działające przy polskich or-
ganizacjach na terenie Ukrainy, m.in. z Sambora, 
Tarnopola, Kijowa, Korostyszewa, Zaporoża oraz 
Białej Cerkwi.

Chór Polskiego Towarzystwa Kulturalno-
Oświato wego w Obwodzie Tarnopolskim, któ-
rym kieruje Natalia Izotowa, otrzymał dyplomy 
w dwóch kategoriach: «Zespoły muzyczne» (dy-
plom za drugie miejsce) i «Soliści» (dyplom za 
pierwsze miejsce). 

Po zakończeniu festiwalu chórzystki z Tarno-
pola zwiedziły Kijów, m.in. historyczne miejsca 
i  zabytki stolicy, wzięły także udział we mszy 
św. w kościele Świętego Aleksandra.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Związek Polaków Ukrainy przy wsparciu Wydzia-
łu konsularnego Ambasady RP w Kijowie. Projekt 
został do�nansowany ze środków Senatu w ra-
mach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami 
za granicą.

Ałła FLISSAK,
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe 

w Obwodzie Tarnopolskim
Fot. Związek Polaków Ukrainy

Під урочисті піснеспіви віряни привітали 
Богородицю, котра завітала в храм цього дня. 
Настоятель костелу Анджей Квічаля та пара-
фія ни подякували єпископу за можливість по-
молитися перед іконою. 

Під час богослужіння єпископ розповів іс-
торію чудотворного образу, оригінал якого на 

початку XVII ст. із Палестини привіз до Олики 
Миколай-Кшиштоф Радзивілл. Його копію на-
писав Антоній Сомоловець із Луцька. Вона 
призначалася для новозбудованої мурова-
ної каплиці в Казимирці (нині село Кузьмівка 
в  Рівненській області), заснованої в 1629 р. 
великим литовським канцлером Станіславом 
Альбрехтом Радзивіллом. Каплицю пізніше пе-
ребудували в костел Святого Казимира, який 
простояв до Другої світової війни. Віряни вва-
жали ікону чудотворною, тож помолитися до 
Казимирку прибували католики і православні 
навіть з-поза Волині. Найбільші відпустові свя-
та, які відзначали 15 серпня (Успіння Пресвятої 
Діви Марії) та 8 вересня (Народження Пресвя-
тої Діви Марії), збирали до 20 тис. молільників. 

Образ зник під час війни. Кілька років тому 
його реконструювали завдяки ініціативі Фун-
дації культурної спадщини. На Волинь віднов-
лена ікона прибула влітку цього року, біля неї 
вперше за багато років молилися в Кузьмівці, 
на місці, де колись стояв костел. 

Під час богослужіння в Любешеві, після 
благословіння єпископа, парафіяни зачитали 
«Молитву до Пресвятої Богородиці Марії в чу-
дотворній Казимирецькій іконі». 

Після служби єпископ Віталій Скомаров-
ський відвідав кабінет недільної школи з ви-
вчення польської мови, що міститься в будівлі 
пам’ятки архітектури – монастиря піярів, де 
свого часу навчався Тадеуш Костюшко.

Текст і фото: Тамара УРЯДОВА

Учасниками фестивалю, який пройшов 
у  Київському коледжі зв’язку, були музичні 
й  хореографічні колективи та солісти з поль-
ських організацій в Україні, зокрема із Самбо-
ра, Тернополя, Києва, Коростишева, Запоріж-
жя та Білої Церкви.

Хор Польського культурно-освітнього това-
риства Тернопільської області, яким керує На-
таля Ізотова, отримав дипломи у двох катего-
ріях: «Музичні колективи» (диплом ІІ ступеня) 
та «Солісти» (диплом І ступеня). 

Після фестивалю хористи з Тернополя про-
гулялися містом, відвідали місцеві історичні 
локації й пам’ятки, а також побували на месі 
в костелі Святого Олександра.

Організувала захід Спілка поляків України 
за підтримки консульського відділу Посоль-
ства Республіки Польща в Україні. Фінансуван-
ня цієї циклічної події відбувається в рамках 
здійснення опіки Сенату Республіки Поль-
ща над Полонією й поляками за кордоном 
у 2019 р.

Алла ФЛІССАК, 
Польське культурно-освітнє товариство 

Тернопільської області
Фото: Спілка поляків України
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Wernisaż wystawy pt. «Силует» odbył się 
28  września w Galerii Sztuki Wołyńskiej Organi-
zacji Narodowego Związku Artystów Plastyków 
Ukrainy. 

«Te prace – to nie jest zwykła fotogra�a, tylko 
fotogramy, czyli prace wykonane bez pośred-
nictwa aparatu fotogra�cznego. Do zrobienia 
fotogra�i potrzebujemy aparatu, �lmu, projek-
tora i papieru fotogra�cznego, tu natomiast za-
czynasz od projektora i światłoczułego papieru 
fotogra�cznego pomijając kamerę» – powie-
dział kurator wystawy Michał Pietrzak.

Dodał, że do Łucka przywieziono wybrane 
prace wykładowców oraz studentów pierwszego 
i drugiego roku, którzy mają zajęcia w Pracow-
ni Technik Obrazowania Fotogra�cznego. Jest 
wśród nich także praca łuckiej malarki Oleny 
Matoszniuk, która obecnie studiuje na Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu. Podczas wernisażu Olena powiedzia-
ła, że dla niej jest to swoista próba wyjścia poza 
granice malarstwa.

Tekst i zdjęcie: Natalia DENYSIUK

Любителів польського кіно знову зібрав 
Дискусійний кіноклуб «Плеограф», який був 
заснований у Луцьку в березні. Перед почат-
ком показу глядачів привітала консул Респуб-
ліки Польща Тереза Хрущ, яка зауважила, що 
на першу зустріч після літніх канікул організа-
тори обрали комедію, яка, незважаючи на те, 
що торкається складних тем, залишає на об-
личчі усмішку.

Зустріч традиційно провів Пьотр Стельма-
щук, співзасновник Дискусійного кіноклубу 
«Реверс», що діє в польському Холмі. Пред-
ставляючи фільм режисери Кінги Дембської, він 
процитував колишню директорку Польського 
кіноінституту Магдалену Сроку, яка сказала, що 
«польське кіно – це жінка». Пьотр Стельмащук 
зауважив, що останніми роками представниці 
польської кіноіндустрії були дуже успішними. 
Він згадав, зокрема, останні нагороди Агнєш-
ки Голланд та Катажини Адамек, а також за-
охотив до перегляду оригінальної британсько-
польської стрічки «З любов’ю, Вінсент» («Twój 
Vincent», «Loving Vincent»), автором ідеї якої 
є польська режисерка Дорота Кобєля.

Пьотр Стельмащук зазначив, що робота 
над фільмом «Мої дочки – корови» «дозво-
лила Кінзі Дембській справитися з емоціями, 
пов’язаними з прощанням зі своїми батьками». 
Хоча стрічка не зображає історію режисерки, 
вона містить кілька запозичень із її життя. 
Одне з них – це назва. Так, татові Дембської, як 
і батьку в її картині, траплялося часом напів-
жартома назвати своїх доньок коровами. Опи-
суючи історію, Пьотр Стельмащук зауважив: 
«Фільм показує звичайну сім’ю, яка зазвичай 
є джерелом конфліктів, непорозумінь, давніх 

образ, але тоді, коли нам потрібна допомога, 
саме сім’я дає нам сили. Без зайвої сентимен-
тальності, слізних сцен, дріб’язковості чи жа-
лісливості Кінга демонструє справжній образ 
подій у родині, в якій помирають або хворіють 
батьки».

Дійсно, вже після перших кадрів фільм по-
вністю поглинув глядачів. Зал нерідко вибухав 
сміхом, але частіше перегляд супроводжували 
сентиментальні усмішки – в цій універсаль-
ній історії, персонажах та діалогах дуже легко 
впізнати себе, своїх рідних чи друзів.

Після останніх субтитрів, які були оздоблені 
відеозаписами з дитинства режисерки, Пьотр 
Стельмащук звернув увагу глядачів на щирість 
представленої історії та позитивне послання, 
яке несе фільм. Він також зауважив, що Кінга 
Дембська часто у своїй творчості повертаєть-
ся до долі жінок. Зокрема, кінознавець згадав 
біографічну стрічку «Актриса» («Aktorka») про 
польську художницю Ельжбєту Чижевську, 
комедію «План Б» («Plan B») про трьох мешка-
нок Варшави, історії яких нагадують, що за-
вжди варто дбати про запасний вихід, а також 
останню роботу «Гуляєм, гуляєм» («Zabawa, 
zabawa»), яка, в свою чергу, розповідає про 
різні форми алкоголізму серед жінок та спро-
би позбутися залежності.

Дискусійний кіноклуб «Плеограф» було ство-
рено з ініціативи Генерального консульства 
Республіки Польща в Луцьку. Організаторами 
показів є студенти полоністики факультету фі-
лології та журналістики Східноєвропейського 
національного університету імені  Лесі Українки 
та Мистецьке об’єднання «Стендаль».

Олена СЕМЕНЮК

Відкриття виставки під назвою «Силует» 
відбулося 28 вересня у щойно відремонтова-
ному малому залі Галереї мистецтв Волинської 
організації Національної спілки художників 
України. 

«Ці роботи – це не просто фотографії, це 
фотограми, тобто твори, виконанні без засто-
сування фотоапарата. Для виконання фотогра-
фії потрібні фотоапарат, плівка, лампа і фото-
папір, а тут починаєш від лампи і фотопаперу, 
оминаючи фотоапарат», – сказав куратор ви-
ставки Міхал Пєтшак.

Він розповів, що до Луцька привезли віді-
брані роботи викладачів та студентів першого 
і другого курсів, які займаються в майстерні 
фототехніки. Серед них – і робота луцької ху-
дожниці Олени Матошнюк, яка нині навчає-
ться у Вроцлавської академії мистецтв імені 
Евгеніуша Гепперта. Під час вернісажу Олена 
зазначила, що для неї це своєрідна спроба ви-
йти за межі живопису.

Текст і фото: Наталя ДЕНИСЮК

Miłośników polskiego kina kolejny już raz 
zgromadził Dyskusyjny Klub Filmowy «Pleograf», 
który działa w Łucku od marca. Przed rozpoczę-
ciem pokazu widzów powitała konsul RP Teresa 
Chruszcz, która zauważyła, że na pierwsze po-
wakacyjne spotkanie wybrano komedię, która 
mimo poruszonych w niej trudnych tematów, 
pozostawia na twarzy uśmiech.

Spotkanie tradycyjnie poprowadził Piotr Stel-
maszczuk, współzałożyciel Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego «Rewers» w Chełmie. Przedstawiając 
�lm reżyserki Kingi Dębskiej przytoczył cytat by-
łej szefowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
Magdaleny Sroki, która powiedziała, że «polskie 
kino jest kobietą». Piotr Stelmaszczuk zauważył, 
że w ostatnich latach polskie przedstawicielki 
branży �lmowej odnoszą wielkie sukcesy. Wy-
mienił m.in. ostatnie nagrody Agnieszki Holland, 
Katarzyny Adamek, a także zachęcił do obejrze-
nia nowatorskiej brytyjsko-polskiej produkcji 
«Twój Vincent», której pomysłodawczynią jest 
polska reżyserka Dorota Kobiela.

Piotr Stelmaszczuk opowiedział, że praca nad 
�lmem «Moje córki krowy» «pozwalała Kindze 
Dębskiej dać upust emocjom związanym z od-
chodzeniem jej rodziców». Choć nie odwzorowu-
je historii artystki, zawiera kilka odniesień do jej 
życia, jak chociażby tytuł. Ojcu reżyserki, podob-
nie do tego �lmowego, zdarzało się nazwać swo-
je córki krowami. Opisując fabułę Piotr Stelmasz-
czuk zauważył: «Film pokazuje zwykłą rodzinę, 
która z reguły jest źródłem kon°iktów, nieporo-
zumień, zaprzeszłych waśni, ale jednocześnie, 
kiedy potrzebujemy pomocy, rodzina jest naszą 
siłą. Bez zbędnego sentymentalizmu, bez płacz-
liwych scen, rozdrabniania się na małostkowość 

czy jakieś żale, Kinga pokazuje prawdziwy ob-
raz wydarzeń w rodzinie, w której dochodzi do 
śmierci czy choroby rodziców».

Rzeczywiście od pierwszych klatek �lm cał-
kowicie wciągnął publiczność. Nie brakowało 
salw śmiechu, choć częściej oglądaniu towa-
rzyszył sentymentalny uśmiech – w tej uniwer-
salnej historii, postaciach i dialogach tak łatwo 
rozpoznać siebie, własnych krewnych lub zna-
jomych.

Po ostatnich napisach, którym towarzyszy-
ły nagrania z dzieciństwa reżyserki, Piotr Stel-
maszczuk zwrócił uwagę widzów na szczerość 
opowiedzianej historii oraz pozytywny prze-
kaz, który niesie �lm. Zauważył także, że Kinga 
Dębska w  swoich pracach często wraca do lo-
sów kobiet. To m.in. biogra�czny �lm «Aktor-
ka» opowiadający o polskiej artystce Elżbiecie 
Czyżewskiej, komedia «Plan B» o trzech war-
szawiankach, których historie przypominają 
o tym, że zawsze warto mieć zapasowe wyjście, 
a także ostatnia produkcja «Zabawa, zabawa», 
opowiadająca z kolei o różnych postaciach uza-
leżnienia od alkoholu wśród kobiet i próbach 
wyjścia z nałogu.

Dyskusyjny Klub Filmowy powstał z inicja-
tywy Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Or-
ganizatorami pokazów są studenci polonistyki 
z Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wschod-
nioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego 
im. Łesi Ukrainki oraz Zjednoczenie Artystyczne 
«Stendal».

Olena SEMENIUK

Wrocławskie fotogramy w Łucku

Film o umieraniu, pożegnaniu i pojednaniu

W Łucku wystawiono prace fotogra�czne wykładowców i  stu-
dentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu. 

30 вересня в луцькому кінокомплексі «Multiplex» відбув-
ся показ фільму «Мої дочки – корови». Трагікомедія Кінги 
Дембської – це зворушлива історія про прощання з бать-
ками та складні стосунки між сестрами, розказана просто, 
життєво і навіть дотепно.

Вроцлавські фотограми в Луцьку

Фільм про вмирання, прощання 
та примирення

У Луцьку експонують фотороботи викладачів та студентів 
Вроцлавської академії мистецтв імені Евгеніуша Гепперта.

30 września w łuckim kinie «Multiplex» odbył się pokaz �lmu 
«Moje córki krowy». Tragikomedia Kingi Dębskiej to poruszająca 
historia o pożegnaniu z rodzicami i skomplikowanych relacjach 
między siostrami, opowiedziana w sposób prosty, życiowy, a na-
wet zabawny.
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Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury 
w Równem oraz otrzymało wsparcie Konsulatu 
Generalnego RP w Łucku. Dzięki współpracy mię-
dzy konsulatem, rówieńskim samorządem oraz 
Klubem Kibiców Rówieńskiego Żużla, zawody już 
po raz drugi stały się okazją do poznawania hi-
storii Polski przez Ukraińców oraz przedstawicieli 
innych narodowości.

Wszyscy kibice razem z biletem wejściowym 
otrzymali ulotkę z krótką informacją o drodze, 
którą pokonała Polska zanim przystąpiła do Unii 
Europejskiej. Program wydarzenia również za-
wierał tę informację. Najważniejsze fakty zostały 
podane tak, żeby w sposób prosty powiedzieć 
widzom, że przystąpienie Polski do UE nie było 
łatwym procesem i trwało 10 lat.

Wyścig został otwarty przez wicekonsulów 
Konsulatu Generalnego RP w Łucku Annę Ba-
biak-Owad oraz Pawła Owada. Anna Babiak-O-
wad wręczyła również puchary uczestnikom �-
nałowego wyścigu.

W tegorocznych zawodach uczestniczyli żuż-
lowcy z Ukrainy, Polski oraz Łotwy. Pierwsze miej-
sce podczas �nałowego wyścigu poświęcone-
go 15. rocznicy przystąpienia Polski do UE zajął 
przedstawiciel Łotwy Oleh Mychajłow, na drugim 
i trzecim znaleźli się Polacy Daniel Kaczmarek 
oraz Patryk Wojdyło, na czwartym – Kiastas Pu-
odzuks z Łotwy.

Mariana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz 

imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. Ulana JACYKIW

Olimpiada Historii Polski to bezprecedensowe 
przedsięwzięcie organizowane przez Fundację 
«Wolność i Demokracja» oraz Polskie Towarzy-
stwo Historyczne.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży 
szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granica-
mi Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy 
o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej 
i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie 
zainteresowań historycznych oraz tworzenie 
warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętno-
ści uczniów z zakresu historii Polski, a także do 
kształtowania i umacniania świadomości histo-
rycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie pol-
skiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olim-
piady Historii Polski są indeksy na polskie uni-
wersytety państwowe. W tej edycji do wyboru 

będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w  Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewi-
dziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy 
pobyt w Polsce.

Zgłoszenie udziału w olimpiadzie
Zgłoszenia dokonuje kierownik/nauczyciel 

placówki oświatowej przesyłając je do Komisji 
Szkolnej w dniach 10–31 października 2019 r.

I etap Olimpiady Historii Polski IV edycji 
2019/2020 odbędzie się w dniu 15 lub 16 listopa-
da 2019 r. w wyznaczonych Komisjach Szkolnych.

 Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin 
Olimpiady Historii Polski można pobrać na stro-
nie Fundacji «Wolność i Demokracja».

Źródło: wid.org.pl

W Równem zmagali się żużlowcy

IV edycja Olimpiady Historii Polski 
dla Polonii i Polaków za granicą  

Finałowy wyścig Pucharu Zakończenia Sezonu Żużlowego, któ-
ry odbył się w Równem 29 września, został poświęcony 15. rocz-
nicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Fundacja «Wolność i Demokracja» zaprasza do udziału w IV edy-
cji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 
2019/2020 «W drodze do Niepodległości».

У Рівному змагалися спідвеїсти

IV олімпіада з історії Польщі  
для Полонії та поляків за кордоном

Фінальний заїзд Кубку закриття сезону зі спідвею, який від-
бувся в Рівному 29 вересня, присвятили 15-річчю вступу 
Польщі до Європейського Союзу.

Захід відбувся за підтримки Генерального 
консульства РП у Луцьку та з ініціативи Україн-
сько-польського союзу імені Томаша Падури. 
Завдяки співпраці між консульством, органа-
ми місцевого самоврядування та Клубом убо-
лівальників рівненського спідвею змагання 
вдруге стали приводом для українців та пред-
ставників інших країн пізнати частинку поль-
ської історії. 

У рамках заходу кожен уболівальник разом 
із квитком отримав флаєр із короткою інфор-
мацію про шлях, який подолала Польща, аби 
приєднатися до Європейського Союзу. Такий 
же матеріал був поданий у програмках. Ключо-
ві факти підібрали таким чином, аби в простий 
спосіб розповісти глядачам про те, що вступ до 
ЄС – це непростий процес, який тривав 10 років. 

Змагання відкрили віцеконсули Генераль-
ного консульства Республіки Польща у Луцьку 
Анна Бабяк-Овад та Павел Овад. Анна Бабяк-
Овад також вручила кубки учасникам фіналь-
ного заїзду.

У цьогорічних змаганнях взяли участь гон-
щики з України, Польщі та Латвії. Перше місце 
під час фінального заїзду до 15-річчя вступу 
Польщі до ЄС здобув представник Латвії Олег 
Михайлов, друге та третє – поляки Даніель 
Качмарек і Патрик Войдило, четверте – Кястас 
Пуодзукс із Латвії.

 
Мар’яна ЯКОБЧУК,

Українсько-польський союз 
імені Томаша Падури в Рівному

Фото: Уляна ЯЦИКІВ

Олімпіада з історії Польщі – це безпреце-
дентний захід, який проводять фундація «Сво-
бода і демократія» та Польське історичне то-
вариство.

Проєкт призначений для польської моло-
ді шкільного віку, яка проживає і навчається 
поза кордонами Польщі. 

Мета олімпіади – популяризація знань з істо рії 
Польщі серед молоді, яка проживає і навчається 
поза кордонами Польщі, розвиток зацікавлен-
ня історією та створення умов для поглиблен-
ня знань і навичок учнів у сфері історії Польщі, 
а також для формування і зміцнення історичної 
свідомості молоді, підтримуючи таким чином 
польську самоідентифікацію за кордоном.

Головна нагорода для групи лауреатів олім-
піади з історії – зарахування до польських дер-
жавних університетів. У цьогорічній олімпіаді 
можна буде обрати один із таких вишів (пе-

релік може бути розширений): Ягеллонський 
університет, Університет Марії Склодовської-
Кюрі в Любліні, Опольський університет, Вар-
мінсько-Мазурський університет в Ольштині. 
Додатково для учасників ІІІ етапу передбачені 
матеріальні нагороди, зокрема кількаденна 
подорож до Польщі.

Заявки на участь в олімпіаді
Заявку подає керівник/учитель освітнього 

закладу. Її потрібно надіслати шкільній комісії 
10–31 жовтня 2019 р.

І етап IV олімпіади з історії Польщі 2019–
2020 відбудеться 15 або 16 листопада 2019 р. 
у визначених шкільних комісіях.

Формуляр заявки та положення олімпіа-
ди історії Польщі можна завантажити на сайті 
фундації «Свобода і демократія».

Джерело: wid.org.pl

Фундація «Свобода і демократія» запрошує взяти участь 
у  IV  олімпіаді з історії для Полонії і поляків за кордоном 
2019–2020 «Дорогою до Незалежності»
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Aza Hołoszczapowa:  
«Do tego Doniecka już się nie da wrócić»

«Po prostu przyszli i zniszczyli nasze życie, stwierdzili, że mamy 
żyć inaczej» – mówi Aza Hołoszczapowa, prezes organizacji po-
zarządowej «Przesiedleńcy Krymu i Donbasu». Do Łucka przyje-
chała z Doniecka w roku 2014.

Rozmawialiśmy z nią podczas festiwalu mię-
dzykulturowego «Paleta Kultur», na którym 
«Przesiedleńcy Krymu i Donbasu» wraz z lokal-
nymi organizacjami mniejszości narodowych 
przedstawiali mieszkańcom Łucka swoją działal-
ność.

– Czy wewnętrzni uchodźcy przystosowali 
się do Łucka?

– Jestem w Łucku od ponad pięciu lat i nie 
znam osób, które nie przyzwyczaiły się do miej-
scowego życia. Wszyscy tu mieszkają, pracują. 
W ciągu pięciu lat nasza organizacja zrobiła wie-
le, aby Ukraińcy mieszkający na Zachodniej Ukra-
inie dowiedzieli się, kim są ich rodacy ze wschod-
niej części kraju. 

Niestety, przez lata niepodległości władze nie 
zrobiły prawie nic, aby lepiej zintegrować regiony 
ze sobą. Pociągi jadące ze wschodu na zachód, na 
przykład z Mariupola do Lwowa, były najgorsze 
w taborze Ukrzaliznyci. Nie jest to tylko moja opi-
nia, wiele osób z Łucka mówiło mi to samo. My, 
wschodniacy, wiedzieliśmy jedynie, że jest Lwów, 
turystyczna mekka, wizytówka Zachodniej Ukra-
iny. O Łucku niestety nie słyszeliśmy prawie nic. 
Podobnie jak mieszkańcy Wołynia i Łucka niewie-
le wiedzieli o Doniecku. 

Ogólnie rzecz biorąc, funkcjonowało i nadal 
funkcjonuje wiele stereotypów na temat osób 
mieszkających na wschodzie lub zachodzie 
Ukrainy. Często straszono nas: ci to banderowcy, 
a tamci to bandyci. Chociaż w obu częściach kraju 
mieszkają dobrzy, gościnni, ciepli ludzie. Ukraińcy 
na ogół są życzliwym narodem. Oczywiście, ludzie 
są różni, ale w większości Ukraińcy reagują na czy-
jeś nieszczęście i pomagają sobie nawzajem. 

Odczułam to, kiedy przybyłam na Wołyń. 
Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez lokal-
ną społeczność. Wielu zwykłych ludzi, naszych 
sąsiadów, pomagało moim rodakom, dawnym 
mieszkańcom obwodu donieckiego, ługańskie-
go, Krymu, urządzić się w nowym miejscu. Bardzo 
trudno jest zostawić cały majątek gromadzony 
przez lata i zacząć życie od zera. Jeśli masz tylko 
jedną walizkę, jeśli wcale nie liczyłeś, że wyjeż-
dżasz na długo, jeśli nie miałeś pojęcia, że możesz 
opuścić swój dom, swoje otoczenie, swój sposób 
życia... Dla osób w wieku dojrzałym jest to szcze-
gólnie trudne. Młodzież i dzieci łatwiej przecho-
dzą przez takie zmiany.

Nie sądziliśmy, że będziemy musieli wyjechać 
na długo. Bardzo liczyliśmy na władze, oczeki-
waliśmy od nich pewnych kroków. Niestety nie 
spełniły one naszych oczekiwań ani na Krymie, 
ani w Donbasie. Cały kraj czekał, kiedy będzie od-
powiedź na agresję. Widzieliśmy, jak nasi ludzie 
śpiewali hymn Ukrainy, płakali, kiedy przejmowa-
no ukraińską °otę. Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
dzieje się coś złego, ale nie rozumieliśmy, dlacze-
go władze nie reagowały.

Podobnie niczego nie rozumieliśmy, kiedy 
Girkin został wyrzucony ze Słowiańska, a rosyjscy 
żołnierze z «opołczeńcami» cofali się kolumną, 
60  km przez pola. Mogliby przecież zostać roz-
bici, można było nie oddawać Doniecka. Nie ro-
zumiemy, dlaczego nasz prezydent Poroszenko 
nie dał takiego rozkazu. Gdyby wówczas zostali 
rozbici, nic by się nie wydarzyło. Donbas można 
było odbudować za rok, maksymalnie dwa. A te-
raz Rosja go zniszczyła.

– Jak Pani sądzi, dlaczego akurat Donbas?
– Uważam, że Donbas zawsze był dla nich 

konkurentem, ponieważ tutaj jest produkcja sta-
li i węgla. Jest tylko jeden światowy rynek, a my 
mieliśmy potężne �rmy, które miały umowy z ca-
łym światem. Konkurowaliśmy z Rosją, dlatego 
w czasie wojny wywieziono stąd 26 zakładów 

z  całym wyposażeniem. Teraz Donbas już nie 
jest dla Rosji konkurentem. Aby go odbudować, 
potrzebne są ogromne środki. Region stał się dla 
Rosji nieciekawy. Co więcej, Rosja osłabiła Ukra-
inę nie tylko gospodarczo, ale również moralnie 
i psychologicznie.

– Co ma Pani na myśli?
– Część ludności Donbasu uległa rosyjskiej 

propagandzie. Są święcie przekonani, że jeste-
śmy tutaj uciskani za posługiwanie się językiem 
rosyjskim. Nie powiem, czasem zdarza się, że ktoś 
się do nas doczepi, kiedy usłyszy język rosyjski, 
poleci przejście na ukraiński. Mówimy płynnie 
po ukraińsku, ale na co dzień używamy ukraiń-
skiego lub rosyjskiego zamiennie. Wiadomo, gdy 
osoba doświadcza silnych emocji, mimowolnie 
przechodzi na język ojczysty. A my dorastaliśmy 
w środowisku rosyjskojęzycznym, dlatego prze-
chodzimy na rosyjski. A powiem, że rozmawiamy 
nawet nie po rosyjsku, tylko rosyjsko-ukraińskim 
«surżykiem», mieszanką, lokalnym dialektem, 
w którym jest wiele ukraińskich słów. Nigdy na 
przykład nie mówiliśmy «prud», tylko «stawok» 
(ros. prud, ukr. stawok, pol. staw – przyp. tłum.), 
nie mówiliśmy «dom» (po rosyjsku – przyp. tłum.), 
tylko «chata» (po ukraińsku – przyp. tłum.). Takich 
słów jest wiele, nauczyli nas ich nasi dziadkowie.

– Jak Pani myśli, dlaczego ludzie uwierzyli 
w tę propagandę?

– Ponieważ w Donbasie mieszkali przedstawi-
ciele ponad 100 narodowości, od lat kultywowana 
była wielokulturowość, ludzie zawsze byli z tego 
dumni. Rosja znalazła wątek, od którego można 
było zacząć. A teraz widzi pan, co z tego wyszło.

– Od pięciu lat nie była Pani w Doniecku. 
Nie chce Pani pojechać do domu?

– Nie. Nie chcę, bo to jest dla mnie bolesne 
miejsce. Urodziłam się tam, a kiedy podróżowa-
łam za granicą, mówiłam: «Donieck to najlepsze 
miasto na świecie». Donieck naprawdę był dla 
mnie najlepszy, bardzo wygodny, dobrze prze-
myślany, ciekawy. To było miasto młodzieży – 
ponad 100 tys. studentów! Przecież to połowa 
Łucka! Miasto wielu możliwości. Studenci na 
przykład w większości pracowali, zarabiali własne 
pieniądze, szybko robili karierę. Donieck był mia-
stem kapitalistycznym, nawet rygorystycznym. 
Chcesz żyć lepiej – musisz ciężko pracować, speł-
niać wymagania stawiane w zakładzie pracy. Mu-
sisz udowodnić, że jesteś czegoś wart, nie słowa-
mi, ale czynami. Jeśli dobrze pracujesz, będziesz 
miał przyszłość, bez względu na to, kim jest twój 
brat, ojciec lub chrzestny. Mieliśmy oczywiście 
kumoterstwo, ale w mniejszym stopniu niż w in-
nych miastach Ukrainy.

Nawet nasi oligarchowie prowadzili taki spo-
sób życia. Na przykład Achmetow. Zbierał uta-
lentowanych młodych ludzi z całej Ukrainy, aby 
pracowali w jego �rmach. Dawał im «kijowską» 
pensję, płacił czynsz, żeby tylko dla niego praco-
wali. To było naprawdę innowacyjne miasto. Do 
tego Doniecka już się nie da wrócić. Jeśli będzie 
ukraiński, na pewno tam pojedziemy. Nie wiem, 
czy zamieszkamy, czy po prostu przejdziemy się 
ulicami. A teraz zdecydowanie nie chciałbym tam 
jechać. Nie chcę czuć tego bólu, spotykać tam zu-
pełnie innych ludzi, uświadamiać, że to oni ode-
brali mi wszystko, na co pracowałam przez całe 
życie. Po prostu przyszli i odebrali, stwierdzili, że 
mamy żyć inaczej. 

Na własnej skórze zobaczyliśmy, że tak się 
zdarza, że prawda nie jest ani czarna, ani biała, 
jest różna. Kiedy Wołyń został zajęty w 1939  r., 
a  potem ponownie w 1941 r., kolejne władze 
dyktowały mieszkańcom Wołynia, jak powinni 
żyć. Nie podobało im się to, dlatego powstawa-

Аза Голощапова:  
«У той Донецьк уже не повернешся»

«Вони просто прийшли і зруйнували наше життя, вирішили, 
що ми маємо жити по-іншому», – сказала Аза Голощапова, го-
лова громадської організації «Переселенці Криму та Донба-
су». До Луцька вона приїхала з Донецька у 2014 р.

З Азою Голощаповою ми розмовляли під 
час інтеркультурного фестивалю «Палітра 
культур», де «Переселенці Криму та Донбасу» 
разом з організаціями національних меншин 
ознайомлювали лучан зі своєю діяльністю.

– Чи адаптувалися переселенці в Луць-
ку?

– Я в Луцьку більше п’яти років і не знаю 
таких переселенців, які не призвичаїлись до 
місцевого укладу життя. Всі живуть, працюють. 
За п’ять років наша організація зробила дуже 
багато для того, аби українці, які мешкають 
у Західній Україні, дізналися, які вони – україн-
ці зі Сходу. 

На жаль, за всі роки незалежності влада не 
зробила майже нічого, аби краще познайоми-
ти один регіон з іншим. Навіть потяги, які хо-
дили зі Сходу на Захід, наприклад із Маріуполя 
до Львова, були найгіршими на «Укрзалізниці». 
І це не тільки моя думка, багато лучан мені го-
ворили те ж саме. Ми, східняки, знали лише, 
що існує «Львов» – туристична Мекка, візитів-
ка Західної України, а про Луцьк, на жаль, май-
же нічого не знали. Так само волиняни, лучани 
зокрема, дуже мало знали про Донецьк. 

Узагалі існували та й існують досі багато 
стереотипів як з одного, так і з другого боку 
про людей, які мешкають на сході чи заході 
України. Нас переважно лякали одне одними: 
ці – бандерівці, а ці – бандюгани. Хоча і там, 
і там живуть добрі, гостинні, теплі люди. Взага-
лі українці – тепла нація. Звісно, люди бувають 
різні, але в більшості своїй українці відгукують-
ся на чуже горе, допомагають одне одному. 

Це я теж відчула, коли приїхала сюди, на 
Волинь. Місцева громада дуже гостинно нас 
прийняла. Дуже багато простих людей, сусідів 
переселенців допомагали моїм землякам – ко-
лишнім донеччанам, луганчанам, кримчанам – 
обживатися на новому місці. Дуже важко кидати 
весь той скарб, який ти наживав роками, і по-
чинати з нуля. Якщо в тебе всього одна валіза, 
якщо ти зовсім не сподівався, що від’їжджаєш 
надовго, якщо ти гадки не мав, що можна по-
кинути свій дім, своє оточення, свій життєвий 
уклад… У зрілому віці це дуже важко. Молодь 
і діти легше переживають цей розрив.

Ми не думали, що доведеться їхати надовго. 
Ми дуже сподівалися на владу, очікували від 
неї якихось кроків. На жаль, влада не виправ-
дала наших надій – що в Криму, що на Донбасі. 
Вся країна чекала, коли ж буде відповідь на 
агресію. Ми бачили наших людей, які співали 
гімн України, плакали, коли віджимали україн-
ський флот. Ми розуміли, що коїться щось не-
добре, але не розуміли, чому немає реакції 
влади.

Так само ми нічого не розуміли, коли Гіркіна 
вибили зі Слов’янська і російські вояки з «опол-
ченцями» колоною відступали 60 км чистим по-
лем. Їх же можна було розбити і не здавати До-
нецьк. Ми не розуміємо, чому наш президент 
Порошенко не дав цієї команди. Якби їх там тоді 
розбили, нічого цього не було  б. Донбас мож-
на було би відбудувати за рік, максимум за два. 
А так Росія знищила його.

– Як думаєте, чому саме Донбас?
– Я вважаю, що Донбас завжди був для них 

конкурентом, адже тут виробництво сталі 
й вугілля. Світовий ринок – один, а в нас були 
потужні підприємства, які мали контракти 
з усім світом. Вони конкурували з Росією, саме 
тому за роки війни з Донбасу повністю, з об-
ладнанням, вивезли 26 заводів. Тепер Донбас 
для Росії не конкурент. Щоби відбудувати його, 
потрібні велетенські кошти. Тепер цей регіон 

став нецікавим для Росії. Мало того, вона пі-
дірвала Україну не тільки економічно, а й мо-
рально, психологічно.

– Що Ви маєте на увазі?
– Частина населення Донбасу зомбована 

російською пропагандою. Вони свято вірять, 
що нас тут гноблять за російську мову. Ні, ча-
сом буває, що до нас чіпляються деякі особи, 
коли чують російську мову, рекомендують 
переходити на українську. Ми взагалі віль-
но розмовляємо українською, але в побуті за 
бажанням використовуємо то українську, то 
російську. Відомо: коли людина переживає 
сильні емоції, вона мимоволі переходить на 
рідну мову. А ми виросли в російськомовно-
му середовищі, то й переходимо на російську. 
Правильніше буде сказати, не на російську, 
а  на російсько-український суржик, на місце-
вий діалект, у якому є багато українських слів. 
У нас, наприклад, ніколи не казали «пруд» – 
лише «ставок», не «дом», а «хата». Таких слів 
багато, їх нас навчили наші бабусі й дідусі.

– Як Ви думаєте, чому люди піддалися 
пропаганді?

– Тому що на Донбасі мешкали люди більше 
100 національностей, роками культивувався 
інтернаціоналізм, цим завжди пишались. Росія 
знайшла ту ниточку, за яку можна було зачепи-
тися. І ось бачите, що з того вийшло.

– Ви вже п’ять років не були в Донецьку. 
Додому не хочеться?

– Ні. Не хочеться, бо це місце болю для 
мене. Я народилася там, і коли їздила по сві-
ту, говорила: «Найкраще місто у світі – це До-
нецьк». Донецьк і справді був найкращим, 
дуже зручним для життя, в ньому багато було 
продуманого, цікавого. Це було місто моло-
дості – понад 100 тис. студентів! Це ж як пів 
Луцька! Місто багатьох можливостей. Між ін-
шим, більшість студентів у нас працювали, самі 
заробляли на себе, швидко робили кар’єру. 
Донецьк був капіталістичним містом, досить 
жорстким. Хочеш краще жити – мусиш важко 
працювати, відповідати тим вимогам, які став-
лять на підприємстві. Треба доводити, що ти 
чогось вартий, не словами, а ділом. Якщо ти 
добре працював, то мав перспективи, неза-
лежно, хто в тебе кум, сват і брат. Ні, кумівство 
в нас також було, але в меншій мірі, ніж в інших 
містах України.

Такий спосіб життя культивували навіть 
наші олігархи. Той самий Ахметов, наприклад. 
Він збирав талановиту молодь з усієї України, 
щоб вона працювала на його підприємствах. 
Давав їм київську зарплату, платив за оренду 
житла. Тобто це було дійсно інноваційне місто. 
Але в той Донецьк уже не повернешся. Якщо 
ж він буде українським, то, безумовно, ми туди 
приїдемо. Не знаю, чи жити, чи просто про-
йтися рідними вулицями. Але зараз я точно не 
хотіла би туди. Не хочеться натикатися на біль, 
зустрічати зовсім інших людей, усвідомлюва-
ти, що це вони забрали в тебе все те, що ти на-
працював протягом життя. Вони просто при-
йшли і забрали, вирішили, що ти маєш жити 
по-іншому. 

На своєму досвіді ми зрозуміли, що таке бу-
ває, що правда – не чорна і не біла, вона – різ-
на. І коли Волинь у 1939 р. окупували вперше, 
а в 1941 р. вдруге, волинянам чергова влада 
диктувала, як їм жити. Це було їм не до впо-
доби, тому й створювалися всі ці військові 
об’єднання, виникали різні конфлікти. 

Важко в цьому всьому розібратися, але іс-
торія нас розсудить. Відкладемо вбік ідейні 
речі, розглянемо ситуацію на побутовому рів-
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Psycholodzy realizują wspólny projekt

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie wspólnie z Rówień-
skim Obwodowym Szpitalem Wojskowym w Klewaniu realizu-
je projekt «Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie 
zdrowia psychicznego».

Projekt przewidujący staże w Polsce dla psy-
chologów i lekarzy psychiatrii z Ukrainy otrzymał 
wsparcie �nansowe polskiego MSZ w ramach 
programu «Polska Pomoc Rozwojowa». Będzie 
realizowany do końca 2020 r. Jego celem jest 
wyszkolenie kadry psychologów i lekarzy ukra-
ińskich po to, aby mogli w codziennej pracy 
wykorzystywać te metody, których nauczą się 
w Polsce, i szerzyć tę wiedzę dalej wśród innych 
psychologów i lekarzy.

Projekt składa się z kilku etapów. Realizacja 
pierwszego z nich trwa w tej chwili. O współpra-
cy polskich i ukraińskich fachowców w zakresie 
psychologii i psychiatrii rozmawialiśmy z Micha-
łem Kuroniem i Pauliną Szymanik z Kliniki Psy-
chiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii 
Wojskowego Instytutu Medycznego oraz z kon-
sulem Konsulatu Generalnego RP w Łucku Mar-
kiem Zaporem. 

Michał Kuroń i Paulina Szymanik odwiedzili 
Ukrainę w celu przeprowadzenia rozmów z oso-
bami zainteresowanymi udziałem w projekcie. 
10 zakwali�kowanych do projektu psychologów 
i psychiatrów z obwodu rówieńskiego zostanie 
przeszkolonych w Polsce. Przyjadą najpierw na 
staż do Kliniki Psychiatrii Stresu Bojowego i Psy-
chotraumatologii, żeby zobaczyć jak ona funk-
cjonuje, a następnie na kurs, który będzie skon-
centrowany na leczeniu traumy i na poznaniu 
metod psychoterapeutycznych umożliwiających 
leczenie stresu pourazowego.

«Po powrocie na Ukrainę będą prowadzić 
pacjentów tymi metodami i opisywać sesje, tak 
żebyśmy widzieli, jak to robią i mogli poprawiać 
jakieś błędy albo nieścisłości. Uczestnicy projek-
tu będą także wymieniać się doświadczeniami ze 
swoimi ukraińskimi kolegami. Każda z osób musi 
udokumentować przeszkolenie około 10 osób 
na Ukrainie. Chcielibyśmy, żeby po tym kursie 
w  sumie było przeszkolonych 110 osób, a zdo-
byta wiedza docierała do kolejnych profesjonali-
stów» – powiedział Michał Kuroń.

W ramach «Polskiej Pomocy Rozwojowej» już 
od dłuższego czasu są wspierane różne projekty 
wdrażane na Ukrainie. «Realizowaliśmy progra-
my ekonomiczne skierowane do żołnierzy, któ-
rzy wracali z ATO, żeby pomóc im jakoś w nowym 
starcie. Zastanawialiśmy się również, co można 
zrobić w kwestii pomocy psychologicznej. Zwró-
ciły się do nas władze obwodu rówieńskiego, 

które pragną rozwiązać ten problem» – zauważył 
konsul Marek Zapór.

Jak zaznaczył Michał Kuroń Wojskowy Instytut 
Medyczny wcześniej już współpracował z leka-
rzami z Ukrainy organizując dla nich szkolenia 
w Warszawie: «Jedna z osób, która uczestniczyła 
w kursie, za pośrednictwem Konsulatu General-
nego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku skontak-
towała dyrektora szpitala wojskowego z Klewa-
nia z naszą kliniką, wskutek czego nawiązaliśmy 
współpracę».

«Pracujemy w Klinice Psychiatrii Stresu Bo-
jowego i Psychotraumatologii, więc siłą rzeczy 
przyjmujemy wojskowych i na co dzień pra-
cujemy z osobami po misjach w Afganistanie 
czy w  Iraku, ale również z cywilami, którzy do-
świadczyli traumy. Pracujemy terapeutycznie 
nad niwelacją objawów związanych z PTSD, czyli 
z  zaburzeniem stresu pourazowego» – poinfor-
mowała nas Paulina Szymanik. Dodała: «W tera-
pii skupiamy się nie tyle na samym wydarzeniu 
traumatycznym, tylko bardziej na sposobie prze-
żywania przez osobę tego, co się wydarzyło».

Z pomocy Kliniki Psychiatrii Stresu Bojowe-
go i Psychotraumatologii korzystają też inne 
służby, m.in. policja, straż czy służba więzien-
na. «Jeżeli mają trudności w leczeniu, to kieru-
ją pacjentów do nas. Leczymy też w zasadzie 
wszystkie osoby dotknięte stresem traumatycz-
nym, które tra�ają do nas» – powiedział Michał 
Kuroń.

Michał Kuroń i Paulina Szymanik odwiedzili 
szpital wojskowy w Klewaniu, Ostrogski Ob-
wodowy Szpital Psychiatryczny oraz uniwersy-
tet w  Ostrogu. Tłumaczą: «Chcielibyśmy, żeby 
w projekcie uczestniczyły osoby z różnych śro-
dowisk, tak żeby wiedza dotarła do specjalistów 
pracujących z różnymi grupami. Oczywiście naj-
bardziej dotyczy to osób, które wracają z  ATO. 
Natomiast wiemy, że taka trauma dotyka nie 
tylko żołnierzy, ale też ich rodziny». Podczas 
projektu psycholodzy z Ukrainy będą pozna-
wać metody leczenia skuteczne we wszystkich 
tych grupach. «Dajemy narzędzie uniwersalne 
do poradzenia sobie z  traumą» – dodał Michał 
Kuroń. 

Walenty WAKOLUK

Військовий медичний інститут у Варшаві спільно з Рівнен-
ським обласним госпіталем ветеранів війни в Клевані реалі-
зує проєкт «Покращення доступу до соціальних послуг у сфе-
рі психічного здоров’я».

Проєкт, який передбачає стажування 
в Польщі психологів та психотерапевтів з Украї-
ни, одержав фінансову підтримку польського 
МЗС у рамках програми «Польська допомога 
в розвитку». Його реалізація триватиме до кін-
ця 2020 р. Мета – проведення стажування та 
тренінгів для українських спеціалістів у галузі 
психіатрії, після яких вони зможуть у щоден-
ній роботі використовувати методи, з котрими 
ознайомляться в Польщі, а також поширювати 
ці знання серед своїх колег.

Проєкт складається з кількох етапів. Реалі-
зація першого з них триває зараз. Про співпра-
цю польських та українських фахівців у сфері 
психології та психіатрії ми говорили з Міхалом 
Куронем та Пауліною Шиманік із Клініки пси-
хіатрії бойових стресів та психотравматології 
Військового медичного інституту й консулом 
Генерального консульства РП у Луцьку Маре-
ком Запуром.

Міхал Куронь та Пауліна Шиманік відвіда-
ли Україну для проведення розмов з особами, 
зацікавленими участю в проєкті. 10 відібраних 
психологів і психіатрів із Рівненської області на-
вчатимуться в Польщі. Спочатку вони приїдуть 
на стажування до Клініки психіатрії бойових 
стресів та психотравматології, щоб побачити, 
як вона функціонує, а згодом на курс, присвя-
чений лікуванню травм та ознайомленню з пси-
хотерапевтичними методиками, за допомогою 
яких лікують посттравматичний стрес. 

«Після повернення в Україну учасники 
проєк ту працюватимуть із пацієнтами, засто-
совуючи ці методики й описуючи сеанси так, 
щоб ми бачили, як вони це роблять, і мали 
можливість виправити якісь помилки чи не-
точності. Вони також обмінюватимуться до-
свідом зі своїми колегами. Кожен з  учасників 
мусить задокументувати навчання приблизно 
10 осіб в Україні. Ми би хотіли, щоб після цьо-
го курсу загалом пройшли навчання 110 осіб, 
щоб ці знання потрапляли до інших фахів-
ців», – сказав Міхал Куронь.

У рамках «Польської допомоги в розви-
тку» вже тривалий час Польща підтримує різні 
проєк ти, які впроваджуються в Україні. «Ми ре-
алізували економічні програми, скеровані до 
солдатів, котрі поверталися з АТО, щоб якось 
допомогти їм у новому старті. Міркували також 
про те, що можна зробити у сфері психологічної 

допомоги. Згодом до нас звернулося керівни-
цтво Рівненської області, яке бажає розвивати 
цю тему», – сказав консул Марек Запур.

Міхал Куронь зазначив, що Військовий ме-
дичний інститут раніше вже співпрацював із 
лікарями з України, організовуючи для них 
тренінги у Варшаві: «Одна з осіб, котра брала 
участь в курсі, за посередництвом Генераль-
ного консульства РП у Луцьку, допомогла ди-
ректору військового госпіталю в Клевані скон-
тактувати з нашою клінікою, в результаті чого 
розпочалася така співпраця».

«Ми працюємо в Клініці психіатрії бойо-
вих стресів та психотравматології, тому при-
родньо, що приймаємо військових і щоденно 
працюємо з людьми, які служили під час місій 
в Афганістані чи Іраку, а також із цивільними, 
котрі пережили травми. Ми здійснюємо тера-
пію, покликану усунути симптоми посттрав-
матичного синдрому, тобто розлади, пов’язані 
з посттравматичним стресом», – розповіла 
Пауліна Шиманік. Додала також: «У терапії ми 
зосереджуємося не стільки на самій події, що 
спричинила розлад, скільки на способі пере-
живання особою того, що трапилося».

Допомогою Клініки психіатрії бойових стре-
сів та психотравматології користуються також 
інші структури, наприклад поліція, пожежна 
чи в’язнична служби. «Якщо у них виникають 
труднощі під час лікування, то вони направ-
ляють пацієнтів до нас. Загалом ми лікуємо 
практично всіх осіб, які переживають травма-
тичний стрес», – сказав Міхал Куронь.

Міхал Куронь та Пауліна Шиманік відвіда-
ли військовий госпіталь у Клевані, Острозьку 
обласну психіатричну лікарню та Національ-
ний університет «Острозька академія». Як по-
яснюють: «Ми хотіли би, щоб у проєкті брали 
участь люди з різних середовищ, щоб ці зна-
ння потрапили до спеціалістів, котрі працюють 
із різними групами осіб. Звичайно, передусім 
мова йде про осіб, котрі повертаються з АТО. 
Проте ми знаємо, що такі травми пережи вають 
не тільки солдати, але й їхні родини». Під час 
проєкту психологи з України пізнаватимуть 
методи терапії, ефективні в роботі з усіма 
цими групами. «Ми пропонуємо універсальні 
інструменти для боротьби з травмою», – додав 
Міхал Куронь.

Валентин ВАКОЛЮК

Психологи реалізують спільний проєкт

ły te wszystkie formacje wojskowe, pojawiały się 
różne kon°ikty.

Trudno to wszystko zrozumieć, ale niech histo-
ria nas oceni. Spróbujmy wczuć się w tę sytuację. 
Weźmy przykład OUN-UPA. Walczyli o życie na 
swojej ziemi, bronili prawa do decydowania w swo-
im imieniu. Każdy był w jakiejś swojej sytuacji. Lu-
dziom trudno było się zdecydować. Ktoś walczył 
przeciwko nazistom, a ktoś przeciwko sowietom. 

Ukraińcy są wolnym narodem. Nie znosimy, 
gdy narzuca się nam czyjeś zdanie. Dlatego ci, 
którzy nie chcieli żyć zgodnie z zasadami «rus-
skiego miru», opuścili Donieck, bo pokojowe 
protesty kończyły się rozlewem krwi. Cokolwiek 
mówią desperaci, nie da się walczyć z czołgami 
i pociskami gołymi rękami. Dlatego przyjechali-
śmy tutaj, na Wołyń.

– Czy został tam ktoś, z kim Pani utrzymuje 
kontakt?

– Tak. Zostało wielu ludzi, którzy z różnych po-
wodów nie wyjechali: nie zdążyli, nie zrozumieli, 
nie uwierzyli, że to na długo, byli chorzy, nie mo-
gli opuścić rodziców. Ci, którzy mają prywatne 
domy, przeważnie żyją na dwa miejsca, często 
tam jeżdżą. Domy są częściej rabowane, z miesz-
kaniami jest mniej zachodu: sąsiedzi mogą przy-
pilnować, są bardziej bezpieczne. 

– – Czy mieszkający tam ludzie boją się 
z Panią otwarcie rozmawiać?

– Nie, normalnie rozmawiają. Oczywiście nikt 
nie może tam otwarcie wyrażać poglądów pro-
ukraińskich. Ludzie są zakładnikami, zawsze moż-
na pozbawić ich czegoś cennego. Mieszkańcy 
obwodu ługańskiego i donieckiego doświadczyli 

biedy, widzą, że nie ma miejsc pracy, że młodzież 
ucieka – ktoś na Ukrainę, ktoś do Europy, a ktoś 
do Rosji. Już na własne oczy się przekonali, do 
czego to doprowadziło. Wyjeżdżają ludzie, którzy 
mają jakieś zawody, którzy mogą coś zmienić.

Najgorsze jest to, że uciekają lekarze. Chociaż 
są też tacy, którzy zostali. Mieliśmy w Doniecku 
jeden z najlepszych ośrodków onkologicznych 
w Europie, z unikalnym sprzętem. Pracujący tam 
lekarze rozumieją, że jeśli zostawią ten sprzęt, 
będzie po nim. Dlatego zostali i pracują, bo jest 
dużo chorych na raka. Znam pacjentów onko-
logicznych z Kurachowego lub Marjinki, którzy 
jeżdżą leczyć się do Doniecka, takie jest ich życie. 
Widzi pan, ideologia swoją drogą, a życie swoją. 
I te puzzle się nijak nie układają.

– Nie uważa Pani, że problem Donbasu po-
wstał, dlatego, że państwo lekceważyło czło-
wieka jako najwyższą wartość?

– Myślę, że to największe nieszczęście kra-
jów poradzieckich. Widzimy, jaki jest stosunek 
do człowieka w Europie, jak jest doceniany przez 
państwo. A Izrael? Przecież to wzór dla wszystkich! 
Życie ludzkie jest najcenniejsze. A w krajach pora-
dzieckich tak nie jest. W Rosji sytuacja jest jeszcze 
gorsza. Tylko co nas to ma obchodzić? My sami 
mamy złą sytuację! Człowiek, który zdobywa wła-
dzę, zapomina, że jest takim samym obywatelem, 
jak inni. A kiedy ma już stołek, ludzie stają się nie-
istotni. Dopóki tak jest, będzie to szkodziło nasze-
mu krajowi, nawet jeśli nastąpi poprawa gospo-
darcza. Dopóki na Ukrainie nie zmieni się stosunek 
do ludzi, nie będzie zmian jakościowych.

Rozmawiał Anatolij OLICH

ні. От ОУН-УПА, наприклад. Вони ж відстоюва-
ли власне життя на своїй землі, боронили своє 
право приймати самостійні рішення. Та в кож-
ного ситуація була своя. Людям було важко ви-
значитися, і хтось воював із нацистами, а хтось 
із совєтами. 

Українці – вільна нація, і ми не терпимо, 
коли нам накидають свою думку. Тому той, хто 
не хотів жити за правилами руського миру, 
поїхав із Донецька, адже мирні акції спроти-
ву завершувалися кровопролиттям. Що би не 
казали відчайдушні голови, але проти танків 
і  гармат із голими руками не підеш. Так ми 
і приїхали сюди, на Волинь.

– Чи залишився там хтось, із ким Ви про-
довжуєте спілкуватися?

– Так. Там залишилося багато людей, які 
з різних причин не виїхали: не встигли, не зро-
зуміли, не повірили, що це надовго, хворі, не 
змогли покинути батьків. Ті, хто має приватний 
будинок, переважно живуть на два місця, час-
то їздять туди. Будинки просто частіше розгра-
бовують, із квартирами простіше: там сусіди 
можуть приглянути, вони більш захищені. 

– Бояться з Вами спілкуватися відкрито?
– Ні, спілкуються нормально. Але відкрито 

свою проукраїнську позицію, звісно, там ніхто 
не може висловлювати. Люди – заручники, їх 
завжди можна чогось, що дороге їм, позба-
вити. Луганчани і донеччани вже відчули на 
собі зубожіння, вони бачать, що немає де пра-
цювати, що молодь утікає – хто в Україну, хто 
в  Європу, хто в Росію. Вони вже на власні очі 
побачили, до чого це призвело. Переїжджають 

ті люди, які мають професійну цінність, котрі 
можуть щось змінити.

Найгірше, що втікають лікарі. Хоча є й такі, 
хто залишився. У нас у Донецьку був один із 
найкращих у Європі онкологічних центрів, 
з  унікальним обладнанням. Лікарі, які там 
працюють, розуміють, якщо вони покинуть це 
обладнання, йому кінець. Тому залишилися 
працювати, а онкологічних хворих зараз дуже 
багато. Я, наприклад, знаю онкохворих людей 
із Курахового чи Мар’їнки, які їздять лікувати-
ся в Донецьк, бо це їхнє життя. Бачите, є речі 
ідеологічні, а є побутові. І ці пазли ніяк не скла-
даються.

– Вам не здається, що проблема Донбасу 
виникла тому, що держава знехтувала лю-
диною як найвищою цінністю?

– Я думаю, що це найстрашніша біда пост-
радянських країн. Ми бачимо ставлення до 
людини в Європі, як її цінує держава. А Ізраїль? 
Це ж узагалі приклад для всіх! Людське жит-
тя – ось що найцінніше. А в пострадянських 
країнах цього немає. У Росії ситуація ще гірша. 
Хоча, яке нам до них діло? У нас ситуація пога-
на! Людина, яка приходить до влади, забуває, 
що вона – такий же громадянин, як і інші. Для 
того, хто добився влади, люди стають неваж-
ливими. І доки в нас ця біда існуватиме, вона 
шкодитиме нашій державі, навіть якщо буде 
економічне покращення. Поки не зміниться 
ставлення до людей, якісні зміни в Україні не 
відбудуться.

Розмовляв Анатолій ОЛІХ
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Przygody łuckich uczniów w Krakowie

Dobrą tradycją stały się wyjazdy uczniów sobotnio-niedzielnej 
szkoły przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej 
na Wołyniu do najsłynniejszych polskich miast i miejsc. 

W zeszłych latach były to wędrówki do Gdań-
ska, Warszawy, nad Jeziora Mazurskie, nad Bałtyk. 
Tym razem pięćdziesięcioro dzieci z nauczyciela-
mi i dyrektorem szkoły Aleksandrem Świcą wyru-
szyło do byłej stolicy Polski – Krakowa. 

Od 23 do 27 września grupa łuckich poszu-
kiwaczy przyjemnych i ciekawych wrażeń od-
wiedziła wiele wartych uwagi miejsc nad Wisłą. 
Od razu po przybyciu do Krakowa odbyła się 
wycieczka edukacyjna do Ogrodu Doświadczeń 
im. Stanisława Lema. Tu dzieci, wspólnie ze swo-
imi nauczycielami oraz przewodnikami, nie tylko 
przypomniały sobie szkolne lekcje z �zyki, ale 
także stały się wynalazcami i eksperymentatora-
mi. Już od ponad 10 lat na 6-hektarowym terenie 
w pięknym, pełnym zieleni miejscu jest ulokowa-
nych ponad 60 różnych eksponatów, przy pomo-
cy których osobiście można przetestować wiele 
praw �zyki: oddychający prostokąt, akustyczny 
telegraf, wędrujące koło, kołyskę Newtona, mo-
dele obserwacyjne, kalejdoskop gigant, lustrza-
ne labirynty, dzwony rurowe i wiele innych. 
Emocji było dużo, ale reszta dnia okazała się nie 
mniej ekscytująca – ponad dwie godziny w parku 
wodnym! Zjeżdżalnie, relaksujące baseny z pod-
grzewaną słoną wodą, pływanie…

Następnego dnia po śniadaniu grupa uczniów 
na czele ze swoimi wychowawcami wybrała się 
do studia telewizyjnego. Była to wycieczka z za-
jęciami praktycznymi w jednym z najpopularniej-
szych kanałów telewizyjnych Polski – TVN. Goście 
z  Ukrainy poznali tajemnice pracy dziennikarzy, 
reżyserów, operatorów, montażystów i nawet 
aktorów. Wszyscy uczestniczyli w telewizyjnym 
show, po czym dostali w prezencie zmontowany 
krótki �lm z ich udziałem. Dużo radości przynio-
sło dzieciom zwiedzanie pomieszczeń, gdzie są 
nagrywane popularne seriale: «Szkoła», «Zako-
chani po uszy», «Szpital». Eksponaty można było 
nie tylko sfotografować, ale wziąć w ręce, można 
było też dostać autograf od aktorów. Chciało się 
przebywać tam jak najdłużej, ale do programu 
była wpisana jeszcze jedna wycieczka przedpo-
łudniowa. 

Pobyt w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Sta-
nisława Staszica też pozostawił po sobie dużo wra-
żeń. W tym roku jedna z najlepszych technicznych 
uczelni Europy obchodzi setną rocznicę powsta-
nia. W swoim czasie do jej otwarcia przyczynił się 
Marszałek Józef Piłsudski. Na ponad 200  kierun-
kach obecnie studiuje tutaj ponad 30 tysięcy stu-
dentów z całego świata. Co najciekawsze, wszyst-
kie budynki uczelniane, biblioteka, domy studenta 

są położone w jednym miejscu. Obejście kampusu 
nie było łatwe, więc uczestnicy wyjazdu obejrzeli 
to co najciekawsze, zwłaszcza dwa najpotężniej-
sze komputery w Polsce: Prometeusz i Zeus. Oka-
zuje się, że zajmują ogromną salę, a na utrzymanie 
tych gigantów wydaje się kilka milionów złotych 
rocznie! Uczniowie z Łucka przymierzyli do siebie 
role studentów oraz skosztowali zestawu obiado-
wego krakowskiego żaka. Jak się okazało, zjeść go 
w całości, z powodu dużej ilości jedzenia, nie było 
łatwo.

Wizyty w Krakowie nie da się sobie wyobra-
zić bez zwiedzenia, wraz z licencjonowanym 
przewodnikiem, starówki, dlatego po obiedzie 
wędrowcy z Łucka obejrzeli najstarsze kulturo-
we i historyczne zabytki miasta – trakt królewski, 
stare katedry i kościoły, Wawel (wzgórze królew-
skie), Rynek. 

Kolejnego dnia podczas pobytu w Krakowie 
uczniowie zwiedzili Urząd Miasta. Goście z Łuc-
ka dowiedzieli się o historycznych kamieniach 
milowych rozwoju Krakowa, jego najlepszych 
władcach i prezydentach, wstąpili też do sali, 
w której odbywają się sesje Rady Miasta. Spotkali 
się również z jednym z wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Krakowa. Po kilku pamiątkowych 
zdjęciach droga doprowadziła podróżujących do 
jednego z największych i najciekawszych muze-
ów lotnictwa w Europie. Na obrzeżu Krakowa, na 
terenie dawnego lotniska, mieszczą się dziesiątki 
różnych samolotów. Szczególną uwagę zwróco-
no na samoloty z czasów drugiej wojny świato-
wej: niemieckie, brytyjskie, polskie, rosyjskie i na-
wet wietnamskie. Każdy chętny mógł wejść do 
wnętrza samolotu prezydenckiego Lecha Wałęsy 
i Aleksandra Kwaśniewskiego. Kiedyś latali nim 
z ważnymi wizytami po całym świecie. 

Po odwiedzeniu największej w Krakowie gale-
rii handlowej «Bonarka», kupnie pamiątek i pre-
zentów dla bliskich osób, zmęczeni uczestnicy 
wycieczki powrócili do domu. Przywieźli ze sobą 
setki zdjęć i nie mniej wrażeń. 

Podróż uczniów sobotnio-niedzielnej szkoły 
działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej 
im. Ewy Felińskiej na Wołyniu s�nansowali ro-
dzice uczniów i członek Stowarzyszenia Eduard 
Karnauch, który poniósł znaczną część kosztów. 
Pomocy w organizacji pobytu w Krakowie udzie-
liły również Urząd Miasta Kraków, Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego i władze 
Akademii Górniczo-Hutniczej.

Tekst i zdjęcia: Wiktor JARUCZYK

Пригоди луцьких учнів у Кракові
Доброю традицією є поїздки учнів суботньо-недільної шко-
ли при Товаристві польської культури імені Еви Фелінської 
на Волині до найвідоміших польських міст. 

У минулі роки це були мандрівки до Гдан-
ська, Варшави, на Мазурські озера, до Балтій-
ського моря. Цього разу 50 дітей із вчителями 
та керівником школи Олександром Свіцою 
подалися до колишньої столиці Польщі – Кра-
кова. 

Із 23 до 27 вересня група луцьких шука-
чів приємних вражень відвідала чимало не-
ймовірних місць. Одразу після приїзду до 
Кракова першим об’єктом для огляду став 
Сад досвіду імені Станіслава Лема. Тут діти зі 
своїми вчителями не тільки пригадали шкіль-
ні заняття з фізики, але й самі стали винахід-
никами та експериментаторами. Вже понад 
10 років на 6 гектарах у цьому дивовижному 
місці знаходяться більше 60 різноманітних 
експонатів, на яких можна випробувати ба-
гато законів фізики: прямокутник, що дихає, 
акустичний телеграф, спіральне коло, колис-
ка Ньютона, обсерваційні моделі, гігантський 
калейдоскоп, дзеркальні лабіринти, трубчас-
ті дзвони тощо. Емоцій чимало, проте про-
довження дня було не менш захоп ливим  – 
міський аквапарк. Катання на водних гірках, 
релаксуючі басейни зі солоною підігрітою 
водою, плавання…

Наступного дня, після сніданку, група зі 
школярами та вихователями вирушила в теле-
візійну студію. На одному з найпопулярніших 
телеканалів Польщі «TVN» відбулася екскурсія 
з практичними заняттями. Гості з України озна-
йомилися із секретами журналістської, режи-
серської, операторської, монтажної та навіть 
акторської роботи. Всі стали учасниками теле-
шоу, після чого одержали в подарунок змон-
тований мініфільм за своєю участю. Багато 
радості дітям додали відвідини залів, де про-
ходять зйомки популярних серіалів «Школа», 
«Закохані по вуха», «Лікарня». Експонати мож-
на було не тільки фотографувати, але й брати 
в руки, а ще можна було взяти автограф у ак-
торів. Хотілося побути тут якнайдовше, але 
до обіду програма передбачала ще одну екс-
курсію. 

Відвідини Гірничо-металургійної академії 
імені Станіслава Сташица запам’ятаються не 
меншою кількістю вражень. Цьогоріч один 
із найкращих технічних навчальних закладів 
Європи відзначає сторіччя. До його відкриття 
свого часу долучився маршал Юзеф Пілсуд-
ський. Понад 200 спеціальностей тут зараз 
здобувають більше 30 тис. студентів з усього 
світу. Найцікавіше, що всі навчальні корпуси, 

бібліотека, гуртожитки знаходяться в одному 
місці. Обійти все студмістечко було непросто, 
тому оглянули найцікавіше, зокрема два най-
потужніші комп’ютери в Польщі «Прометей» 
та «Зевс». Виявилося, що вони займають вели-
чезну залу, а на утримання цих гігантів витра-
чають кілька мільйонів злотих щороку! Луцькі 
школярі спробували себе в ролі студентів, а та-
кож посмакували комплексним обідом краків-
ського студента. Виявилося, що здолати його 
не так і просто.

Візит до Кракова неможливо уявити без 
огляду Старого міста, тому після обіду луцькі 
мандрівники пройшлися найдавнішими куль-
турними та історичними слідами міста – ко-
ролівським шляхом, відвідали древні собори 
і костели, Вавель (королівську гору), площу 
Ринок. 

У наступний день перебування в Кракові 
учні гостювали в міській раді. Лучани дізнали-
ся про історичні віхи розвитку Кракова, його 
найкращих правителів і керівників, оглянули 
залу, де відбуваються сесії міськради. Кілька 
фотографій і дорога мандрівників пройшла 
до одного з найкращих музеїв авіації сучас-
ності. На окраїні Кракова розмістилися май-
данчики, де знаходяться десятки різноманіт-
них літальних апаратів. Особлива увага була 
прикута до літаків часів Другої світової війни: 
німецькі, британські, польські, російські й на-
віть в’єтнамські. Кожен охочий міг посидіти 
в  кабіні президентського літака Леха Вален-
си й Александра Квасневського. Свого часу 
вони облетіли на ньому з важливими візита-
ми увесь світ. 

Після відвідин найбільшого торгового 
комплексу «Бонарка», купівлі сувенірів і по-
дарунків рідним втомлені лучани вирушили 
додому, повізши із собою сотні фотографій і не 
меншу кількість вражень. 

Поїздку учнів суботньо-недільної школи, 
що діє при Товаристві польської культури 
імені Еви Фелінської на Волині, оплатили їхні 
батьки та член ТПК Едуард Карнаух, який взяв 
на себе значну частину витрат.

Текст і фото: Віктор ЯРУЧИК
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Marzenie
Stoję w ogonku do toalety. Niestety, tak się czasem 
jeszcze zdarza. To jedna z niewielu spraw, których, 
choćbyś stanął na głowie, nie da się załatwić przez 
telefon lub internet. I diabli mnie biorą. Czy na ko-
lejkę? Ależ skąd. 

Wyczekiwanie w niej jest wpisane we wszyst-
kie imprezy pod gołym niebem, na które przyj-
dzie więcej niż 10 osób. To normalne prawo na-
tury. Prócz tego, jako osoba pamiętająca dawno 
już miniony, dzięki Bogu, ustrój wielkiej szczęśli-
wości, mam niezłą praktykę w staniu w kolejkach. 

Wściekam się w swej bezsilnej złości na wszyst-
kich amatorów palenia papierosów. Bo jakże tu 
spokój zachować, gdy w piękny, słoneczny dzień 
tkwię po czubek głowy w kłębach gryzącego, 
szarego dymu. Psu na budę moje wyra�nowane 
perfumy, skoro za chwilę będę zalatywać na kilo-
metr smrodliwym odorkiem przepalonej nikoty-
ny. Gdybym tak teraz wyciągnęła z torebki maskę 
przeciwgazową, zapewne ci wszyscy kopcący jak 
parowozy, patrząc na moje przebranie, z pewno-
ścią śmialiby się do rozpuku. I prawdopodobnie 
nie odebraliby całej sytuacji jako przytyku do 
własnego zachowania. Pomyśleliby raczej, że 
mam coś z głową.

I marzyć wtedy zaczynam, że oto wszyscy pa-
lacze będą oddawać się nałogowi tylko w swoim 
gronie, w ściśle wyznaczonej przestrzeni publicz-
nej, nie zajmą na ten cel ani klatki schodowej, ani 
balkonu, traktując je jako autonomiczne obszary 
we wszechświecie. Takie, w których nie tylko re-
alizujemy własne potrzeby, ale zwracamy rów-
nież uwagę na oczekiwania i zamiary innych lu-
dzi. I nikt mi już nie nadmucha dymu do wnętrza 

autobusu stojąc i paląc bezmyślnie w lub tuż przy 
otwartych drzwiach pojazdu.

Tak sobie śnię na jawie, ale jakoś intuicja ko-
bieca podpowiada mi, że są to niestety marzenia 
ściętej głowy, a choć serce naprawdę mam złote, 
w tej chwili patrzę wrogo na wszystkich z papie-
rosem w dłoni. 

Stać w ogonku zdarza się nam często, albo-
wiem ta czynność dotyczy po prostu stania w ko-
lejce.

Stawać na głowie, czyli dokładać wszelkich 
starań w celu załatwienia jakiejś ważnej sprawy 
lub rozwiązania problemu. 

Psu na budę powiemy wtedy, gdy podejmu-
jemy działania skazane z góry na porażkę, kom-
pletnie bezsensowne w danej sytuacji.

Śmiać się do rozpuku, czyli głośno, sponta-
nicznie, długo i żywiołowo.

Mieć coś z głową – dziwnie się zachowywać, 
postępować nielogicznie, często wbrew utartym 
schematom.

Marzenia ściętej głowy – to takie, które nie 
mają żadnej realnej szansy na spełnienie.

Złote serce mają wszyscy dobrzy ludzie. Po-
znajemy ich po tym, że okazują go innym.

Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla 

przez ORPEG

Мрія
Стою у хвості до туалету. На жаль, так часом буває. Це 
одна з небагатьох справ, яких, навіть хоч на голові 
стань, не вдасться владнати за допомогою телефону 
чи інтернету. І чорти мене беруть. Чи злюся на чергу? 
Ні, де там.

Очікування – у програмі кожної імпрези 
просто неба, на яку приходить більше 10 осіб. 
Це нормальний закон природи. Крім цього, як 
у людини, котра пам’ятає вже давно минулий, 
дякувати Богу, найщасливіший у світі устрій, у 
мене непоганий досвід стояння в чергах.

Я лютую у своїй безсильній злобі на всіх 
курців, адже як тут зберегти спокій, коли в чу-
довий сонячний день я стирчу по саму маківку 
у клубах їдучого сірого диму. Псу на буду мої 
вишукані парфуми, бо вже за хвилину від мене 
буде тягнути за кілометр смердючим запаш-
ком перегорілого нікотину. Коли б отак зараз 
витягнула із сумочки протигаз, мабуть, усі ті, 
що коптять, як паровози, дивлячись на моє пе-
ревдягання, луснули би зі сміху. І скоріш за все 
вони би не сприйняли всю цю ситуацію як на-
тяк на власну поведінку. Швидше би подумали, 
що в мене щось із головою.

І тоді я поринаю у мрії, що геть усі курці 
будуть віддаватися власній залежності тільки 
у  своєму колі, у чітко визначеному громад-
ському просторі. Вони не займатимуть для 
цього ані сходового майданчика, ані балко-
на, трактуючи їх як автономні ділянки Всесві-
ту, такі, в яких люди не тільки задовольняють 
власні потреби, а й не звертають увагу на очі-
кування і плани інших. І ніхто мені вже не на-

пустить диму в салон автобуса, стоячи і палячи 
в дверях або одразу ж біля них.

Це мені сниться наяву, але жіноча інтуїція 
підказує, що це, на жаль, мрії відрубаної голо-
ви. І хоч серце в мене дійсно золоте, в цю хви-
лину я дивлюся вороже на всіх, хто має цигар-
ку в устах.

Стояти у хвості (stać w ogonku) доводиться 
часто, адже мова про очікування в черзі.

Ставати на голові (stawać na głowie) – до-
класти всіх зусиль, аби владнати якусь важли-
ву справи чи розв’язати проблему.

Псу на буду (psu na budę) говоримо тоді, 
коли робимо щось завідомо приречене на по-
разку, абсолютно марне в конкретній ситуації.

Луснути зі сміху (śmiać się do rozpuku) – го-
лосно, щиро, довго і життєрадісно сміятися.  

Мати щось із головою (mieć coś z głową) – 
дивно та нелогічно поводитися, часто всупе-
реч усталеним нормам.

Мрії відрубаної голови (marzenia ściętej 
głowy) – мрії, які не мають жодного шансу на 
здійснення.

Золоте серце (złote serce) мають усі добрі 
люди.

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

організацією ORPEG

У Ковелі відбудеться  
VІII конкурс польської співаної поезії

W Kowlu odbędzie się  
VIII Konkurs Polskiej Poezji Śpiewanej 

VІII конкурс польської співаної поезії «Співаймо для Неза-
лежної» відбудеться в Ковелі 16 листопада. У ньому можуть 
взяти участь солісти й аматорські гурти з України та Польщі. 
Прийом заявок триває до 6 листопада.

VIII Konkurs Polskiej Poezji Śpiewanej «Śpiewajmy dla Niepodle-
głej» odbędzie się 16 listopada w Kowlu. Mogą w nim wystąpić 
soliści i zespoły amatorskie z Ukrainy i Polski. Zgłoszenia trwają 
do 6 listopada.

Умови конкурсу польської співаної поезії:
1. Конкурс відбудеться в суботу, 16 листопа-

да 2019 р., в Народному домі «Просвіта» в Ко-
велі (вулиця Міцкевича, 10).

2. Початок о 12.00.
3. У конкурсі можуть взяти участь солісти й 

аматорські гурти з України та Польщі.
4. Учасники представлять вибрані пісні на 

тексти польських поетів. У цьому році органі-
затори пропонують підготувати пісні різних 
жанрів.

5. Виконавці можуть грати на своїх інстру-
ментах або скористатися записаним музичним 
супроводом на диску.

6. Учасники повинні мати щонайменше 
11 років.

7. Заявку необхідно надіслати на електрон-
ну адресу: wieslaw.pisarski@orpeg.pl.

8. Організатори скличуть журі, яке визна-
чить лауреатів.

9. Усі виконавці отримають дипломи учас-
ників та сувеніри з Ковеля.

10. Всі конкурсанти візьмуть участь у май-
стер-класах авторської пісні, які проведе Ка-
роліна Нєпогодзінська.

11. Зацікавлені особи можуть писати на 
вищевказану електронну адресу й телефо-
нувати до Вєслава Пісарського за номером: 
+380667554296.

Бланк заявки можна завантажити тут: 
monitor-press.com/ua/responsive/7843-242266.
html. Вона повинна містити інформацію про 
виконавців (наприклад, соліст/дует/колектив, 
інституція, що делегує), назви пісень, техніч-
ні потреби, передбачувану вартість доїзду.

Організатор VІII конкурсу польської співа-
ної поезії – Товариство польської культури 
в  Ковелі у співпраці з Українсько-польським 
союзом імені Томаша Падури з Рівного.

Конкурс проходить під патронатом Гене-
рального консульства РП у Луцьку. Медійний 
патронат – «Волинський монітор».

ВМ

Regulamin Konkursu «Śpiewamy dla Niepod-
ległej»:

1. Konkurs odbędzie się 16 listopada 2019 r. 
w  Narodowym Domu «Proswita» w Kowlu przy 
ul. Mickiewicza 10.

2. Początek konkursu o godzinie 12.00.
3. W konkursie mogą wystąpić soliści i zespoły 

amatorskie z Ukrainy i Polski.
4. Uczestnicy prezentują wybrane piosenki pol-

skie. W tym roku organizatorzy proponują piosen-
ki z różnych gatunków z ciekawymi tekstami.

5. W konkursie uczestnicy mogą grać na swo-
ich instrumentach lub posłużyć się podkładem 
nagranym na płycie.

6. Minimum wiekowe określa się na 11 lat.
7. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailo-

wy: wieslaw.pisarski@orpeg.pl.
8. Organizatorzy powołają Jury, które przyzna 

nagrody i wyróżnienia.
9. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy 

uczestnictwa i pamiątki z Kowla.
10. Wszyscy konkursanci wezmą także udział 

w warsztatach piosenkarskich prowadzonych 
przez Karolinę Niepogodzińską.

11. Wszyscy zainteresowani konkursem mogą 
pisać na powyższy e-mail i telefonować: Wiesław 
Pisarski: +380667554296.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tu: 
monitor-press.com/pl/konkursy/7844-24227.

html. Zgłoszenie powinno zawierać informa-
cje o wykonawcy (m.in. solista/duet/zespół, 
instytucja delegująca), tytuły piosenek, potrze-
by techniczne, przewidywany koszt dojazdu.

Organizatorzy VIII Konkursu Polskiej Poezji 
Śpiewanej: Towarzystwo Kultury Polskiej w Kow-
lu przy współpracy z Ukraińsko-Polskim Soju-
szem im. Tomasza Padury w Równem.

Konkurs odbywa się pod patronatem Konsula-
tu Generalnego RP w Łucku.

Patronem medialnym jest «Monitor Wołyński».

MW
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Mela Muter – mistrzyni portretu
Меля Мутер – майстриня портрету

Вона була однією з найкращих портретисток ХХ ст. й могла 
стати іконою жіночого малярства. Природа обдарувала її 
вродою і талантом. Чому ж ця гарна й освічена жінка помер-
ла у злиднях і забутті?

Była jedną z najlepszych portrecistek XX wieku. Natura o�arowa-
ła jej urodę i talent. Mogła stać się ikoną kobiecego malarstwa. 
Dlaczego więc ta piękna i wykształcona kobieta umarła w nędzy 
i zapomnieniu?

На зламі ХІХ і ХХ ст. небагатьом жінкам вда-
лося потрапити до пантеону мистецтва й зайня-
ти відповідне місце на вершині цієї особливої 
сфери, заброньованої передусім для чоловіків. 
Їхня відсутність не була пов’язана з браком та-
ланту чи лінощами, вона була результатом па-
нівних на той час поглядів і звичаїв.

Батьком художниці був Фабіан Клінгсланд. 
Вона походила із заможної єврейської сім’ї, яка 
асимілювалася в Польщі. Після смерті батька, 
в 1924 р., мисткиня перейшла в католицизм, 
її хресними батьками стали Лілі та Владислав 
Реймонти. Хресний батько Мелі в тому ж році 
отримає Нобелівську премію в галузі літерату-
ри за роман «Селяни».

Меля Мутер народилася у 1876 р. у Вар-
шаві, але більшість свого життя провела поза 
межами країни, переважно в Парижі. У 1927 р. 
прийняла французьке громадянство. В любові 
художниці до Парижа немає нічого дивного, 
адже саме тут билося серце мистецтва. Кожен, 
хто прагнув ознайомитися з найсучасніши-
ми мистецькими тенденціями, їхав до столиці 
Франції. Контакти з новітнім мистецтвом та 
найбільшими творцями епохи були для Мутер 
найкращою і найважливішою школою. Дебют 
мисткині відбувся у 1902 р. Із тієї пори її робо-
ти регулярно потрапляли на виставки. Про неї 
писали: «[...] свіжий, юний, динамічний талант, 
видатна індивідуальність [...]».

У цей період найважливішим джерелом на-
тхнення для неї була Бретань – її краєвиди та 
жителі. Шукаючи власний стиль, художниця 
охоче й відважно експериментувала з різно-
манітними техніками. В її творчості можна 
відшукати захоплення символізмом та форвіз-
мом. Мутер часто використовувала неґрунто-
ване полотно, частину якого залишала незама-
льованим. Мисткиня обожнювала зображати 
старих людей, їхні зморщені, викривлені ча-
сом обличчя, скроні, припорошені сивиною. 
На полотнах з’являються скалічені люди, діти-

жебраки. Відраза і страждання змішуються, як 
і у звичайному житті. Потрібно визнати, що це 
не надто популярні теми для інших художни-
ків, але не для Мелі Мутер.

Так само морепродукти – риби і молюсків 
повно на картинах малярки. Сама вона так 
відгукувалася про них: «[...] вони невразливі 
до людських драм, людського безумства [...]». 
У  творчості художниці важливе місце займа-
ють пейзажі – зазвичай Південна Франція або 
Іспанія. Їм притаманні незвичайна експресія та 
насичені барви. Подібні риси можна знайти на 
полотнах, які показують невеличкі привабливі 
французькі та іспанські містечка. Червоні дахи 
будинків, що купаються у променях призахід-
ного сонця, викликають невідомі прагнення, 
які важко навіть вербалізувати. 

Через Велику депресію 1929 р. кількість за-
мовлень на портрети відчутно впала. Це одра-
зу ж спричинило матеріальні проблеми. Жор-
стока доля змусила художницю здавати власну 
віллу, через що їй довелося до кінця життя за-
лишатися без власного кутка. Далі було тільки 
гірше. Остаточно хороші часи завершилися 
з початком Другої світової війни. Меля Мутер, 
котра як єврейка боялася нацистських репре-
сій, оселилася в Авіньйоні, де навчала рисунка 
у школі для дівчат. Після війни вона все ж по-
вернулася до Парижа, брала участь у багатьох 
виставках, але так і не повторила довоєнних 
успіхів.

Проживання в тісній та вогкій майстерні, 
а  також хвороба очей, що прогресувала, ста-
ли причиною того, що малярка була змушена 
відкласти на полицю свої пензлі та фарби. По-
мерла вона в 1967 р.

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

організацією ORPEG

На фото: 1. Мела Мутер, фото прибл. 1900 р. 2.  L’Hiver 
(Зима), 1910 р. Джерело: https://www.lempertz.com.

Na przełomie XIX i XX wieku niewielu kobie-
tom udało się dostać do panteonu sztuki i zająć 
odpowiednie miejsce na szczycie tego szczegól-
nego obszaru, zarezerwowanego przede wszyst-
kim dla mężczyzn. Ich nieobecność nie wynikała 
z braku talentu czy lenistwa, ale była efektem pa-
nujących wówczas poglądów i obyczajów.

Ojcem malarki był Fabian Klingsland. Pocho-
dziła więc z zamożnej, żydowskiej rodziny zasy-
milowanej w Polsce. Po śmierci ojca, w 1924 r., 
artystka przeszła na katolicyzm, a jej rodzicami 
chrzestnymi stali się Lili i Władysław Reymonto-
wie. Ojciec chrzestny Meli za niezwykłą powieść 
«Chłopi» zostanie w tym samym roku laureatem 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Mela Muter urodziła się w 1876 r. w Warszawie, 
ale większość swojego życia spędziła poza grani-
cami kraju, głównie w Paryżu. W 1927 r. przyjęła 
francuskie obywatelstwo. W miłości malarki do 
Paryża nie ma nic dziwnego, ponieważ to wła-
śnie tutaj znajdowało się tętniące serce sztuki. 
Ktokolwiek pragnął zapoznać się z najnowszymi 
trendami artystycznymi, jechał do stolicy Francji. 
Kontakty ze sztuką nowoczesną oraz najwięk-
szymi twórcami epoki były dla Muter najlepszą 
i  najważniejszą «szkołą». Artystka zadebiuto-
wała w  1902 r. Od tej pory jej prace regularnie 
były obecne na wystawach. O niej samej pisano: 
«[...]  talent świeży, młody, ruchliwy, indywidual-
ność wybitna [...]». 

W tym okresie najważniejszą inspiracją ar-
tystki jest Bretania – jej krajobraz oraz miesz-
kańcy regionu. Poszukując własnego stylu ma-
larka chętnie i odważnie eksperymentowała 
z różnorodnymi technikami. W jej twórczości 
można odnaleźć fascynację symbolizmem i fo-
wizmem. Muter często wykorzystywała nieza-
gruntowane płótno, którego część pozostawiała 
niezamalowaną. Artystka uwielbiała malować 
starych ludzi, ich pomarszczone, czasem powy-
krzywiane twarze, skronie przyprószone siwizną. 
Na obrazach pojawiają się ludzie kalecy, ubo-

gie dzieci. Brzydota i cierpienie mieszają się jak 
w prawdziwym tyglu życia i trzeba przyznać, że 
to niezbyt popularne tematy u większości innych 
malarzy. Nie u Meli Muter. 

Podobnie owoce morza – skorupiaki i ryby, 
których pełno na obrazach artystki. Sama o nich 
tak mówiła: «[...] (one) są niewrażliwe na ludzkie 
dramaty, na ludzkie szaleństwo [...]». W twór-
czości malarki ważną pozycję zajmują pejzaże, 
zwykle ukazujące południową Francję lub Hisz-
panię. Charakteryzują się niezwykłą ekspresją, 
mocnymi, nasyconymi barwami. Podobne cechy 
można odnaleźć na płótnach przedstawiających 
francuskie i hiszpańskie małe, urokliwe miastecz-
ka. Czerwone dachy domów skąpane w promie-
niach zachodzącego słońca wzbudzają nieznane 
tęsknoty i pragnienia, których nawet nie potra�-
my zwerbalizować.

Wielki kryzys z 1929 r. sprawił, że liczba za-
mówień na portrety spadła w znaczący sposób. 
Przełożyło się to natychmiast na problemy ma-
terialne. Malarka została więc zmuszona przez 
brutalny los do tego, aby wynająć swoją willę, 
pozbawiając się w ten sposób własnego kąta 
do końca życia. Później było już tylko gorzej. 
Ostateczny kres dobrych czasów nastąpił w mo-
mencie wybuchu II wojny światowej. Mela Muter 
bojąc się, jako Żydówka, nazistowskich represji, 
zamieszkała w Awinionie, gdzie uczyła rysunku 
w szkole dla dziewcząt. Wprawdzie po wojnie 
wróciła do Paryża, uczestniczyła także w wielu 
wystawach, ale nigdy już nie powtórzyła przed-
wojennych sukcesów.

Mieszkanie w ciasnej i wilgotnej pracowni, 
a także postępująca choroba oczu sprawiły, że 
artystka zmuszona była odłożyć na półkę swoje 
pędzle i farby. Zmarła w 1967 r. 

Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla przez ORPEG

Na zdjęciach: 1. Mela Muter, zdjęcie około 1900 r.  2. L’Hiver 
(Zima), 1910 r. Źródło: https://www.lempertz.com.
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РОБОТА/PRACA /
Вакансії в Луцьку

Посада З/П Вимоги / Роботодавець

За детальною інформацією звертайтеся 
до Луцького міського центру зайнятості:

43021 м. Луцьк, вул. Ярощука, 2; 
тел.: +38(03322) 72-72-58, 24-92-68

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

Агент страховий 5 500 Презентація страхових послуг, консульту-
вання клієнтів компанії з метою укладан-
ня договорів страхування. Попередньо 
телефонувати: 788 410, 050 423 41 09, Ана-
толій Васильович

Адміністратор 8 00 Адміністратор у фітнес-кафе «LimeFit-
Club»: організація свят, акційних про-
позицій, прийом замовлень, контроль 
за персоналом кафе, контроль по кухні. 
Графік роботи гнучкий: з 10:00 до 20:00. 
Попередньо телефонувати: 0990439723, 
Альона

Адміністратор 5 500 Посада адміністратора з власним автомо-
більним транспортом, підбір персоналу, 
доставка товару, попередньо телефону-
вати: 0993237969

Адміністратор системи 5 500 Обробка вхідних звернень користувачів 
(чат, e-mail); робота з комп’ютером, ви-
сока швидкість друку; знання англійської 
мови; телефонувати: 050-80-41-143, Тетя-
на Петрівна

Апаратник термічного 
оброблення ковбасних 
виробів

12 000 Досвід роботи на виробництві. Роботи 
проводяться у місті Луцьк, вул. Лідавська. 
Режим роботи з понеділка по п’ятницю з 
08:00 до 17:00. Попередньо телефонува-
ти: 0504389492 (Юлія)

Бариста 8 500 Консультування та розрахунок клієнтів, 
приготування кави та кавових напоїв, 
можливе навчання, дотримання чисто-
ти на робочому місці. Попередньо теле-
фонувати: 0639925008 (робота в кафе 
«Лофт», пр. Перемоги)

Бариста 7 500 Приготування кавових напоїв, знання 
асортименту, якісне обслуговування клі-
єнтів, консультування, розрахунки; по-
передньо домовитись про співбесіду за 
телефоном: 0974699444, Павло

Бармен 5 500 Виконувати роботу бармена-офіціанта в 
кафе на автомийці «Автоком», м. Луцьк, 
вул. Лідавська, 23; попередньо телефону-
вати: 0958961411

Бармен 4 200 Навики бармена, знання касового апара-
ту та санітарних норм. Відповідальність. 
Робота з 9:00 до 16:00 в барі на Завокзаль-
ному ринку. Попередньо телефонувати: 
0506902611, Сергій Володимирович

Бармен 5 500 Приготування та розлив напоїв, обслу-
говування клієнтів, проведення розра-
хунків; робота в кафе «Гостинний двір» 
за адресою: м. Луцьк, вул. Задворецька, 
4. Графік роботи: тиждень через тиждень

Бетоняр 6 000 Бетонні роботи. Робота в районі вул. 
Рівненської, новобудова. Попередньо 
телефонувати: 0958212535, Анатолій Ві-
кторович

Бетоняр 5 500 Попередньо телефонувати: 0997404078, 
Олександр Вікторович, знання технологій 
проведення бетонярських робіт, укладан-
ня бруківки

Бухгалтер 6 500 Ведення бухгалтерського обліку підпри-
ємства, знання програми 1с 8.2 версія, 
подання звітності, попередньо телефону-
вати: 0672047855, Олена Петрівна

Бухгалтер 6 000 Ведення ділянки роботи по реалізації 
пального по АЗС. 75-10-16

Бухгалтер 8 000 Облік і контроль за поступленими кошта-
ми. Звітність фінансова та статистична. 
Ведення діловодства. Знання 1С. Попере-
дньо телефонувати: 0500840304, Оксана 
Юріївна

Бухгалтер 10 000 Організація та ведення бухгалтерського 
та податкового обліку, знання 1С (версія 
7.2), нарахування заробітної плати, пода-
ча звітності. Робота в с. Княгининок, вул. 
Тополева, 31. Попередньо телефонувати: 
0976237011, Дмитро Анатолійович

Бухгалтер 7 000 Помічник головного бухгалтера: ведення 
податкової та фінансової звітності, облік 
працівників. Знання програми 1С (8 онов-
лена версія), робота у програмах УНФ, 
УТП. Попередньо телефонувати: 067-332-
08-24, 75-14-23, Іван Іванович

Вантажник 4 200 Завантаження і розвантаження товару, 
комплектування товару згідно заявок 
на магазини, попередньо телефонувати: 
0678253600, 0504380838

Вантажник 6 000 Завантаження, розвантаження будівель-
них матеріалів. Місце проведення робіт: 
вул. Ковельська, 150а, склад-магазин, 
звертатись за телефоном: 0992281552, 
Василь Васильович

Вантажник 6 500 Здійснення навантаження, перенесення 
і розвантаження внутрішньоскладського 
вантажу (напоїв) та інших товарно-мате-
ріальних цінностей. Тел.: 099-037-5433, 
Олеся Леонідівна

Вантажник 6 000 Навантаження та розвантаження продук-
ції зі складів, дотримання правил санітарії 
та особистої гігієни (харчують, здійсню-
ють довіз на роботу та з роботи), попере-
дньо телефонувати: 0501360320 

Варник асфальтової маси 12 000 Контролює якість первинної сировини. 
Чистить устаткування від залишків ас-
фальтової маси після закінчення її варін-
ня та бере участь у ремонті устаткування, 
яке обслуговує. Попередньо телефонува-
ти: 050 33 99 418, Валерій Анатолійович

Верстатник 
деревообробних 
верстатів

7 000 Обробка деревини на деревообробних 
верстатах (виготовлення паркетних до-
шок, ліжок). Адреса: м. Ківерці, вул. Київ-
ська, 46. Телефонувати: 050-339-92-25

Верстатник широкого 
профілю

10 000 Робота в ремонтно-механічному цеху: 
обробка деталей на універсальних вер-
статах, нарізання різьби, фрезерування, 
шліфування узлів та деталей. Попередньо 
телефонувати: 050-1444-964

Водій автотранспортних 
засобів

9 000 Вантажні перевезення на автомобілі 
Renault Mideum з виконанням функцій 
експедитора, попередньо телефонувати: 
0500431257, Мирослава Сергіївна

Водій автотранспортних 
засобів

4 173 Водій автобуса для перевезення дітей 
(категорія D), попередньо телефону-
вати: 0661441604, Валерій Данилович, 
0332244183, 0332249102

Водій автотранспортних 
засобів

13 700 Водій великого вантажного автомобіля, 
робота не по місту, а на сортувальній 
станції (але яка знаходиться у місті), до-
ставка вантажу з сортувальної станції на 
полігон в Брище (режим роботи з 8:00 до 
17:00, субота, неділя вихідні). Підприєм-
ство здійснює довіз на роботу та з роботи, 
можливе надання житла для приїжджих

Водій автотранспортних 
засобів

10 000 Здійснення вантажних перевезень (де-
ревини) по Україні, з/п до 20 000 грн в за-
лежності від фактично відпрацьованого 
часу. Наявність прав водія категорії СЕ. 
Попередньо телефонувати: 066-033-83-
37, Євгенія Василівна

Водій автотранспортних 
засобів

8 000 Керування автомобілем ГАЗ з вишкою. До-
плата за нічні зміни. Наявність прав водія 
категорії С. Телефонувати: 26-17-39, Вале-
рій Васильович

Водій автотранспортних 
засобів

8 000 Перевезення вантажів (напоїв) по Волин-
ській області.  Наявність прав водія кате-
горій В, В1, С. Телефонувати: 099-037-54-
33, Олеся Леонідівна

Водій автотранспортних 
засобів

8 000 Перевезення вантажів (охолоджених 
продуктів) по Україні та за кордон. Наяв-
ність прав категорії СЕ.  З/п до 30 000 грн. 
Попередньо телефонувати: 050-378-37-07

Водій автотранспортних 
засобів

10 000 Регулярні спеціальні перевезення; ро-
бота по Луцьку, Волинська та суміжні об-
ласті; перевезення пасажирів до місця 
роботи та в зворотньому напрямку. Адре-
са для проведення співбесіди: м. Луцьк, 
вул. Львівська, 152б. Контактний телефон: 
066-721-70-81, Олександр Петрович

Водій тролейбуса 9 000 Керування транспортним засобом (тро-
лейбусом) по місту. Наявність прав водія 
категорії Т. Телефонувати: 26-17-39

Вчитель з дошкільного 
виховання (з дипломом 
молодшого спеціаліста)

4 500 Вчитель англійської мови (основна мова), 
польської, німецької, французької. Графік  
роботи вільний (за узгодженням з керів-
ництвом). Місце роботи: вул. Єршова, 11, 
каб. 660. Можливе працевлаштування 
студента (підробіток після навчання). Для 
співбесіди звертатись за тел.: 0663162914, 
Євгенія Олегівна

Газозварник 10 000 Зварювання деталей, апаратів, конструк-
цій, виконання робіт на будівельному 
майданчику, розряд 4-5, тел.: 74-02-33 або 
0503397187, Іван Леонтійович

Геодезист 15 000 Виконання геодезичних робіт по будів-
ництву багатоповерхових житлових бу-
динків. Досвід роботи з електронними 
геодезичними приладами. Попередньо 
телефонувати: 067-82478-79, Тарас Воло-
димирович

Головний бухгалтер 10 000 Виконання обов’язків заступника дирек-
тора з фінансово-економічних питань:  
ведення бухгалтерського обліку та звіт-
ності, фінансова діяльність підприємства, 
здійснення контролю; знання звітності 
виробництва. Телефонувати: 050-378-07-
37, Євген Іванович

Головний технолог 10 000 Технолог деревообробного виробни-
цтва; оптимізація виробничого процесу 
та здійснення функцій контролю: якості 
сировини та готової продукції, процесу 
виробництва; розробка технологічних 
нормативів, інструкцій. Телефонувати: 
050-378-07-37, Євген Іванович

Грануляторник 12 000 Гранулювання паливних гранул та бри-
кетів. Контроль кількості та якості гото-
вої продукції. Усунення несправностей у 
роботі устаткування. Організація роботи 
працівників робочої зміни. Догляд за 
санітарним станом робочої зони. Вико-
нання вимог нормативних актів охорони 
праці. Робота в цеху. Матеріальна відпо-
відальність. Попередньо телефонувати:  
0977192092, Андрій Валентинович

Двірник 4 173 Контактна особа: 0502765369, Анатолій 
Віталійович, ретельне прибирання при-
леглої території школи, прибирання лис-
тя, підстригання кущів

Двірник 4 173 Прибирання прибудинкової терито-
рії, працювати 3-5 год. в день 2 рази на 
тиждень, попередньо телефонувати: 
0993385062

Двірник 4 173 Ретельне прибирання території шкіль-
ного закладу, косіння трави. Тел.: 
0666949382, Володимир Васильович

Диспетчер диспетчер-
ської служби управління

5 500 Чергування згідно графіку, у т. ч. в нічний 
час з використанням комп’ютера; аналіз 
та передача отриманих даних. Попере-
дньо телефонувати: 050 24 081 29

Друкар офсетного 
плоского друкування

5 400 Виконання офсетного друку на полігра-
фічних станках; досвід роботи у полігра-
фічній сфері. Телефонувати: 77-07-52, 78-
29-22

Електрик дільниці 4 178 Ремонт та обслуговування електрооблад-
нання в кондитерському цеху, знання 
схем підключення електролічильників 
активної та реактивної енергії. Попере-
дньо телефонувати: 0958707454, Тетяна

Електрогазозварник 10 000 Зварювання металевих сегментів за допо-
могою ручних та напівавтоматичних зва-
рювальних апаратів, робота з паяльним 
та металоформуючим обладнанням; по-
передньо телефонувати: (0332) 78-01-42, 
(0332) 78-01-43

Електрогазозварник 8 000 Проведення зварювальних робіт на під-
приємстві. Гнучкий графік, 0,5 ставки. По-
передньо телефонувати: 050-438-96-09, 
Іван Володимирович

Електромеханік 5 500 Обслуговування, ремонт та усунення не-
справностей електричних приладів в 
авто; робота на СТО, с. Рованці, вул. Про-
мислова, 12, попередньо телефонувати: 
0954758572

Електромонтажник 
з освітлення 
та освітлювальних 
мереж

6 500 Монтаж, ремонт та встановлення елек-
троприладів; попередньо телефонувати: 
0972215888; офіс у м. Луцьк, вул. Шота 
Руставелі, 9

Електромонтер 
з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування

10 000 Обслуговування електрообладнання кар-
тонно-паперової машини, усунення не-
поладок, поточний ремонт обладнання; 
5-6 розряд, допуск до обладнання більше 
1000 вольт. Телефонувати: 050-1444-964, 
Віталій Леонідович

Завідувач складу 6 000 Попередньо телефонувати: 0951099434, 
Анна. Робота за адресою: м. Луцьк, вул.
Карбишева, 2 (маг-н «МАГНАТ АГРО» на-
впроти наркодиспансера).  Продаж  на-
сіння, прийом та видача товарів зі складу, 
ведення документації

Закрійник 5 500 Знання технології пошиття та крою одягу 
(досвід роботи в ательє),  робота в май-
стерні за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 52. 
Тел.: 0501305358, Олена

Заточувальник 6 500 Заточування стрічкових пил та розведен-
ня зубів. Режим роботи з 08:15 до 17:15. 
Попередньо телефонувати: 0673329303

Зварник пластмас 8 000 Обслуговування автоматів по виробни-
цтву мішків та поліетиленових пакетів, 
дотримання техніки безпеки, контактна 
особа: 0509548334, Андрій Богданович

Інженер з інвентаризації 
нерухомого майна

7 000 Проведення технічної інвентаризації 
об’єктів нерухомого майна; обмірювання 
та обстеження конструктивних елементів 
будинків складної конфігурації, будівель 
та споруд; складання ескізів та абрисів 
на земельні ділянки, будинки, будівлі, во-
допроводи; попередньо телефонувати: 
0981527622

Інженер з організації 
експлуатації та ремонту

12 000 Проводити ремонт обладнання та пуско-
налагоджувальні роботи обладнання для 
м’ясо-переробної промисловості, готов-
ність до відряджень, попередньо телефо-
нувати: 0332281402

Інженер з охорони праці 6 000 Контролювати дотримання працівниками 
інструкцій та норм з охорони праці; вико-
нання робіт відповідно до вимог охорони 
праці та техніки безпеки; робота в про-
грамі 1С; попередньо телефонувати: 097-
906-35-66, Катерина

Інженер з пожежної 
безпеки

6 000 Проведення інструктажів, ведення відпо-
відної документації, попередньо телефо-
нувати: 0332728745

Інженер-конструктор 13 000 Розробка ескізних, технічних і робочих 
проєктів у виробництві будівельних мета-
левих конструкцій і частин конструкцій; 
знання програм AutoCAD Archicad; попе-
редньо телефонувати: 0501435455

Інспектор кредитний 7 000 Видача та оформлення кредитів у магази-
нах «Меблі Клас», «Софт Лайн», м. Луцьк 
вул. Єршова, 11; залучення клієнтів; по-
передньо телефонувати: 0504424798, 
0952881963, Тетяна Ростиславівна

Інструктор 4 173 Інструктор з плавання у басейн по дого-
вору ЦПХ. За додатковою інформацією 
звертатись по телефону: 0507157950, 
Юрій Євгенович

Касир 5 500 Розрахунок на касі працівників їдальні 
заводу. Робота за адресою: м. Луцьк, вул. 
Карбишева, 2.  Конт. тел.: 0994600406

Касир торговельного 
залу

5 500 Касир в пекарню, обслуговування відвід-
увачів, проведення інвентаризації гро-
шових одиниць,  що знаходиться за адре-
сою: вул. Кравчука, 48а «Happy bakery», 
можливе працевлаштування студентів, 
попередньо телефонувати: 0994475607, 
Вікторія

Касир торговельного 
залу

7 000 Обслуговування та розрахунок покупців 
на касі гіпермаркету «Там Там», скануван-
ня товарів, знання ПК

Касир торговельного 
залу

5 500 Проведення розрахунків з відвідувачами, 
робота у торговельному залі  закладу гро-
мадського харчування «Чікен Хат», розмі-
щеного на території торгового комплексу 
«Варшавський» на вул. Конякіна, з 9:00 до 
21:00

Касир-експерт 5 500 Збирати кошти касовим апаратом на 
«Центральному ринку», м. Луцьк, вул. Глу-
шець, 1; попередньо телефонувати (0332) 
77-03-73; (0332) 23-24-14

Комірник 5 500 Приймати товар (побутова хімія); збирати 
накладні; відпуск товару водієві; контр-
оль залишків товару; попередньо телефо-
нувати: 0990734133
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W Horochowie powstanie nowy kościół
У Горохові буде новий костел

Субота 5 жовтня стала особливим днем для католиків Горо-
хова. Цього дня єпископ Віталій Скомаровський освятив міс-
це, де буде збудований католицький храм.

Sobota 5 października stała się szczególnym dniem dla katoli-
ków z Horochowa. W tym dniu ksiądz biskup Witalij Skomarow-
ski poświęcił miejsce pod budowę katolickiej świątyni.

Перший відомий історикам костел у Горохо-
ві, який мав подвійну назву – Успіння Пресвятої 
Діви Марії і Віднайдення Всечесного Хреста – 
був споруджений у 1619–1626 рр. Хоча не ви-
ключено, що й раніше в цьому містечку був ка-
толицький храм, адже перша писемна згадка 
про нього датується 1450 р. На початку ХІХ ст. 
костел згорів, тож тодішній власник Горохова, 
граф Валеріан Стройновський, у 1808 р. збуду-
вав нову святиню. Споруда простояла майже 
півтора століття, аж доки в 1950-х рр. її розі-
брали за наказом радянської влади. 

У Горохові, який із 1600 р. мав магдебурзьке 
право, здавна проживали разом українці, по-
ляки та євреї. Друга світова війна зруйнувала 
традиційний уклад містечка. У вересні 1942 р. 
були знищені місцеві євреї, громада яких до ві-
йни нараховувала понад 3800 осіб, а вже в січ-
ні 1944 р. звідси втекли поляки. Від євреїв за-
лишилася лише велика братська могила поза 
межами міста, від поляків – теж лише могили 
на місцевому кладовищі. У 1973 р. совєти лікві-
дували і цвинтар. Ті католики, яким пощастило 
вижити в м’ясорубці Другої світової і в часи пе-
реслідування релігії, воліли мовчати і про своє 
віросповідання, і про національність.

Після здобуття Україною незалежності 
в  1991 р. почалося відродження католицької 
парафії у Горохові. Нечисельна громада май-
же три десятиліття збиралася на богослужіння 
в  орендованих Товариством польської культу-
ри імені Еви Фелінської приміщеннях місцевої 
спортивної школи. Весь цей час католики не 
переставали прагнути власного храму. Врешті 
їхні зусилля принесли плоди – у 2016 р. Горо-
хівська міська рада виділила земельну ділянку 
й надала дозвіл на побудову храму. І ось 5 жов-
тня цього року єпископ Віталій Скомаровський, 
ординарій Луцької дієцезії, освятив майданчик, 
на якому споруджуватимуть костел. Він стояти-
ме на місці, де було католицьке кладовище.

Храм носитиме ім’я Владислава Буковин-
ського – пароха луцького кафедрального со-
бору Святих Апостолів Петра і Павла, в’язня 
радянських таборів, Апостола Казахстану, бе-
атифікованого у 2016 р. До речі, це перший 

в Україні костел, присвячений цьому блажен-
ному.

Урочистості розпочалися молитвою на ро-
зарії за всіх, хто спочивав на горохівському 
кладовищі. Після цього відбулися меса й об-
ряд освячення місця під храм. Літургію зі своїм 
єпископом співслужили священники Луцької 
дієцезії: настоятель луцької кафедральної па-
рафії та одночасно настоятель горохівської 
парафії, отець-канонік Павло Хом’як, отець-ка-
нонік Вітольд-Йосиф Ковалів, отці Роман Вла-
сюк і Марцін Цесельський. У месі взяли участь 
горохівські парафіяни, католики з Луцька та 
чисельна група паломників із Польщі. 

У проповіді владика Віталій нагадав усім 
про життя блаженного отця Владислава Буко-
винського (до речі, свого земляка, адже вони 
обидва родом із Бердичева), який об’єднував 
не тільки поляків та українців, а й німецький, 
російський, литовський, казахський народи, 
адже служив усім без винятку. Кілька разів він 
мав можливість виїхати до Польщі, але без ва-
гань після радянських таборів залишився в Ка-
захстані, аби нести Боже слово і Божу любов 
в’язням і вигнанцям. Також єпископ наголосив: 
«Тоді був час, коли святині зачиняли, а тепер, 
слава Богу, настав час, коли ми маємо можли-
вість ці святині будувати. І ми хочемо дякува-
ти Богові, що живемо в той час, коли святині 
будуються. Це час великої Божої благодаті. Не 
всім людям випадає в їхній долі взагалі можли-
вість покласти цеглину в будівлю, де прослав-
лятимуть Бога».

Наприкінці єпископ Віталій подякував усім 
присутнім за молитву, а особливо горохівським 
парафіянам – жменьці католиків, яка, попри 
все, вистояла і тепер зводить власний храм.

Після богослужіння віряни вшанували 
реліквії свого покровителя. Отець-канонік 
Вітольд-Йосиф Ковалів подарував усім при-
сутнім останню підготовлену ним публікацію – 
«Дев’ятницю за посередництвом блаженного 
отця Владислава Буковинського». Книга ви-
йшла трьома мовами – польською, україн-
ською та російською.

Текст і фото: Анатолій ОЛІХ

Pierwszy znany katolicki kościół w Horocho-
wie pod podwójnym wezwaniem – Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny і Znalezienia Krzyża 
Świętego – został wybudowany w latach 1619–
1626. Chociaż jest prawdopodobne, że w  mia-
steczku kościół katolicki istniał też wcześniej, 
ponieważ pierwsza pisemna wzmianka o nim 
pochodzi z 1450 r. Na początku XIX wieku kościół 
spłonął, więc ówczesny właściciel Horochowa, 
hrabia Walerian Strojnowski, w 1808 r. wybudo-
wał nową świątynię. Budynek stał przez prawie 
półtora wieku, dopóki nie został rozebrany w la-
tach 50. XX wieku z rozkazu władz radzieckich. 

W Horochowie, posiadającym prawo magde-
burskie od 1600 r., od dawna wspólnie miesz-
kali Ukraińcy, Polacy i Żydzi. II wojna światowa 
zburzyła tradycyjny skład narodowościowy 
miasteczka. We wrześniu 1942 r. wymordowano 
miejscowych Żydów, wspólnota których przed 
wojną liczyła ponad 3 800 osób, a w styczniu 
1944 r. uciekli stąd Polacy. Po Żydach pozostała 
tylko duża zbiorowa mogiła za miastem, po Pola-
kach – mogiły na lokalnym cmentarzu. W 1973 r. 
sowieci zlikwidowali też cmentarz. Ci katolicy, 
którym udało się przetrwać zawieruchę wojen-
ną oraz prześladowania religijne, woleli ukrywać 
swoje wyznanie i narodowość.

Po ogłoszeniu przez Ukrainę niepodległości 
w 1991 r. zaczęło się odrodzenie para�i katolickiej 
w Horochowie. Nieliczna wspólnota prawie przez 
trzydzieści lat gromadziła się na nabożeństwach 
w dzierżawionych przez Stowarzyszenie Kultury 
Polskiej imienia Ewy Felińskiej salach miejscowej 
szkoły sportowej. Przez cały ten okres katolicy nie 
ustawali w staraniach o własną świątynię. W końcu 
ich wysiłki zaowocowały – w 2016 r. Horochowska 
Rada Miejska przydzieliła im działkę i zezwoliła 
na budowę kościoła. Tak więc 5 października br. 
ksiądz biskup Witalij Skomarowski, ordynariusz 
diecezji łuckiej, poświęcił teren, na którym po-
wstanie kościół. Zostanie wybudowany w miejscu, 
gdzie kiedyś istniał cmentarz katolicki.

Będzie to świątynia pod wezwaniem Włady-
sława Bukowińskiego, proboszcza łuckiej kate-
dry Świętych Apostołów Piotra i Pawła, więźnia 
sowieckich łagrów, Apostoła Kazachstanu, be-

aty�kowanego w 2016 r. To pierwszy na Ukrainie 
kościół pod wezwaniem tego błogosławionego.

Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy ró-
żańcowej w intencji wszystkich, którzy spoczy-
wają na cmentarzu horochowskim. Następnie 
odbyła się msza św. i poświęcenie terenu pod 
świątynię. Liturgię wspólnie z biskupem odpra-
wili księża diecezji łuckiej: proboszcz łuckiej ka-
tedry i jednocześnie para�i horochowskiej ksiądz 
kanonik Paweł Chomiak, ksiądz kanonik Witold 
Józef Kowalów, księża Roman Własiuk і Marcin 
Ciesielski. W mszy uczestniczyli para�anie z Ho-
rochowa, katolicy z Łucka i liczna grupa pielgrzy-
mów z Polski. 

W kazaniu biskup Witalij przypomniał życio-
rys błogosławionego księdza Władysława Buko-
wińskiego (a w dodatku swojego rodaka, bo 
obydwaj pochodzą z Berdyczowa), który łączył 
nie tylko Polaków i Ukraińców, ale też narody: 
niemiecki, rosyjski, litewski i kazachski, ponie-
waż służył wszystkim bez wyjątku. Kilka razy miał 
możliwość wyjechać do Polski, ale bez wahań, 
uwolniony z radzieckich obozów, pozostał w Ka-
zachstanie, aby nieść Słowo Boże i miłość Bożą 
więźniom i wygnańcom. Biskup również pod-
kreślił: «Wtedy były czasy, gdy zamykano świą-
tynie, a obecnie, dzięki Bogu, mamy czasy, gdy 
możemy te świątynie budować. Chcemy więc 
podziękować Bogu, że żyjemy w tych czasach, 
kiedy świątynie są budowane. To czasy ogromnej 
łaski Bożej. Nie wszystkim los pozwala na to, by 
w ogóle mieć możliwość założenia podwalin bu-
dynku, w którym będzie chwalony Bóg».

Pod koniec uroczystości biskup podziękował 
za modlitwę wszystkim zgromadzonym, a szcze-
gólnie para�anom z Horochowa – garstce kato-
lików, która mimo wszystko przetrwała і teraz 
buduje własną świątynię.

Po nabożeństwie wierni uczcili relikwie swoje-
go patrona. Ksiądz kanonik Witold Józef Kowalów 
podarował wszystkim przygotowaną ostatnio 
przez niego publikację – «Nowennę za przyczyną 
Błogosławionego ks. Władysława Bukowińskie-
go». Książka została wydana w trzech językach – 
polskim, ukraińskim i rosyjskim.
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