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Jak często w tych dniach powie-
my: «Rok temu zaczęła się wojna»? 
Czy będzie to zgodne z prawdą? Nie. 
Tak odpowiedzą nam co najmniej ci, 
którzy już w 2014 r. stawiali opór ro-
syjskiemu agresorowi, a także ci, któ-
rzy z powodu aneksji Krymu przez 
Rosję oraz agresji rosyjskiej w Don-
basie tracili bliskich, domy, wszystko. 

Przyzwyczailiśmy się do tego, że 
przez osiem lat tego, co działo się na 
wschodzie Ukrainy, nie nazywaliśmy 
wojną? Tak. 

Operacja antyterrorystyczna, 
Operacja zjednoczonych sił, działania 
zbrojne w Donbasie, konflikt. Z wielu 
powodów (Żeby nie drażnić Rosji? 
Żeby Ukraina nie miała statusu pań-
stwa w stanie wojny?) oficjalnie nie 
nazywaliśmy tych wydarzeń wojną. 
Nawet wtedy, gdy żegnaliśmy żołnie-
rzy przywożonych do domu w trum-
nach. Mijająс stele z ich zdjęciami 
postawione na centralnych placach 
naszych miast, coraz rzadziej patrzy-
liśmy im w oczy i interesowaliśmy się, 
kim byli i za co ginęli.

Musimy pamiętać, także oddając 
hołd wszystkim poległym w ciągu 

tych dziewięciu lat, że w tych dniach 
mija nie pierwsza rocznica wojny, 
lecz właśnie dziewiąta. To, że ktoś nie 
chce, mówiąc o rocznicy, używać dłu-
gich określeń «pełnoskalowa wojna» 
czy «aktywna/jawna faza wojny Rosji 
z Ukrainą», bo «zależy mu na prostym 
przekazie» (kilka dni temu spotkałam 
taki komentarz na Facebooku), wca-
le go nie usprawiedliwia. Stosując 
«prosty przekaz» wprowadza błędne 
narracje w przestrzeń informacyjną. 
Jeszcze gorzej jest, kiedy mówi tak 
osoba publiczna, której słuchają ty-
siące ludzi, albo władze. Tu przyto-
czę cytat z komunikatu miejscowych 
władz: «Dzisiaj mija rok, jak Ukraińcy 
udowadniają całemu światowi, że są 
zjednoczeni» (?!). 

«Poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli». Tylko nazywając rzeczy po 
imieniu, możemy wymagać od świa-
ta postawienia rosyjskich zbrodnia-
rzy przed trybunałem za wszystko, 
czego dokonali podczas tej wojny. 

Natalia Denysiuk
Fot. Anatol Olich

Війна почалася  
дев’ять років тому

Wojna rosyjsko-ukraińska zaczęła się nie rok, tyl-
ko dziewięć lat temu – 20 lutego 2014 r., kiedy 
uzbrojeni rosyjscy żołnierze wyszli ze swoich baz 
na Krymie. Jej prologiem stały się strzały do ludzi 
na Majdanie. Świat obudził się dopiero 24 lutego 
2022 r., zaczynając w końcu stosownie nazywać 
rosyjską agresję na Ukrainę wojną.

Wojna zaczęła się  
dziewięć lat temu

Російсько-українська війна почалася не рік, 
а дев’ять років тому – 20 лютого 2014 р., коли 
озброєні російські солдати вийшли зі своїх баз 
у Криму. Її прологом стали розстріли людей 
на Майдані. Світ прокинувся лише 24 лютого 
2022 р., почавши нарешті згідно з правдою на-
зивати російську агресію на Україну війною.

Як часто в ці дні ми скажемо: 
«Рік тому почалася війна»? Чи буде 
це правдою? Ні. Таку відповідь нам 
дадуть щонайменше ті, хто вже 
у  2014  р. чинив опір російському 
агресору, а також ті, хто через ро-
сійську анексію Криму та російську 
агресію на Донбасі втратили близь-
ких, домівки, все, що в них було. 

Чи ми звикли до того, що про-
тягом восьми років події на сході 
Ук раїни не називали війною? Так. 

Антитерористична операція, 
Операція об’єднаних сил, зброй-
ний конфлікт на Донбасі. Із бага-
тьох причин (Щоб не дражнити 
Росію? Щоб Україна не мала стату-
су держави, яка перебуває в стані 
війни?) ми офіційно не називали 
цих подій війною. Навіть тоді, коли 
проводили в останню путь солда-
тів, яких додому привозили в тру-
нах. Минаючи стели з їх фотографі-
ями, встановлені на центральних 
площах наших міст, дедалі рідше 
ми дивилися їм в очі та цікавилися, 
ким вони були і за що загинули.

Ми маємо пам’ятати, зокрема 
й для того, щоби вшанувати всіх за-

гиблих протягом цих дев’яти років, 
що в ці дні минає не перша річниця 
війни, а саме дев’ята. Те, що хтось 
не хоче, говорячи про річницю, 
вживати довгі словосполучення 
«повномасштабна війна» чи «ак-
тивна/явна фаза війни Росії з Укра-
їною», бо «йдеться передусім про 
коротше формулювання» (кілька 
днів тому натрапила на такий ко-
ментар у Facebook), зовсім його не 
виправдовує. Застосовуючи «ко-
ротше формулювання», він вводить 
в інформаційний простір шкідливі 
наративи. Ще гірше, коли так гово-
рить публічна особа, яку слухають 
тисячі людей, або такі формулюван-
ня вживають представники влади. 
Тут процитую офіційне повідомлен-
ня: «Сьогодні рік, як українці дово-
дять світові свою єдність» (?!). 

«Спізнаєте правду, і правда ви-
зволить вас». Тільки називаючи речі 
своїми іменами, ми можемо вимага-
ти від світу поставити перед трибу-
налом російських злочинців за все, 
що вони вчинили під час цієї війни. 

Наталя Денисюк
Фото: Анатолій Оліх
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Na Ukrainie istnieje poważne zapotrzebowanie społeczeństwa 
na «polską» tematykę. To już nie są dyskusje w wąskich kręgach 
zawodowych historyków, ale zainteresowania szerokich kręgów 
publiczności.

В Україні існує серйозний суспільний запит на польську тема-
тику. Це вже не дискусії у вузьких колах професійних істори-
ків, а зацікавлення широких кіл громадськості.

Inaczej patrzymy dziś 
na Polskę

Ми зараз інакше 
дивимося на Польщу

Trwająca od 2014 r. wojna na terytorium Ukra-
iny uległa zmianie w lutym 2022 r. Zmieniło się 
też jej postrzeganie – zarówno na Zachodzie, 
jak i na samej Ukrainie. Choć agresor nie ustaje 
w próbach mącenia w głowach, w kółko przeko-
nując o «obronie praw ludności republik ludo-
wych» i «walce z faszyzmem», tylko tendencyjni 
obserwatorzy mogą nie dostrzec zafałszowania 
i nikczemności rosyjskiej narracji. O ile zachod-
nia taktyka nieprowokowania, powściągliwości 
i  ostrożności nadal blokuje i hamuje wiele de-
cyzji, które dla Ukrainy tak naprawdę są sprawą 
życia i śmierci, o tyle bardziej adekwatny i zdecy-
dowany stosunek do sytuacji wykazują państwa, 
które na własnej skórze doświadczyły ucisku 
sowieckiej tyranii: kraje bałtyckie jako byłe repu-
bliki ZSRR, a także kraje należące do tzw. bloku 
socjalistycznego. Logika i gorzkie doświadczenie 
podpowiadają im, że w przypadku klęski Ukrainy 
to one będą kolejnymi ofiarami rosyjskiej agresji, 
a Siły Zbrojne Ukrainy bronią teraz m.in. także ich 
niepodległości i życia. Państwa te jako pierwsze 
udzieliły i nadal udzielają narodowi ukraińskie-
mu pomocy, bez której dalsza walka z tak potęż-
nym wrogiem byłaby wprost niemożliwa.

Największy udział w pomocy dla Ukrainy ma 
Polska. Jest ona bezprecedensowa. Już w pierw-
szych godzinach po rozpoczęciu otwartej agre-
sji rosyjskiej Polska otworzyła swoje granice 
dla uchodźców. Dziś Polska pozostaje de facto 
drugą ojczyzną dla milionów ukraińskich kobiet 
i dzieci, które otrzymują praktycznie pełny pakiet 
praw i świadczeń obywatelskich. Do tego należy 
dodać niekończące się transporty leków, produk-
tów, odzieży, środków higienicznych, ostatnio 
generatorów, latarek, materiałów budowlanych 
itp., zbieranych przez zwykłych Polaków i wysy-
łanych na Ukrainę.

Na Wołyniu, gdzie mieszkam, dla większo-
ści obywateli jeszcze przed 24 lutego ubiegłe-
go roku Polska była przede wszystkim krajem, 
w którym można zarobić na życie; dla młodych 
ludzi była szansą na zdobycie wysokiej jakości 
europejskiego wykształcenia; dla podróżujących 
była hubem, z którego można polecieć w inny 
zakątek świata za uczciwą cenę; dla przedsię-
biorców było to miejsce, gdzie się kupuje towa-
ry i produkty wysokiej jakości. O ile w dziedzinie 
praktycznej nasze stosunki można było określić 
mianem neutralnych, tak w dziedzinie pamięci 
historycznej były one znacznie bardziej skom-
plikowane. Zarówno na poziomie międzynaro-
dowym, jak i  międzyludzkim. Nastąpiły jednak 
zmiany w obu tych aspektach sąsiedzkich relacji.

Wiosną 2022 roku, w okresie Świąt Wielkanoc-
nych, w kilku miejscowościach w obwodzie wo-
łyńskim, rówieńskim i tarnopolskim mieszkańcy 
porządkowali polskie cmentarze. Co roku anga-
żowały się w to głównie polskie organizacje, które 
w 2022 r. ze względu na wojnę nie mogły przybyć, 
więc Ukraińcy postanowili samodzielnie posprzą-
tać groby w dowód wdzięczności dla Polski za 
wsparcie. W naszej gazecie «Monitor Wołyński» 
ukazał się szereg publikacji dotyczących tej ini-
cjatywy. Obserwując reakcje polskich czytelników 
na nie, zauważyliśmy, że często w komentarzach 
wyrażali wątpliwości, czy to naprawdę Ukraińcy 
sprzątają polskie cmentarze, sugerując, że były to 
pewnie miejscowe polskie organizacje.

Jako uczestnik takich akcji mogę potwierdzić, 
że rzeczywiście była to inicjatywa zwykłych miesz-
kańców ukraińskich wsi i miasteczek. Czasem po-
magali samorządowcy, np. dostarczając sprzęt, 
ale najczęściej cała praca była wykonywana przez  
Ukraińców. Ponieważ na co dzień nikt się takimi 
cmentarzami nie opiekuje, pracy jest na nich bar-

dzo dużo. Częstokroć sprzątanie trwało kilka dni. 
Następnie zapalano znicze na wysprzątanych gro-
bach, a mieszkańcy niektórych wsi zwracali się do 
Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej 
na Wołyniu z prośbą o  przekazanie im polskich 
flag do umieszczenia na tych cmentarzach.

W ostatnich miesiącach na Ukrainie trwa proces 
derusyfikacji nazw miejscowych. W Łucku jedna 
z ulic zostanie nazwana imieniem polskiego pisarza 
Józefa Łobodowskiego, który przez pewien czas 
mieszkał w naszym mieście, a w innej dzielnicy je-
den ze skwerów został nazwany imieniem generała 
Władysława Andersa. Nazwiska wybitnych Pola-
ków coraz częściej pojawiają się w innych ukraiń-
skich miastach. Inicjatywa ta jest również wyrazem 
wdzięczności dla narodu polskiego i Polski.

Na popularnym ukraińskim kanale YouTube 
«Historia bez mitów», obserwowanym przez setki 
tysięcy widzów, pojawia się coraz więcej filmów 
poświęconych Polsce i Polakom. Są to nie tylko 
opowieści o wspólnych kartach historii (Kozacy, 
wydarzenia II wojny światowej) czy o wspólnych 
postaciach historycznych (takich jak polski ma-
larz Wilhelm Kotarbiński, mieszkający i tworzący 
w Kijowie). To także filmy o tematyce ściśle pol-
skiej, np.: «Polska 1981. Junta wojskowa przeciw-
ko «Solidarności» czy «Powstanie styczniowe. Jak 
Polska walczyła z imperium rosyjskim». W cyklu 
tym pojawił się m.in. film pt. «Rzeczpospolita. 
Rujnujemy rosyjsko-imperialne narracje». Zgod-
nie z tytułem ukraińska historyczka Natalia Star-
czenko burzy w nim stereotypy, które ukraińska 
historia odziedziczyła po rosyjsko-sowieckiej 
historiografii i które wciąż można znaleźć nawet 
w  podręcznikach szkolnych i  literaturze nauko-
wej. Film ma podtytuł «Nasze państwo». Rzecz-
pospolita jest w nim eksponowana nie jako ko-
lejny zaborca i ciemiężca, ale jako państwo, które 
Ukraińcy tworzyli wspólnie z Polakami, Litwina-
mi, Białorusinami, Żydami i innymi narodami.

Tematy dla historyków na tym kanale są 
proponowane przez widzów. Wnioskując po 
obecnym ich doborze, można stwierdzić, że na 
Ukrainie istnieje poważne zapotrzebowanie spo-
łeczeństwa na «polską» tematykę. To już nie są 
dyskusje w wąskich kręgach zawodowych histo-
ryków, ale zainteresowania szerokich kręgów pu-
bliczności. Coraz częściej pojawiają się też pyta-
nia typu: «Co polecilibyście przeczytać z polskiej 
literatury, obejrzeć z polskich filmów, posłuchać z 
polskiej muzyki?». Liczba chętnych do nauki języ-
ka polskiego też się powiększyła. 

Wydaje się jednak, że nie należy oczekiwać, że 
wszystkie te niewątpliwe zmiany w nastawieniu 
Ukraińców do Polski i Polaków pomogą rozwią-
zać wszystkie dotychczasowe problemy w na-
szych relacjach. O przykład też nie jest trudno. 
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Feliń-
skiej na Wołyniu od momentu powstania, czyli 
od około 30 lat, zabiega o pozwolenie na wznie-
sienie pamiątkowego krzyża na dawnym łuckim 
cmentarzu katolickim, gdzie władze sowieckie 
wybudowały memoriał «Wieczna Sława». Lokal-
ne władze nie śpieszą się jednak z wydaniem ze-
zwolenia na uczczenie pamięci kilkunastu tysięcy 
łuckich Polaków, pochowanych na tej nekropolii.

Z pewnością ważnym wyznacznikiem real-
nych zmian we wzajemnym zrozumieniu Ukraiń-
ców i Polaków może być 80. rocznica rzezi wołyń-
skiej, którą będziemy obchodzić w tym roku.

Czy te transformacje są chwilowe, czy funda-
mentalne, pokaże czas.

Anatol Olich

Tekst pierwotnie został opublikowany 
w projekcie www.DlaPolonii.pl

Війна, яка триває з 2014 р. на території Ук-
раїни, в лютому 2022 р. змінилася. Іншим стало 
теж її сприйняття – і на Заході, і всередині самої 
України. Хоч агресор не полишає спроб пуска-
ти туман в очі, продовжуючи розповідати про 
«захист прав населення народних республік» 
і «боротьбу з фашизмом», тільки заангажова-
на сторона не може не бачити фальшивості та 
нікчемності російського наративу. І наскільки 
західна тактика непровокування, стримування 
й обережності понині блокує чи гальмує бага-
то рішень, які для України є дійсно питаннями 
життя і смерті, настільки більш адекватне й рі-
шуче ставлення до ситуації демонструють єв-
ропейські держави, які на власній шкірі пізнали 
гніт радянської тиранії: країни Балтії як колишні 
республіки СРСР і країни, що входили до так 
званого соціалістичного блоку. Логіка і гіркий 
досвід підказують їм, що у випадку поразки 
України наступними жертвами російської агре-
сії будуть вони, а Збройні сили України зараз за-
хищають також їх незалежність та життя. Саме 
ці країни першими надали і продовжують нада-
вати українському народові допомогу, без якої 
подальша боротьба з таким потужним ворогом 
була би неможливою.

Найбільшу частку в допомозі Україні має 
Польща. Вона безпрецедентна. Вже в перші го-
дини після початку відкритої російської агресії 
Польща відкрила кордони для біженців. Зараз 
вона залишається фактично другою Батьківщи-
ною для мільйонів українських жінок та дітей, які 
отримують тут практично весь набір громадян-
ських прав і пільг. До цього варто додати зібрані 
звичайними поляками вантажі медикаментів, 
продуктів, одягу, засобів гігієни, останнім часом 
генераторів, ліхтариків, будівельних матеріалів 
тощо, які продовжують надходити в Україну.

На Волині, де я мешкаю, для більшості гро-
мадян ще до 24 лютого минулого року Польща 
була насамперед країною, де можна заробити 
на життя. Для молоді – можливістю здобути 
якісну європейську освіту, для мандрівни-
ків  – хабом, звідки за притомні гроші можна 
полетіти в іншу точку світу, для підприємців – 
місцем, де за привабливими цінами можна 
купити якісні товари і продукти. І якщо у сфе-
рі утилітарного ситуацію можна окреслити як 
нейтральну, то на ниві історичної пам’яті вона 
набагато складніша. І на міждержавному, і на 
міжлюдському рівнях. Проте в обох цих аспек-
тах сусідських відносин відбулися зрушення.

Навесні 2022 р. у період Великодніх свят 
у низці населених пунктів Волинської, Рівнен-
ської, Тернопільської областей місцеві жителі 
прибирали польські цвинтарі. Щороку цим 
займалися переважно польські волонтерські 
організації, але через війну вони не змогли 
приїхати, тому українці вирішили самотуж-
ки навести лад на могилах, на знак вдячності 
Польщі за допомогу. Наше видання «Волин-
ський монітор» опублікувало низку матеріалів 
про цю ініціативу. Спостерігаючи за реакцією 
польських читачів на ці публікації, ми поміти-
ли, що часто в коментарях вони висловлювали 
сумніви, що саме українці прибирали польські 
кладовища, припускаючи, що це робили міс-
цеві польські організації.

Як учасник таких акцій можу підтвердити, 
що це дійсно була ініціатива саме звичайних 
жителів українських сіл і міст. Інколи органи 
місцевого самоврядування допомагали, на-
приклад, технікою, але найчастіше всі робо-
ти проводилися руками й коштом звичайних 
українців. Оскільки за такими кладовищами на 
щодень  ніхто не доглядає, роботи там багато. 

Часто прибирання тривало кілька днів. Потім 
на прибраних могилах запалювали лампадки, 
а жителі деяких сіл зверталися до Товариства 
польської культури на Волині імені Еви Фелін-
ської з проханням дати їм польські прапори, 
щоби вивісити їх на цвинтарях.

Протягом останніх місяців в Україні триває 
процес дерусифікації топонімів. У Луцьку, напри-
клад, одна з вулиць носитиме ім’я польського 
письменника Юзефа Лободовського, який пев-
ний час проживав у нашому місті, а в іншому мі-
крорайоні один зі скверів отримав ім’я генерала 
Владислава Андерса. Імена видатних поляків усе 
частіше з’являються на картах інших українських 
міст. Ця ініціатива теж є виявом вдячності поль-
ському народові та польській державі.

На популярному YouTube-каналі «Історія 
без міфів», який дивляться сотні тисяч глядачів, 
з’являється все більше фільмів, присвячених 
Польщі та полякам. Це не тільки розповіді про 
спільні сторінки історії (козаччина, події часів 
Другої світової війни) чи про спільні історичні 
постаті (як-то художник Вільгельм Котарбін-
ський, поляк, який жив і творив у Києві). Це ще 
й фільми вже на суто польські теми: наприклад, 
«Польща 1981: військова хунта проти «Солідар-
ності» чи нещодавній «Січневе повстання: як 
Польща боролася проти російської імперії». До 
речі, в цьому циклі з’явився фільм під назвою 
«Річ Посполита: руйнуємо російсько-імперські 
наративи». В ньому, відповідно до назви, укра-
їнська історикиня Наталя Старченко руйнує 
стереотипи, які залишилися українській історії 
у спадок від російсько-радянської історіографії 
і які досі чудово себе почувають навіть у шкіль-
них підручниках та академічній літературі. 
Стрічка має підзаголовок «Наша держава», у ній 
Річ Посполита показана не черговим загарбни-
ком і гнобителем, а державою, яку в спільноті 
з поляками, литовцями, білорусами, євреями, 
іншими народами разом творили й українці.

Теми історикам на цьому каналі задають гля-
дачі, тобто можна зробити висновок, що в Украї-
ні існує серйозний суспільний запит на польську 
тематику. Це вже не дискусії у вузьких колах 
професійних істориків, а зацікавлення широких 
кіл громадськості. Почастішали теж питання на 
кшталт: «А що ви порадили би почитати з поль-
ської літератури, подивитися з польських філь-
мів, послухати з польської музики?» Охочих ви-
вчити польську мову теж стало більше. 

Проте, здається, не варто розраховувати, 
що ці всі зрушення у ставленні українців до 
Польщі та поляків, які беззаперечно відбу-
лися, допоможуть вирішити геть усі питання 
в наших відносинах. За прикладом теж не тре-
ба далеко ходити. Товариство польської куль-
тури на Волині імені Еви Фелінської від момен-
ту свого заснування, тобто близько 30 років, 
добивається дозволу встановити пам’ятний 
хрест на колишньому луцькому міському ка-
толицькому кладовищі, де радянська влада 
побудувала меморіал «Вічна слава». Проте міс-
цева влада не поспішає надати дозвіл на вша-
нування пам’яті кільканадцяти тисяч лучан-по-
ляків, похованих на цьому цвинтарі.

Ще одним маркером реальних змін у взає-
морозумінні між українцями та поляками 
може стати 80-та річниця Волинської різні, яку 
ми будемо вшановувати цього року.

Чи ці зрушення тимчасові, чи все ж фунда-
ментальні, покаже час.

Анатолій Оліх

Текст спочатку було опубліковано
в рамках проєкту www.DlaPolonii.pl



323 лютого 2023На часі

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

W ramach projektu «Pa-
miętamy o naszych boha-
terach» na reklamowych 
ekranach LED w Łucku wy-
świetlane są zdjęcia miesz-
kańców hromady, którzy 
zginęli w wojnie z rosyjskim 
agresorem trwającej od 
2014 r.

.......
У межах проєкту 

«Пам’ятаємо наших Героїв» 
на рекламних LED-екранах 
Луцька транслюють фото 
жителів громади, які заги-
нули у війні з російським 
агресором із 2014 р.

Обласний перинаталь-
ний центр і луцький поло-
говий будинок отримали 
від латвійських та ірланд-
ських волонтерів облад-
нання для порятунку життя 
новонароджених, зокрема 
інкубатори, медичні роз-
хідники, мікроскопи, УЗД-
апарат.

У Луцьку створили 
спеціальну комісію, яка 
в  разі виникнення над-
звичайних ситуацій за-
йматиметься підготовкою 
та проведенням евакуації 
населення. 

Na Wołyniu z wizytą robo-
czą przebywała wicepremier 
i minister ds. reintegracji 
terytoriów tymczasowo 
okupowanych Iryna Weresz-
czuk. Spotkała się z osobami 
wewnętrznie przesiedlony-
mi oraz z przedstawicielami 
regionu.

.......
Волинь із робочим візи-

том відвідала віцепрем’єр-
міністр – міністр із питань 
реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Іри-
на Верещук. Вона поспіл-
кувалася з переселенцями 
та провела нараду з пред-
ставниками регіону.

Obwodowe Centrum Pe-
rinatalne oraz Łucki Szpital 
Położniczy otrzymały od 
łotewskich i irlandzkich wo-
lontariuszy sprzęt do rato-
wania życia noworodków, 
m.in. inkubatory, materiały 
eksploatacyjne, mikroskopy, 
aparat USG.

W Łucku powołano spe-
cjalną komisję, która w przy-
padku zaistnienia sytuacji 
nadzwyczajnych zajmie się 
przygotowaniem i prze-
prowadzeniem ewakuacji 
mieszkańców.

.......

.......

Нововолинськ виграв 
грант ЄС у розмірі 7,1 млн 
євро на будівництво житла 
для внутрішньо переміще-
них осіб.

.......

Nowowołyńsk zdobył unij-
ny grant w wysokości 7,1 mln 
euro na budowę mieszkań 
dla osób wewnętrznie prze-
siedlonych.

List do redakcji: 
Tu teraz jest mój dom

«Nie pójdziesz dzisiaj do szkoły. Wojna! Rosja napadła 
na Ukrainę !» Tak powiedziała mama rankiem 24  lu-
tego. W jej oczach było przerażenie, niepewność, co 
z nami będzie. Nerwowe rozmowy rodziców i wreszcie 
decyzja: uciekamy! 

Zostawiłam swoją szkołę, zespół «Ak-
cent», w którym tańczyłam i zdobywałam 
nagrody, koleżanki, kolegów… Samo-
chód rodziców zapakowany najpotrzeb-
niejszymi rzeczami, długie, pełne łez po-
żegnanie z babcią i… ruszamy w drogę. 
Do Polski, bo tam kierują się miliony mo-
ich rodaków. Po wielu godzinach jazdy 
znaleźliśmy się w tym nieznanym nam 
dotąd kraju. Troska, jaką nas otoczono 
już na granicy dawała nadzieję, że trafi-
liśmy do dobrych ludzi. Tak właśnie było. 
Wkrótce zamieszkaliśmy w niewielkiej 
wiosce Krynki w województwie święto-
krzyskim. Tam poszłam do szkoły. Nie na 
długo, bo dwa miesiące później rodzice 
znaleźli mieszkanie na trzecim piętrze 
11-kondygnacyjnego bloku w Staracho-
wicach. 

Po raz trzeci w tym roku zmieniłam 
szkołę. Zostałam uczennicą klasy III c 
w  Szkole Podstawowej im. Szarych Sze-
regów. Nie byłam pierwszą Ukrainką 
w tej klasie: od dwóch miesięcy uczyły się 
w niej: Polina z Humania i Włada z Krze-
mieńczuka. Koleżanki i koledzy przyjęli 
mnie serdecznie, a ja coraz lepiej rozu-
miałam, co mówią do mnie rówieśnicy 
i pani Grażyna – moja Wychowawczyni. 
Szybko nauczyłam się polskiego; zaczę-
łam korzystać ze szkolnej biblioteki, czy-
tałam polskie książki i to sprawiało mi 
dużą przyjemność. Na koniec roku szkol-
nego, oprócz świadectwa z doskonałą 
opinią Wychowawczyni, otrzymałam 
dyplom Wzorowego Ucznia i… dyplom 
za czytelnictwo. Nasz sąsiad, mój nowy 
polski Dziadek Zbyszek, powiedział, że 
jest ze mnie dumny, bo choć dopiero od 
czterech miesięcy uczyłam się polskiego, 
jako jedyna ukraińska uczennica w szko-
le zasłużyłam na nagrodę za czytelnic-
two. Obiecał mi i moim koleżankom  – 
Ukrainkom, że wakacje będą ciekawe 

i pozwolą zapomnieć o strasznej wojnie 
w moim kraju.

Na spotkaniu z rodzicami, Dziadek 
Zbyszek przedstawił propozycje kilku-
dniowych wycieczek, które pomogli 
sfinansować jego przyjaciele. Pierwsze 
wakacyjne dni spędziłyśmy wraz z Poli-
ną (z Humania), Sofiją i Maszą (z Nowo-
moskowska) w Zakopanem i Krakowie. 
Poznałam kawał polskiej historii, legend, 
zrobiłam mnóstwo zdjęć. Potem była 
Warszawa. Do naszej niewielkiej gru-
py dołączyła Tonia, która wraz z mamą 
i bratem uciekła z bombardowanego 
Nikopola. Stolica Polski wywarła na nas 
wielkie wrażenie, poznałyśmy losy ma-
łych powstańców, karmiłyśmy wiewiórki 
w królewskim parku w Łazienkach.

Trzy wakacyjne dni spędziłyśmy 
w  Krynicy, Muszynie i słowackiej Starej 
Lubowni. Odwiedziłyśmy piękny Sando-
mierz, kilkakrotnie byłyśmy w Kielcach, 
wędrowałyśmy po Górach Świętokrzy-
skich, poznałyśmy zamki w Chęcinach, 
Iłży i Nidzicy.

Z powodzeniem brałam udział w kil-
ku konkursach i festiwalach w Kielcach, 
Wolinie i Świdnicy, a wraz z dwunastoma 
ukraińskimi rówieśnikami mieszkający-
mi w Starachowicach przygotowałyśmy 
2-godzinny koncert z okazji Dnia Nie-
podległości Ukrainy. 

Także po wakacjach czasu na nudę 
nie ma: tańczę w Zespole Tańca i Insceni-
zacji «Plejada», uwielbiam zajęcia w Pań-
stwowym Ognisku Plastycznym, staram 
się aktywnie uczestniczyć z życiu szkoły 
i miasta. Tu przecież jest teraz mój dom. 
I coraz lepiej się w nim czuję.

Margarita Lazukina
Dnipro – Starachowice

Zdjęcia udostępnił Zbigniew Lewiński

Лист до редакції:  
«Зараз мій дім тут»

«Сьогодні ти не підеш до школи. Війна! Росія на-
пала на Україну!» – сказала мама вранці 24 лютого. 
В її очах – страх і тривога про те, що з нами буде. 
Схвильовані розмови батьків і нарешті рішення: 
втікаємо!

Я покинула свою школу, колектив 
«Акцент», у якому танцювала і здобува-
ла призи, подруг, однокласників… Ав-
томобіль батьків, завантажений найпо-
трібнішими речами, довге, повне сліз 
прощання з бабусею й вирушаємо в до-
рогу. До Польщі, куди прямують міль-
йони моїх співвітчизників. Проїхавши 
багато годин, ми опинилися в  цій не-
знайомій нам доти країні. Турбота, яку 
до нас проявили вже на кордоні, дава-
ла надію, що ми потрапили до добрих 
людей. Так і було. Невдовзі ми осели-
лися в невеликому селі Кринки у Свєн-
токшиському воєводстві. Там я пішла до 
школи. Але ходила до неї недовго, бо 
через два місяці батьки знайшли квар-
тиру на третьому поверсі 11-поверхо-
вого будинку в Стараховіце.

Це вже втретє за той рік я поміня-
ла школу. Я стала ученицею 3-С класу 
в Загальноосвітній школі імені Сірих 
шеренг. Я не була першою українкою 
у своєму класі, адже тут уже два міся-
ця навчалися Поліна з Умані та Влада 
з Кременчука. Однокласниці й одно-
класники прийняли мене сердечно, 
а я  все краще розуміла, що говорять 
мені однолітки та пані Гражина, моя ви-
хователька. Я швидко опанувала поль-
ську і почала користуватися шкільною 
бібліотекою. Я читала польські книжки 
і це мені дуже подобалося. Наприкінці 
навчального року, крім табеля з від-
мінною характеристикою, я отрима-
ла грамоти як зразкова учениця і як 
найактивніша читачка. Наш сусід, мій 
новий польський дідусь Збишек, ска-
зав, що пишається мною, бо, хоч усьо-
го чотири місяці вчу польську мову, 
стала єдиною в школі українською 
ученицею, яка отримала нагороду за 
читання. Він пообіцяв мені й моїм по-
дружкам-українкам, що канікули бу-

дуть цікавими і дозволять забути про 
страшну війну в моїй країні.

Прийшовши до батьків, дідусь Зби-
шек озвучив пропозиції кількаденних 
екскурсій, які допомогли профінансу-
вати його друзі. Перші дні канікул ми 
з Поліною з Умані та Софією і Машею 
з Новомосковська провели в Закопа-
ному та Кракові. Я ознайомилася з час-
тинкою польської історії, легендами, 
зробила дуже багато знімків. Потім 
була Варшава. До нашої невеликої гру-
пи приєдналася Тоня, яка разом із ма-
мою і братом утекла з обстрілюваного 
Нікополя. Столиця Польщі справила 
на нас велике враження, ми дізналися 
про долі дітей-учасників Варшавсько-
го повстання, а ще годували білок у ко-
ролівському парку в Лазєнках.

Три літні дні ми провели в Крини-
ці, Мушині та словацькому місті Стара 
Любовня. Ми відвідали чудовий Сан-
домєж, кілька разів були в Кельце, 
мандрували Свєнтокшиськими гора-
ми, оглянули замки в Хенцінах, Ілжі та 
Нідзіці. 

Я успішно взяла участь у кількох 
конкурсах та фестивалях у Кельце, 
Воліні та Свідниці, а разом із дванад-
цятьма українськими однолітками, які 
проживають у Стараховіце, ми підго-
тували двогодинний концерт із нагоди 
Дня Незалежності України.

Та й після канікул у мене немає часу 
нудьгувати: я танцюю в танцюваль-
но-театральному ансамблі «Плеяда», 
відвідую заняття в Державному ху-
дожньому осередку, стараюся брати 
активну участь у житті школи та міста. 
Адже зараз мій дім тут. І я почуваюся 
в ньому дедалі краще.

Маргарита Лазукіна
Дніпро–Стараховіце

Фото надав Збігнев Левінський
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Historyczny wymiar wojny

«Rosja nie jest gotowa do uczciwej rozmowy o swojej wizji świa-
ta. Teraz pokój oznacza wojnę» – uważa Jerzy Marek Nowakow-
ski, prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, wykładowca 
Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, 
ambasador RP na Łotwie (2010–2014) oraz w Armenii (2014–
2017), ekspert Warsaw Enterprise Institute. 

Polecamy Państwa uwadze naszą rozmowę 
z Jerzym Markiem Nowakowskim o argumencie 
siły, przyszłości Rosji i jej dzisiejszych przywód-
ców, perspektywach członkostwa Ukrainy w Unii 
Europejskiej i NATO oraz historycznym wymiarze 
wojny rosyjsko-ukraińskiej.

– Rok temu, w przededniu rosyjskiej peł
noskalowej agresji na Ukrainę, rozmawiałem 
z polskim dyplomatą Markiem Gołkowskim, 
który zauważył, że niestety argument siły 
ma wielką przewagę nad siłą argumentu. Czy 
Pana zdaniem w obecnej sytuacji argument 
może odzyskać swoją siłę? Czy jednak może
my mówić już tylko i wyłącznie o argumencie 
siły? 

– Mam wrażenie, że teraz bardziej mówimy 
o  argumencie siły, bo próba rozmów z takim 
partnerem, jakim jest Rosja, okazuje się komplet-
nie bezsensowna. To znaczy, im bardziej jesteśmy 
gotowi do rozmowy, tym bardziej Rosja jest go-
towa do napaści. Wobec tego bez argumentu siły 
będzie trudno osiągnąć jakikolwiek pokój. 

W ostatnich miesiącach u głównych partne-
rów zachodnich nastąpiła zmiana paradygmatu 
myślenia. USA i większość krajów europejskich 
doszła do wniosku, że Ukraina musi wygrać tę 
wojnę, a nie tylko jej nie przegrać. Sądzę, że 
wcześniej większość krajów zachodnich chciała 
doprowadzić do sytuacji, w której Ukraina nie 
przegra i w pewnej chwili zaczną działać argu-
menty przy stole negocjacyjnym. W tym momen-
cie w świecie zachodnim dominuje myślenie, że 
Rosję trzeba pokonać, a dopiero wtedy używać 
argumentów, ponieważ teraz Rosja nie jest go-
towa do uczciwej rozmowy o swojej wizji świata. 
Dopóki Rosjanie nie będą do niej gotowi, a będą 
gotowi, kiedy przegrają, dopóty nie ma sensu 
rozmawiać. Bo teraz pokój oznacza późniejszą 
wojnę i to nawet w dużo większej skali.

– Zwycięstwo Ukrainy to powrót do granic 
z 24 lutego 2022 r. czy z 1991 r.? Jak Pana zda
niem widzi to Zachód?

– Myślę, że w tej kwestii następuję ewolucja. 
O  ile wcześniej było myślenie o powrocie do 
granic z 2014 r., o tyle w tej chwili jest to raczej 
myślenie o powrocie do pełnej integralności 
terytorialnej Ukrainy, czyli o odzyskaniu wcze-
śniej okupowanego Donbasu i Krymu. Ta wizja 
jest coraz bliższa światu zachodniemu. Zresztą 
to, co powiedział Henry Kissinger, do niedawna 
zwolennik pokoju, wskazuje, że wersja minimum 
to jest Ukraina w NATO, ale w granicach co naj-
mniej z 2014 r. Sukces Ukrainy, a dokładniej jego 
skala, będzie zależał od tego, jak będą wyglądały 
postępy armii ukraińskiej na froncie oraz czy Za-
chód zdecyduje się na zainwestowanie w pełne 
zwycięstwo, czyli w odzyskanie całkowitej teryto-
rialnej integralności Ukrainy.

– Czy Zachód obawia się zwycięstwa Ukra
iny i wejścia armii ukraińskiej na Krym?

– Ta obawa istnieje cały czas, ale obecnie jest 
coraz mniejsza. Na Zachodzie, jak powiedziałem, 
już odbyła się zmiana myślenia. Jest świadomość, 
że Rosja nie jest partnerem, z którym można roz-
mawiać w sposób uczciwy. Oczywiście w kręgu 
elit zachodnich są podziały. Rosja przez całe dzie-
sięciolecia prowadziła politykę korumpowania 
elit na całym świecie, nie tylko na Zachodzie. Co-
raz bardziej czytelna obecnie jest koncepcja, że 
Rosję trzeba pokonać, zmusić do zmiany rządu. 
Nie osiągniemy tego bez pełnego zwycięstwa 
Ukrainy.

– Czy Zachód boi się możliwego użycia bro
ni nuklearnej i nowej fali mobilizacji w Rosji?

– Putin i tak będzie mobilizował tyle, ile będzie 
potrzebował. Propaganda rosyjska coraz wię-
cej mówi o wojnie z Zachodem, a nie o wojnie 
z Ukrainą. Natomiast zagrożenie użyciem broni 
masowego rażenia istnieje cały czas i jest poważ-
ne. Nie zależy od Krymu, tylko od tego, co będzie 

się działo na froncie. Jak powiedział Dmitrij Mied-
wiediew, jeśli Rosja będzie przegrywała wojnę, to 
jako mocarstwo atomowe rozważy użycie broni 
atomowej. To nie jest kwestia Krymu, tylko kwe-
stia przekonania elit rosyjskich, że użycie broni 
atomowej oznacza koniec Rosji.

– Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE 
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeń
stwa, powiedział, że Putin nie blefuje i może 
iść do końca, ale Zachód też nie blefuje. Czy 
możemy być pewni, że UE będzie z Ukrainą aż 
do jej zwycięstwa?

– Część elit zachodnich ma świadomość, że 
trzeba iść do końca, do zwycięstwa. Nie są to 
wszyscy, ale większość zdecydowanie do takiego 
myślenia się skłania. Dla Rosji zastosowanie broni 
atomowej oznaczałoby zupełne osamotnienie na 
świecie i zagrożenie, że będzie obiektem nie tyl-
ko ukraińskiego, ale i międzynarodowego ataku 
zbrojnego, którego nie wytrzymałaby.

– W 2022 r. Ukraina otrzymała status kan
dydata do UE, w 2023 r. powinny rozpocząć się 
negocjacje akcesyjne. Kiedy Ukraina mogłaby 
wstąpić do UE?

– Jeżeli myślimy sensownie o odbudowie 
Ukrainy po wojnie, to musimy myśleć o Ukrainie, 
która jest częścią UE. Odbudowa Ukrainy jest 
szansą dla Europy na potężny impuls rozwojowy, 
bo to są gigantyczne inwestycje, olbrzymia pro-
dukcja i pieniądze. Na przykład Ukraina będzie 
zapewne musiała zmienić swoje tory kolejowe 
na europejskie, a to są miliardy na nowe wago-
ny i przebudowę sieci kolejowej. Na tym wszyscy 
mogą zyskać. Europa otrzyma nowy impuls roz-
woju własnego przemysłu.

Ważne jest, by powiedzieć jeszcze jedną rzecz. 
Aby domknąć proces budowania Europy, to do 
niej oprócz Ukrainy powinny dołączyć co naj-
mniej Mołdawia i Białoruś. Będzie to ogromna 
szansa dla naszego kontynentu. Istotne również 
będzie przekonanie społeczeństw europejskich 
do tego wszystkiego. Sądzę, że tu rysuje się 
wielka rola Polski w odbudowaniu tak zwanego 
Trójkąta Weimarskiego. Ponieważ kluczem do 
członkostwa Ukrainy w UE będzie głosowanie 
we francuskim referendum. Francuskie prawo 
wymaga referendum do zatwierdzenia nowych 
członków UE. Wobec tego wspólnie z Francją 
trzeba będzie przygotować dobry program od-
budowy Ukrainy, który Francuzi uznają za opła-
calny. Wtedy przyjęcie Ukrainy do UE i jej integra-
cja z Europą mogą być bardzo szybkie. Wymaga 

Історичний вимір війни
«Росія не готова до цивілізованої розмови про своє бачення 
світу. Тепер мир означає війну», – вважає Єжи-Марек Нова-
ковський, голова Євроатлантичного товариства, викладач 
Центру східноєвропейських студій Варшавського універси-
тету, посол Республіки Польща в Латвії (2010–2014 рр.) та Ві-
рменії (2014–2017 рр.), експерт Warsaw Enterprise Institute. 

Пропонуємо вашій увазі розмову з Єжи-Ма-
реком Новаковським про аргумент сили, май-
бутнє Росії та її теперішніх лідерів, перспекти-
ви членства України в Європейському Союзі 
та НАТО, а також історичний вимір російсько-
української війни. 

– Рік тому, напередодні повномасштаб
ної російської агресії на Україну, я розмов
ляв із польським дипломатом Мареком 
Голковським, який зауважив, що, на жаль, 
аргумент сили значно переважає над си
лою аргументу. Як думаєте, в теперішній 
ситуації аргумент може знову відновити 
свою силу? Чи все ж таки ми можемо гово
рити тільки і виключно про аргумент сили?

– Я маю враження, що ми зараз більше го-
воримо про аргумент сили, адже спроби вести 
розмову з таким партнером, яким є Росія, ви-
являються абсолютно безглуздими. Це озна-
чає, що чим більше ми готові до переговорів, 
тим більше Росія готова до нападу. З огляду на 
це без аргументу сили буде важко досягнути 
будь-якого миру.

В останні місяці в головних західних партне-
рів відбулася зміна парадигми мислення. США 
і більшість європейських країн дійшли висно-
вку, що Україна повинна виграти цю війну, а не 
тільки її не програти. Я вважаю, що раніше біль-
шість західних країн хотіла довести до ситуації, 
в якій Україна не програє і в певний момент при 
переговорному столі почнуть діяти аргументи. 
На цей момент у західному світі домінує думка, 
що Росію треба перемогти й лише тоді застосо-
вувати аргументи, адже зараз Росія не готова до 
цивілізованої розмови про своє бачення світу. 
Доки росіяни не будуть до неї готові, а вони бу-
дуть готові, коли програють, доти немає сенсу 
розмовляти. Бо зараз мир означає пізнішу ві-
йну, до того ж набагато масштабнішу.

– Перемога України – це повернення до 
кордонів 24 лютого 2022 р. чи 1991 р.? Як, 
на вашу думку, це бачить Захід?

– Думаю, що в цьому питанні відбувається 
еволюція. І якщо раніше це була концепція по-
вернення до кордонів 2014 р., то в цей момент 
це вже радше концепція відновлення повної 
територіальної цілісності України, тобто по-
вернення раніше окупованих Донбасу і Криму. 
Це бачення стає все ближчим західному світо-
ві. Врешті те, що сказав Генрі Кіссінджер, ще 
донедавна прихильник миру, вказує, що вер-
сія-мінімум – це Україна в НАТО, але в кордо-

нах принаймні 2014 р. Успіх України, а точніше 
його величина, залежатиме від того, як вигля-
датимуть успіхи української армії на фронті, 
а також чи Захід зважиться вкладати в повну 
перемогу, тобто у відновлення повної терито-
ріальної цілісності України. 

– Чи Захід боїться перемоги України 
і того, що українська армія увійде в Крим?

– Такі побоювання існують увесь час, але 
зараз вони стають усе меншими. На Заході, як 
я сказав, вже відбулася зміна мислення. Є усві-
домлення, що Росія – це не партнер, із яким 
можна розмовляти цивілізовано. Звісно, се-
редовище західних еліт поділене. Росія впро-
довж десятиліть вела політику корумпування 
еліт у всьому світі, не тільки на Заході. Тепер 
усе більш чіткою стає концепція, що Росію тре-
ба перемогти, примусити до зміни правління. 
Цього ми не доб’ємося без повної перемоги 
України. 

– Чи Захід боїться можливого викорис
тання ядерної зброї і нової хвилі мобіліза
ції в Росії?

– Путін і так буде мобілізувати стільки, скіль-
ки йому буде треба. Російська пропаганда все 
більше говорить про війну із Заходом, а не про 
війну з Україною. Натомість загроза викорис-
тання зброї масового ураження існує весь час 
і вона серйозна. Вона залежить не від Криму, 
а лише від того, що буде відбуватися на фронті. 
Як сказав Дмитро Медведєв, якщо Росія про-
граватиме війну, то вона як атомна держава 
може застосувати атомну зброю. Це не питан-
ня Криму, а питання переконання російських 
еліт, що використання атомної зброї означає 
кінець Росії.

– Жозеп Боррель, Верховний представ
ник ЄС з питань закордонних справ і полі
тики безпеки, сказав, що Путін не блефує 
і  може йти до кінця, але Захід теж не бле
фує. Чи ми можемо бути впевнені, що ЄС 
буде з Україною аж до перемоги?

– Частина західних еліт усвідомлює, що тре-
ба йти до кінця, до перемоги. Це ще не всі елі-
ти, але більшість усе ж однозначно схиляє ться 
до такого мислення. Для Росії використання 
атомної зброї означало би повну ізоляцію 
у світі і загрозу, що вона стане об’єктом не тіль-
ки українського, але й міжнародного збройно-
го удару, якого їй не витримати.

– У 2022 р. Україна отримала статус кан
дидата в ЄС, у 2023 р. повинні розпочатися 
переговори про членство. Коли Україна 
зможе вступити до ЄС?

– Якщо ми логічно думаємо про відбудову 
України після війни, то повинні думати про 
Україну, яка є частиною ЄС. Відбудова Украї-
ни  – це шанс для Європи отримати величез-
ний імпульс розвитку, адже це гігантські ін-
вестиції, велетенське виробництво і гроші. 
Наприклад, Україна однозначно буде змушена 
поміняти свої залізничні колії на європейські, 
а це мільярди на нові вагони й реконструкцію 
залізничної мережі. На цьому всі можуть заро-
бити. Європа отримає новий імпульс розвитку 
власної промисловості. 

Важливо проговорити ще одну річ. Щоб 
довершити процес побудови Європи, до неї, 
окрім України, мають приєднатися щонаймен-
ше Молдова та Білорусь. Це буде величезним 
шансом для нашого континенту. Визначаль-
ним буде також переконання європейських 
суспільств у цьому. Я вважаю, що тут буде 
велика роль Польщі у відбудові так званого 
Веймарського трикутника, адже ключем до 
членства України в ЄС буде голосування на 
французькому референдумі. Французькі за-
кони вимагають референдуму, щоби затвер-
дити нових членів ЄС. Тому разом із Францією 
треба буде розробити хорошу програму від-
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to ogromnej pracy politycznej i propagandowej. 
Wymaga to od Ukrainy nie tylko ustaw, które 
ukraiński parlament przyjmuje, ale też przekona-
nia świata zewnętrznego, że zagrożenie korupcją 
i nieuczciwością zniknęło, że Ukraina jest trwa-
łym, solidnym członkiem świata zachodniego. To 
jest zadanie, które musi odrobić sama Ukraina. 
Udowadnia to w tej chwili krwią, ale będzie mu-
siała to również udowodnić w życiu gospodar-
czym i społecznym.

– Jak Pan ocenia szanse Ukrainy na człon
kostwo w NATO? Czy są realne?

– W tej chwili Stany Zjednoczone i większość 
członków NATO uważa, tak jak właśnie napisał 
Kissinger, że Ukraina de facto już jest członkiem 
NATO w tym sensie, że Sojusz Północnoatlantyc-
ki jest zaangażowany w jej wspieranie, a Ukraina 
posiada jedną z najsprawniejszych armii świata 
demokratycznego. Myślę, że wejście do NATO 
będzie łatwiejsze niż do UE.

– Niedawno Parlament Europejski przegło
sował utworzenie specjalnego trybunału dla 
Putina. Czy postawienie rosyjskich przywód
ców przed trybunałem jest realne?

– W przypadku Slobodana Miloševića też się 
wydawało, że to jest nierealne. Trzeba próbować, 
bo myślę, że musi nastąpić wreszcie otrzeźwie-
nie i przekonanie, że zbrodnie wojenne powinny 
spotykać się z karą personalną dla ludzi, którzy 
te zbrodnie popełnili. Putin musi być ścigany 
przez prawo międzynarodowe. Nam też się wy-
dawało na przykład, że Augusto Pinochet w Chile 
spokojnie dożyje sobie do starości, zwłaszcza że 
doprowadził do demokratycznej zmiany w koń-
cu ustępując – a jednak był ścigany. Ten sam pro-
blem dotyczy Putina i ludzi z jego otoczenia. Wy-
wołanie wojny o takiej skali, o takiej liczbie ofiar, 
zbrodnie wojenne – muszą być ścigane prawnie. 
Więc tego typu decyzja przynajmniej oznacza, że 
nawet jeżeli dyktator nie zostanie złapany i osą-
dzony, to będzie się czuł, jak zaszczute zwierzę, 
które nie może spokojnie podróżować po świecie 
i konsumować nieuczciwie zdobytego majątku.

– Czy społeczeństwo rosyjskie w przyszło
ści będzie gotowe do poniesienia zbiorowej 
odpowiedzialności? Czy w Rosji jest możliwy 
katharsis na wzór niemieckiego?

– Tutaj byłbym ostrożnym, ale być może po 
upadku reżimu Rosjanie otrzeźwieją. Rosjanie 
z początku lat 90. w istotnej części poparli demo-
kratyczne przemiany. Demonstracje w Moskwie, 
które wyniosły Jelcyna do władzy, to był pokaz 
siły tych Rosjan, którzy chcieli Rosji nowoczesnej 
i demokratycznej. Nie zamykałbym tej ścieżki. 
Jeżeli Rosja sama nie potrafi pozbyć się reżimu 
putinowskiego, to rzeczywiście znajdzie się w sy-
tuacji Niemiec po Hitlerze. Ale mamy przykład 
odmienny, czyli Japonii, która, jak i Niemcy, była 
zbrodniczym uczestnikiem II wojny światowej, 
a jednak zachowała swoje struktury społeczne 
i  potrafiła zamienić się w kraj pokojowy. Więc 
obie te ścieżki są przed Rosją otwarte. Jeśli Ro-
sja sama potrafi odciąć się od nacjonalistycznego 
amoku, w który wpędził ją reżim Putina, to my-
ślę, że wtedy można rozmawiać o rozdzieleniu 
odpowiedzialności elit i społeczeństwa. Jeżeli 
społeczeństwo rosyjskie nie potrafi tego zrobić, 
to wtedy rzeczywiście proces deputinizacji powi-
nien dotknąć całe społeczeństwo.

– Czy jest możliwe, że po zwycięstwie Ukra
iny Rosja się rozpadnie? Wiadomo, że Ukraina 
uznała Czeczeńską Republikę Iczkerii za kraj 
tymczasowo okupowany przez Rosję.

– Na razie czynników potencjalnego rozpadu 
Rosji jest niewiele. Pamiętajmy, że Tatarstan to 
4 mln ludności, trochę więcej mieszka w Baszkirii. 
Oba te kraje są wewnątrz terytorium rosyjskiego. 
Potencjalnie jest jeszcze jedna republika, która 
mogłaby odpaść, to Jakucja – ma olbrzymie tery-

torium, ale jest zamieszkana przez niecały milion 
ludzi. Podobnie Kaukaz Północny, który też jest 
pewnym marginesem, właśnie Iczkeria, Ingusze-
tia, Dagestan. Tam wszędzie nie ma Rosjan, regio-
ny te mają co prawda tradycję insurekcyjną, ale 
to są obszary nieistotne z punktu widzenia skali 
rosyjskiej. Te regiony być może odpadną, ale to 
nic nie zmieni, bo naród rosyjski jest dość zinte-
growany i stanowi w Rosji większość. Natomiast 
pamiętajmy, że Rosja jest w głębokim kryzysie 
demograficznym. Każdego roku zmienia się pro-
porcja ludności na niekorzyść etnicznych Rosjan. 
Nie wykluczam, że w dłuższej perspektywie po-
jawi się tendencja do rozpadu Rosji, ale, myślę, 
że nie będzie ona związana z przegraną wojną, 
tylko ze zmianami demograficznymi. Nie sądzę, 
żeby Rosja rozpadła się, ale myślę, że znajdzie się 
w stanie, który Rosjanie określają mianem smuty, 
czyli głębokiego kryzysu wewnętrznego, walki 
o  władzę. Raczej grozi nam destabilizacja Rosji 
jako całości, niż rozpad na różne państwa.

– W mediach i ukraińskich, i zachodnich 
mówi się, że rok 2023 będzie rokiem zwy
cięstwa Ukrainy. Czy możemy tak twierdzić, 
biorąc pod uwagę, że np. na Bałkanach wojna 
trwała pięć lat?

– Ta wojna jeszcze może potrwać. Nie jestem 
aż tak optymistyczny, aczkolwiek w roku 2023 
nastąpi coś takiego, jak obustronne wyczerpanie, 
więc niewątpliwie spadnie intensywność działań 
bojowych. Natomiast jeżeli nie nastąpi wyraźne 
rozstrzygnięcie wojny, to ona niestety może jesz-
cze potrwać, niszcząc Ukrainę, niszcząc Rosję, 
niszcząc społeczeństwa. Wojna jest zawsze bar-
dzo niszczącym czynnikiem.

– Ten stan obniżonej intensywności może 
być w pewnym sensie zamrożeniem, jak to 
było po 2014 r.?

– Myślę, że nie aż tak. Porównywałbym to 
do sytuacji w Górskim Karabachu, gdzie cały 
czas trwały ograniczone starcia zbrojne, czasa-
mi zwiększające swoją intensywność, czasami 
zmniejszające, ale właściwie paraliżujące zarów-
no Azerbejdżan, jak i Armenię przez całe dziesię-
ciolecia. To jest możliwy rozwój konfliktu, tylko 
znaczenie i Ukrainy, i Rosji na mapie świata jest 
o  tyle większe niż Azerbejdżanu i Armenii, że 
prawdopodobnie otoczenie zewnętrzne do ta-
kiego konfliktu będzie próbowało nie dopuścić. 
Ale nawet czynnik pokoleniowy będzie zmuszał 
Rosję do zmiany władzy i ta nowa władza będzie 
prawdopodobnie z tej brudnej wojny chciała 
wyjść.

Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. 
Myślę, że nie dostrzegamy historycznego wy-
miaru tej wojny, mianowicie po raz pierwszy od 
XVIII  wieku pojawiła się szansa na wypchnięcie 
Rosji poza Europę. Rosja weszła do Europy jako 
członek europejskiej rodziny tak naprawdę po 
zwycięstwie Piotra I pod Połtawą. Od tego mo-
mentu była traktowana jako część Europy i ją 
infekowała wszystkimi swoimi chorobami. Euro-
pa w XIX i XX wieku została zatruta przez Rosję 
i błąd rosyjski – napad na Ukrainę – sprawia po 
raz pierwszy od XVIII stulecia, że możemy wy-
pchnąć Rosję poza Europę. Rosja może przestać 
być członkiem rodziny europejskiej, tylko waż-
nym odległym sąsiadem. I to powinien być dłu-
gofalowy cel polityczny nie tylko Ukrainy, Polski 
czy Szwecji, ale również całego świata zachod-
niego, bo to zmieni Europę na lepsze i pozwoli na 
zupełnie nowe poukładanie geopolityki. 

Rozmawiał Andrii Kutsyk
Fot. Natalia Denysiuk

будови України, яку французи будуть вважати 
рентабельною. Тоді прийняття України до ЄС 
та її інтеграція з Європою можуть бути дуже 
швидкими. Це вимагає величезних політичних 
і пропагандистських зусиль. Це вимагає від 
України не лише законів, які приймає україн-
ський парламент, але й переконання зовніш-
нього світу, що загроза корупції та нечеснос-
ті зникла, що Україна – надійний, серйозний 
член західного світу. Це завдання, яке мусить 
виконати сама Україна. На цей момент вона 
доводить це кров’ю, але їй теж доведеться до-
вести це в економічному та соціальному житті. 

– Як ви оцінюєте шанси України на член
ство в НАТО? Чи вони реальні?

– На цю хвилину Сполучені Штати і біль-
шість членів НАТО вважають – так, як і написав 
Кіссінджер, – що Україна де факто вже є  чле-
ном НАТО, в тому сенсі, що Північноатлан-
тичний альянс уже бере участь у її підтримці, 
а Україна володіє однією з найефективніших 
армій демократичного світу. Думаю, що вступ 
до НАТО буде простішим, ніж до ЄС.

– Недавно Європейський парламент 
ухвалив створення спеціального трибуналу 
для Путіна. Чи реальним є те, що російське 
керівництво постане перед трибуналом?

– У випадку Слободана Мілошевича теж 
здавалося, що це нереально. Треба спробува-
ти, бо, вважаю, врешті має настати протвере-
зіння й усвідомлення того, що за воєнні злочи-
ни повинна бути персональна кара для людей, 
які їх скоїли. Путіна мають судити згідно з між-
народним правом. Нам теж здавалося, напри-
клад, що Августо Піночет у Чилі спокійно до-
живе до старості, тим більше, що він провів 
демократичні зміни і врешті пішов у відставку, 
та все ж його притягнули до відповідальнос-
ті. Це саме стосується Путіна та людей із його 
оточення. Розпалення війни такого масштабу, 
з такою кількістю жертв, воєнні злочини – все 
це має переслідуватися законом. Отже, поді-
бне рішення принаймні означатиме, що навіть 
якщо диктатора не спіймають і не судитимуть, 
він почуватиметься загнаним звіром, який не 
зможе спокійно подорожувати світом і корис-
туватися нечесно набутим майном.

– Чи російське суспільство в майбутньо
му буде готовим понести колективну відпо
відальність? Чи Росія спроможна на катар
сис на кшталт німецького?

– Тут я був би обережним, але, можливо, піс-
ля повалення режиму росіяни протверезіють. 
Росіяни на початку 90-х рр. у значній частині 
підтримали демократичні зміни. Демонстрації 
в Москві, які привели Єльцина до влади, були 
показом сили тих росіян, які хотіли сучасної та 
демократичної Росії. Я не перекреслював би 
цього шляху. Якщо Росія сама не зуміє позбу-
тися путінського режиму, то вона дійсно опи-
ниться в ситуації Німеччини після Гітлера. Але 
ми маємо й інший приклад – Японію, яка, як 
і  Німеччина, була злочинним учасником Дру-
гої світової війни, проте зберегла свої соціаль-
ні структури і змогла перетворитися на мирну 
країну. І ці обидва шляхи відкриті перед Ро-
сією. Якщо Росія сама зуміє відмежуватися від 
націоналістичного божевілля, в яке її загнав 
режим Путіна, то, думаю, тоді можна буде гово-
рити про відокремлення відповідальності еліт 
та суспільства. Якщо російське суспільство не 
зможе цього зробити, то тоді дійсно процес 
депутінізації повинен охопити все суспільство.

– Чи існує ймовірність, що після перемо
ги України Росія розвалиться? Відомо, що 
Україна визнала Чеченську Республіку Іч
керію тимчасово окупованою Росією.

– Наразі чинників потенційного розпаду 
Росії небагато. Пам’ятаймо, що Татарстан – 

це 4 млн населення, трохи більше проживає 
в Башкирії. Обидва цих суб’єкти містяться все-
редині російської території. Потенційно є ще 
одна республіка, яка могла би від’єднатися, це 
Якутія – вона має велетенську територію, але 
її заселяє майже мільйон людей. Так само Пів-
нічний Кавказ, який теж є певним маргінесом, 
а саме Ічкерія, Інгушетія, Дагестан. Там всюди 
немає росіян, ці регіони мають, щоправда, по-
встанську традицію, але це несуттєві площі, 
зважаючи на російські масштаби. Ці регіони, 
може, від’єднаються, але це нічого не змінить, 
бо російській народ досить монолітний і ста-
новить у Росії більшість. Натомість пам’ятаймо, 
що Росія перебуває у глибокій демографічній 
кризі. Кожного року пропорція населення змі-
нюється не на користь етнічних росіян. Я не 
виключаю, що в довшій перспективі з’явиться 
тенденція до розвалу Росії, проте, думаю, вона 
буде пов’язана не з програною війною, а з де-
мографічними змінами. Я не вважаю, що Росія 
розвалиться, але думаю, що вона опиниться 
у стані, який росіяни називають «смутою», тоб-
то у глибокій внутрішній кризі, боротьбі за вла-
ду. Нам швидше варто очікувати дестабілізації 
Росії цілком, ніж розпаду її на різні держави. 

– У засобах масової інформації – і в ук
раїнських, і в західних – говорять, що  
2023й буде роком перемоги України. Чи 
ми можемо так стверджувати, якщо брати 
до уваги, що, наприклад, на Балканах війна 
тривала п’ять років?

– Ця війна може тривати ще досить дов-
го. Моє бачення не таке оптимістичне, адже 
у 2023 р. має статися щось таке, як двосторон-
нє виснаження, тож, безсумнівно, інтенсив-
ність бойових дій знизиться. Натомість якщо 
не відбудеться чіткого розв’язання війни, 
вона, на жаль, може тривати надалі, руйнуючи 
Україну, руйнуючи Росію, руйнуючи суспіль-
ства. Війна – завжди дуже руйнівний фактор.

– Цей стан зниженої інтенсивності може 
бути в певному сенсі замороженням, як це 
було після 2014 р.?

– Думаю, що не такою мірою. Я порівняв би 
це із ситуацією в Нагірному Карабасі, де весь 
час тривали обмежені збройні сутички, які ін-
коли нарощували свою інтенсивність, інколи 
зменшували, але які паралізували і Азербай-
джан, і Вірменію впродовж цілих десятиліть. 
Так може розвиватися і цей конфлікт, проте 
значення і України, і Росії на карті світу набага-
то більше, ніж Азербайджану та Вірменії, тому, 
правдоподібно, зовнішнє оточення буде нама-
гатися не допустити такого розвитку ситуації. 
Але навіть чинник зміни поколінь буде змушу-
вати Росію змінити владу, і ця нова влада буде, 
ймовірно, хотіти вийти з цієї брудної війни.

Хотілося би сказати ще одну річ. Я думаю, 
ми не усвідомлюємо історичного виміру цієї 
війни, адже вперше з XVIII ст. з’явився шанс 
витіснити Росію поза Європу. Росія насправ-
ді увійшла в Європу як член європейської 
сім’ї після перемоги Петра І під Полтавою. Із 
цього моменту її вважали частиною Європи, 
і відтоді Росія заражала Європу всіма своїми 
хворобами. Європа в XIX i XX ст. була отруєна 
Росією, і російська помилка, тобто вторгнення 
в Україну, веде до того, що вперше з XVIII ст. 
ми можемо витіснити Росію з Європи. Росія 
може перестати бути членом європейської 
сім’ї, а  залишитися лише важливим далеким 
сусідом. І це має бути довгостроковою по-
літичною метою не лише України, Польщі чи 
Швеції, а й усього західного світу, бо це змінить 
Європу на краще та дозволить сформувати аб-
солютно нову геополітику.

Розмовляв Андрій Куцик
Фото: Наталя Денисюк

Стипендії призначаються для реалізації до-
слідницького проєкту в рамках наукового ста-
жування. 

Розмір щомісячної стипендії складає 
1500  злотих. За ці кошти стипендіати покри-
вають витрати на проживання, харчування та 
страховий поліс. 

Перевага надаватиметься кандидатам, які 
можуть представити певні наукові досягнен-
ня та/або підтвердити активну громадську 
діяльність, чиї досягнення дадуть найкращу 
можливість використати здобуту в Польщі 

спеціалізацію у своїх країнах у різних сферах 
наукового та суспільного життя.

Реалізація програми розпочнеться 1 верес-
ня 2023 р. У випадку стипендистів, які погано 
володіють польською мовою, реалізація про-
грами розпочнеться 1 серпня 2023 р. із додат-
кового інтенсивного мовного курсу.

Загальна тривалість стажування та мовно-
го курсу становить 10 місяців. Термін подання 
заявок закінчується 1 березня 2023 р.

Деталі за адресою: studium.uw.edu.pl

Стипендійна програма уряду 
Польщі для молодих науковців
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Ocaleni od zapomnienia: Piotr Dziagacz

Piotr Dziagacz, starszy posterunkowy z Rafałówki, został osa-
dzony w więzieniu NKWD w grudniu 1939 r. W lutym 1941 r. 
z  powodu «aktywnej działalności przeciw ruchowi rewolucyj-
nemu» został skazany na 8 lat poprawczych obozów pracy.

Piotr Dziagacz urodził się 25 czerwca 1889 r. 
w  Opatowie (obecnie województwo śląskie). 
Jego ojciec Marceli Dziagacz posiadał sześć mórg 
ziemi. Brak innych informacji o rodzicach Piotra 
w aktach sprawy karnej, w oparciu o które został 
napisany ten szkic. 

Bohater tekstu skończył sześć klas szkoły wiej-
skiej. Od 1910 do 1913 r. służył w wojsku carskim, 
skąd został zdemobilizowany jako szeregowy.

Służbę w policji polskiej rozpoczął w 1920  r. 
w  Łodzi. Potem przenoszono go kolejno do 
Warszawy, Stołbców, Nowogródka і Połoczan. 
W 1925 r. został skierowany na stanowisko poste-
runkowego w Sarnach, gdzie w 1932 r. awansował 
na starszego posterunkowego. W 1935 r. został 
przeniesiony na posterunek policji w Rafałówce.

W 1939 r. Piotr Dziagacz mieszkał w Rafałówce 
położonej w dzisiejszym obwodzie rówieńskim, 
razem z żona Józefą (46 lat; tutaj i dalej wiek 
krewnych jest podawany według stanu na gru-
dzień 1939 r.) i dwójką młodszych dzieci: Janiną 
(13 lat) i Edwardem (11 lat). Starsza córka Maria 
(21 lat) wyszła za mąż za Bazylego Tunickiego 
i mieszkała z nim w Kowlu.

Piotr Dziagacz został aresztowany 19 grudnia 
1939 r. Przetrzymywany był w wewnętrznym wię-
zieniu NKWD w Sarnach.

Podczas przesłuchania, które odbyło się 
w dniu zatrzymania, policjant krótko opowiedział 
o swojej działalności zawodowej, zaznaczając, 
że wykonywał specjalne polecenia komendan-
ta posterunku polegające na śledzeniu Łukasza 
Bondarczuka, Mykoły Babyka, Serhija Fedorczu-
ka, Kuźmy Ohorodnika i innych mieszkańców 
wsi Police w powiecie Sarny, «podejrzewanych 
o działalność rewolucyjną». 

W wyniku śledztwa przeprowadzonego przez 
Piotra Dziagacza w 1938 r. Łukasz Bondarczuk, 
przyłapany na wieszaniu czerwonych flag, trafił 
do więzienia. Według Dziagacza, posterunek po-
licji w Rafałówce miał pięciu informatorów z Rafa-
łówki, Zełucka, Polic i Suchowoli. 

21 grudnia 1939 r. oficer operacyjny Sarneń-
skiego Oddziału Powiatowego NKWD M. M. Ko-
wtun wezwał Łukasza Bondarczuka na przesłu-
chanie jako świadka. Bondarczuk powiedział, że 
miał niezłe stosunki z Piotrem Dziagaczem. Po 
tym, jak w 1938 r. starszy posterunkowy przepro-
wadził przeszukanie w jego domu, aresztowano 
go i osadzono w więzieniu w Kowlu. Po nadejściu 
władz radzieckich Łukasz został uwolniony z wię-
zienia, po czym wrócił do Rafałówki.

Podczas przesłuchania 22 grudnia 1939 r. Piotr 
Dziagacz przyznał się do winy. Po zakończeniu 
śledztwa przeniesiono go do wewnętrznego wię-
zienia NKWD w Równem, gdzie ponad rok czekał 
na wyrok.

Na mocy decyzji Kolegium Specjalnego NKWD 
z dnia 10 lutego 1941 r. z powodu «aktywnej dzia-
łalności przeciw ruchowi rewolucyjnemu» Piotr 
Dziagacz został skazany na osiem lat poprawczych 
obozów pracy. Karę odbywał w Karłagu. 

Dopiero po prawie 50 latach Rówieńska Pro-
kuratura Obwodowa postanowieniem z dnia 
21  czer  wca 1989 r. zrehabilitowała Piotra Dzia-
gacza.

Poszukując informacji o dalszym losie bohatera 
tego szkicu i jego rodziny natrafiliśmy na «Wspo-
mnienia Janiny Kępińskiej», opublikowane w «Biu-
letynie informacji bibliotecznych i  kulturalnych 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łodzi» (nr 20 (110), 2010 r. str. 6–9). Autorka, cór-
ka komendanta posterunku policji w Rafałówce 
Bronisława Kępińskiego, wspomina, jak w kwiet-
niu 1940 r. wywożono ją z bratem do Kazachsta-
nu. Opowiada, jak nimi, sierotami, zaopiekowała 
się pani Dziagacz, która z dwojgiem nieletnich 
dzieci przebywała w tym samym wagonie pocią-
gu. Wszyscy razem trafili w okolice wsi Kusakan 
obwodu Kustanaj. Później sowieci zmusili panią 
Dziagacz do oddania cudzych dzieci do sierocińca.

Na stronie MyHeritage znaleźliśmy wzmianki 
o Piotrze Dziagaczu, jego żonie i trojgu dzieci, 
dzięki którym możemy stwierdzić, że udało się im 
przetrwać zawieruchę II wojny światowej.

 
Tetiana Samsoniuk

Повернуті із забуття: Петро Дзягач
Петро Дзягач, старший постерунковий із Рафалівки, до 
в’язниці НКВС потрапив у грудні 1939 р. У лютому 1941 р. «за 
активну боротьбу проти революційного руху» його засудили 
до восьми років виправно-трудових таборів.

Народився Петро Дзягач 25 червня 1889 р. 
в Опатові (нині Сілезьке воєводство). Його 
батько Марцелій Дзягач володів шістьма мор-
гами землі. Інших відомостей про батьків Пе-
тра в архівно-слідчій справі, яка стала джере-
лом для написання цього нарису, немає. 

Герой тексту закінчив шість класів сільської 
школи. З 1910 до 1913 р. він перебував на 
службі в царській армії, звідки демобілізувався 
у званні рядового.

На службу в польську поліцію вступив 
у 1920 р. у Лодзі. Згодом його переводили до 
Варшави, Стовбців, Новогрудка та Полочан. 
У 1925 р. отримав призначення на посаду по-
стерункового в Сарни, де 1932 р. його підви-
щили у званні до старшого постерункового. 
1935 р. він отримав призначення на постеру-
нок поліції в Рафалівці.

Станом на 1939 р. Петро Дзягач мешкав 
у Рафалівці, що нині в Рівненській області, ра-
зом із дружиною Юзефою (46 років; тут і далі 
вік родичів подано станом на грудень 1939 р.) 
та двома меншими дітьми: Яніною (13 років) 
та Едуардом (11 років). Старша донька Марія 
(21  рік) була заміжня за Базилієм Туніцьким 
і жила з ним у Ковелі.

Петра Дзягача затримали 19 грудня 1939 р. 
Під арештом він перебував у внутрішній тюрмі 
в Сарнах. 

На допиті, який відбувся в день арешту, 
поліціянт коротко розповів про свою профе-
сійну діяльність, вказавши, що мав спеціальні 
завдання від коменданта постерунку щодо ви-
стежування Лукаша Бондарчука, Миколи Ба-
бика, Сергія Федорчука, Кузьми Огородника та 
інших жителів села Полиці Сарненського пові-
ту, «запідозрених у революційній діяльності». 

За результатами слідчої роботи, проведеної 
Петром Дзягачем у 1938 р., до в’язниці потра-
пив Лукаш Бондарчук, спійманий за вивішуван-
ня червоних прапорів. За свідченнями Дзягача, 
постерунок поліції в Рафалівці послуговувався 
даними, які надходили від п’яти інформаторів із 
Рафалівки, Жолудська, Полиць і Суховолі. 

21 грудня 1939 р. оперуповноважений Сар-
ненського повітового відділу НКВС М. М. Ковтун 
викликав Лукаша Бондарчука на допит як свідка. 
Він розповів, що його відносини з Петром Дзяга-
чем були непогані. Після того як у 1938 р. стар-
ший постерунковий провів обшук у його будин-
ку, його арештували й відправили у в’язницю до 
Ковеля. З приходом радянської влади Лукаша ви-
пустили з-під варти і він повернувся в Рафалівку.

На допиті 22 грудня 1939 р. Петро Дзягач ви-
знав себе винним. До завершення слідства його 
перевели до внутрішньої в’язниці НКВС у Рівно-
му, де він понад рік чекав вироку у своїй справі.

Постановою Особливої наради НКВС від 
10 лютого 1941 р. «за активну боротьбу проти 
революційного руху» Петра Дзягача засудили 
до восьми років виправно-трудових таборів. 
Термін покарання він відбував у «Карлазі». 

Лише через майже 50 років Рівненська об-
ласна прокуратура заключенням від 21 черв-
ня 1989 р. реабілітувала Петра Дзягача. 

Шукаючи інформацію про подальшу долю 
героя цього нарису та його родини, ми натра-
пили на  «Спогади Яніни Кемпінської», опублі-
ковані в «Бюлетені бібліотечних і культурних 
відомостей Воєводської міської державної бі-
бліотеки в Лодзі» (№ 20 (110), 2010 р. 6–9 с.). Ав-
торка, донька коменданта постерунку поліції 
в Рафалівці Броніслава Кемпінського, згадує, 
як її з братом вивозили до Казахстану у квітні 
1940 р. Вона розповідає, як ними, сиротами, 
заопікувалася пані Дзягач, яка з двома непо-
внолітніми дітьми перебувала в тому самому 
вагоні потягу. Разом вони потрапили в околи-
ці села Кусакан Кустанайської області. Згодом 
радянська влада змусила пані Дзягач віддати 
нерідних їй дітей до сиротинця.

На сайті MyHeritage ми знайшли згадки про 
Петра Дзягача, його дружину та трьох дітей, які 
дозволяють нам стверджувати, що всім їм вда-
лося пережити лихоліття Другої світової війни.

 
Тетяна Самсонюк
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Prezentacja przekształciła się w dialog na te-
mat przekładu poezji, specyfiki wydawania ksią-
żek oraz polsko-ukraińskich relacji międzykultu-
rowych. Szczególną uwagę poświęcono formie 
wierszy oraz temu, jak brzmią i jak są odbierane 
przez czytelnika.

Wiersze ze zbioru «Wolny człowiek jeszcze 
się nie urodził» najpierw objechały Europę prze-
tłumaczone na kilka języków, a dopiero później 
dzięki wydawnictwu «Smutna owca» mogły tra-
fić do ukraińskiego czytelnika. Jest to wprawdzie 
specyficzna forma przedstawienia poezji światu, 
ale właśnie to czyni ją wyjątkową. W końcu dla 
Jurija Zawadskiego, który ciągle poszukuje mło-
dych autorów do serii książek poetyckich dla 
własnego wydawnictwa «Krok», jest to całkiem 
naturalne.

Zbiór jego poezji to bardzo prywatna historia. 
Nie ma tu surrealizmu, raczej deklaracja rzeczy-
wistości, przesiąknięta nostalgią i smutkiem za 
czymś dawno utraconym. Chociaż eksperymen-
ty z tautologią, «cięcie» wiersza, przekształcanie 
i modyfikacje są zawsze obecne. Zawadski zapy-
tany, dlaczego w wierszu tyle razy powtarza się 
jedno zdanie, odpowiada: «W pewnym momen-
cie czytelnik zaczyna się nudzić, ale trochę póź-
niej, w końcu, zaczyna słuchać i słyszeć. Wiersz 
traci sens, aby następnie móc go odzyskać».

Dialogowe rozpakowywanie poetyckiej kuch-
ni osiągnęło punkt, w którym nie można było 
zignorować tłumaczenia. Zawadski podkreślił 
znaczenie nazwiska tłumacza podawanego obok 
nazwiska autora i opowiedział o własnej kon-
cepcji wydawniczej: tłumaczenie i publikowanie 
autorów żyjących, takich, z którymi potencjalnie 
można się spotkać i porozmawiać.

Podczas rozmowy autor od czasu do czasu 
czytał poezję w języku ukraińskim i polskim, co 
dało zgromadzonym możliwość po(czuć) echo 
wierszy i ich treści. W końcu sposób, w jaki wiersz 
brzmi, jest niezwykle ważny i naturalny.

Spotkanie zakończyło się wezwaniem do od-
krywania młodej, żywej poezji i wspierania ukra-
ińskich wydawnictw niezależnych, które są dla 
czytelnika prawdziwym oknem na świat.

Tekst i zdjęcie: Anna Zotowa, 
moderator spotkania

Презентація переросла в діалог про пе-
реклад поезії, особливості книговидання та 
міжкультурні польсько-українські взаємини. 
Окрема увага – формі вірша та тому, як він зву-
чить і як його сприймає реципієнт. 

Вірші зі збірки «Вільна людина не народила-
ся» спершу в перекладеному вигляді снували 
Європою, а лише потім, завдяки видавництву 
«Сумна вівця», стали доступні українському 
читачеві. Це насправді специфічна форма ре-
презентації поезії світу, але тим вона й особли-

ва. Зрештою для Юрія Завадського, який пере-
буває в невтомному пошуку молодих авторів 
для поетичної серії власного видавництва 
«Крок», це цілком природньо.

Хоча сама збірка – це дуже приватна історія. 
Немає тут сюрреалізму, радше, це декларація 
реальності, наскрізь просочена ностальгією 
і смутком за чимось давно втраченим. Хоча 
експерименти з тавтологією, «розрізуванням» 
вірша, перекшталтуванням, модифікаціями 
обсягів завжди присутні. На запитання, чому 
одне речення може повторюватися у вірші 
енну кількість разів, Юрій відповідає: «У пев-
ний момент читач починає знуджуватися, але 
трохи згодом нарешті починає слухати й чути. 
Вірш втрачає сенс, щоби знову його набути».

Діалогове розпаковування поетичної кухні 
дійшло до неможливості ігнорування пере-
кладу. Юрій Завадський наголосив на важли-
вості того, щоб ім’я перекладача стояло поруч 
з іменем автора, розповів про власний ви-
давничий концепт: перекладати і друкувати 
живих авторів, тих, із якими можна потенційно 
зустрітися і поговорити. 

Під час розмови автор час від часу читав 
поезії українською та польською мовами, що 
дало можливість присутнім від(чути) звукопис 
віршів та його змістові засади. Адже те, як вірш 
звучить, є вкрай важливим і природнім.

Зустріч завершилася закликом досліджу-
вати молоду, живу поезію та підтримувати 
україн ські незалежні видавництва, які направ-
ду є для читача вікном у світ. 

Текст і фото: Анна Зотова, 
модераторка зустрічі

W muzeum zabrzmiała poezja Zawadskiego

18 lutego w Muzeum Ukraińskiej Sztuki Nowoczesnej im. Kor-
saków w Łucku odbyło się spotkanie poświęcone najnowszemu 
tomikowi poezji Jurija Zawadskiego «Wolny człowiek jeszcze się 
nie urodził», który ukazał się w języku ukraińskim. Wcześniej zo-
stał wydany w Czechach, Danii i Polsce.

У музеї звучала поезія Юрія Завадського
18 лютого в Музеї сучасного українського мистецтва 
Корсаків у Луцьку відбулася зустріч, присвячена найновішій 
збірці Юрія Завадського «Вільна людина не народилася», 
яку видано українською мовою. Раніше вона вийшла в Чехії, 
Данії та Польщі. 

Bez względu na to, jak banalnie to brzmi, ale 
tak naprawdę wszystko poznaje się w kontekście, 
w zestawieniu z czymś. Sezon teatralny każdej 
jesieni rozpoczynał się nową sztuką. Wiedzieli-
śmy: jeśli nie uda się pójść na premierę, można 
spokojnie obejrzeć ten spektakl w inny weekend. 
A wybór był, w Łucku działa przecież niejeden 
teatr. Jednak najpierw pandemia, a teraz wojna 
odebrała nam tę możliwość.

Komedia «Damy i huzary» polskiego dramato-
pisarza Aleksandra Fredry to «klasyczny klasyk» 
inscenizowany przez znanych ukraińskich, pol-
skich i innych reżyserów oraz grupy teatralne.

«Starocie», «sowiecczyzna», «przeżytek», «nie 
na czasie, bo wojna» – tak w Łucku zareagowano 
na przygotowania do premiery w zeszłym roku. 
Ktoś pomylił polską husarię z rosyjską. Ktoś po-
wiedział, że muzyczna komedia jest niestosowna 
w czasie wojny, choć przygotowania do premiery 
rozpoczęły się jeszcze przed pełnoskalową inwa-
zją Rosji na Ukrainę. Jednak moim zdaniem 12 lu-
tego utwór Aleksandra Fredry rozbłysnął nowy-
mi kolorami w premierowym spektaklu «Niech 
żyje miłość» w wykonaniu aktorów Wołyńskiego 
Obwodowego Teatru Dramatycznego im. Tara-
sa Szewczenki. I dał nam emocje, których teraz, 
w czasie wojny, bardzo nam brakuje.

Odwieczny temat miłości i takie same (i jak 
sądzę daremne) próby zachowania przez męż-
czyzn niezależności od kobiet (sam pisarz o rękę 
swojej przyszłej małżonki Zofii zabiegał przez 
11 lat), wodewil w wykonaniu na żywo z orkiestrą 
(z czym nie każdy teatr sobie radzi), swoisty hu-
mor, pełne zaangażowanie i umiejętna gra akto-

rów na scenie przyczyniły się do sukcesu spekta-
klu. Nie spodziewałam się, ale otrzymałam wiele 
pozytywnych emocji. Podziękowania dla zespołu 
teatralnego i Sił Zbrojnych Ukrainy za możliwość 
tego resetu.

Dodać należy, że w Polsce rok 2023 decyzją 
Sejmu został ogłoszony Rokiem Aleksandra 
Fredry. W czerwcu minie 230 lat od urodzin wy-
bitnego polskiego dramatopisarza, pamiętnika-
rza, poety i żołnierza kompanii napoleońskich, 
a prywatnie dziadka metropolity Andrzeja Szep-
tyckiego.

Tekst i zdjęcie: Sofia Kalużna

Як не банально, але дійсно все пізнається в 
порівнянні. Щороку восени новою постанов-
кою в нас розпочинався театральний сезон. 
Ми знали: якщо не потрапиш на прем’єру, то 
якимись вихідними спокійно зможеш піти 
й переглянути виставу. І вибір був, адже в Луць-
ку діє не один театр. Проте спочатку пандемія, 
а зараз війна забрали цю можливість.

П’єса польського драматурга Олександра 
Фредро «Дами і гусари» – класика в постанов-
ках іменитих українських, польських і не тіль-
ки режисерів та театральних колективів. 

«Нафталін», «совок», «неактуальна», «не 
на часі, бо війна» – так відреагували в Луцьку 

торік на підготовку прем’єри. Хтось сплутав 
польських гусарів із російськими. Хтось ска-
зав, що музична комедія недоречна під час ві-
йни, хоча підготовка вистави розпочалася ще 
перед повномасштабним вторгненням Росії 
в Україну. Проте, як на мене, твір Олександра 
Фредро заграв новими барвами 12 лютого 
у  прем’єрній постановці «Хай живе любов» 
у  виконанні артистів Волинського обласного 
драматичного театру імені Тараса Шевченка. 
І  подарував емоції, яких нам зараз, у часи ві-
йни, дуже бракує. 

Вічна тема кохання і такого самого (марно-
го, я вважаю) намагання чоловіків зберегти 
свою незалежність від жінок (сам письмен-
ник добивався своєї дружини Софії 11 років), 
мюзикл у живому виконанні з оркестром 
(а це не кожному театру під силу), своєрідний 
гумор, повна віддача й майстерна гра акто-
рів на сцені безпрограшно сприяли успіху 
вистави. Не сподівалася, але отримала масу 
позитивних емоцій. Дякую театральному ко-
лективу та ЗСУ за можливість перезаванта-
житися. 

До речі, в Польщі рішенням Сейму 2023-й  
оголошено Роком Олександра Фредро. 
В  червні мине 230 років від дня народження 
видатного польського комедіографа, мемуа-
риста, поета та солдата наполеонівських кам-
паній, а приватно – діда митрополита Андрея 
Шептицького.

Текст і фото: Софія Калюжна

Fredro na scenie 
wołyńskiego teatru

Szczerze mówiąc stęskniłam się za teatrem. I patrząc na wypeł-
nioną po brzegi salę Wołyńskiego Teatru Dramatycznego zrozu-
miałam, że nie tylko ja.

Фредро на сцені 
волинського театру

Якщо чесно, я скучила за театром. І дивлячись на вщент 
заповнену залу волинського драмтеатру, розуміла, що я не 
одна така. 
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Сонячні діти влаштували  
виставку в Луцьку

У Галереї мистецтв Волинської організації національної спілки 
художників України відкрили фотовиставку «Краса сонячни-
ми очима». Її унікальність полягає в тому, що і фотограф Андрій 
Мельник, і його моделі – це сонячні лучани, тобто діти й молодь 
із синдромом Дауна. 

«Słoneczne» dzieci zorganizowały  
wystawę w Łucku

W Galerii Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku 
Artystów Plastyków Ukrainy odbyła się wystawa fotograficzna 
«Piękno słonecznymi oczyma». Jej wyjątkowość polega na tym, że 
zarówno fotograf Andrij Melnyk, jak i jego modele to dzieci i mło-
dzież z zespołem Downa.

Początkowo zdjęcia planowano wyekspono-
wać w sali w suterenie, ale potem organizatorzy 
zdecydowali się zrobić wystawę w większym po-
mieszczeniu, na parterze. I nie bez powodu – bo 
taka ilość gości i uczestników imprezy po prostu 
nie zmieściłaby się w dolnej sali.

Bohaterami zdjęć, oprócz «słonecznych» dzie-
ci (tak w Ukrainie mówi się o dzieciach z zespo-
łem Downa), byli również znani ludzie z Łucka. 
Zdjęcia zrobiono w turystycznych lokacjach mia-
sta – Zamku Lubarta, katedrze Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła, podziemiach Starego Miasta, 
Muzeum Sztuki. Andrij Melnyk sfotografował 
swoich modeli ubranych w historyczne kostiu-
my. Chłopiec ukończył Łuckie Centrum Edukacji 
Zawodowo-Technicznej na kierunku Fotografia i 
od kilku lat uprawia to rzemiosło.

Na otwarciu wystawy oprócz dzieci z zespołem 
Downa i ich rodziców obecni byli bohaterowie 
zdjęć, dobroczyńcy, przedstawiciele władz, kon-
sulatu RP w Łucku, duchowieństwo, odwiedzili ją 
także obrońcy Ukrainy. Inicjatorem wystawy była 
organizacja charytatywna «Caritas-Spes-Łuck», 
która działa przy parafii rzymskokatolickiej Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku.

Wśród gości wystawy byli Bohdan Krawczuk 
i jego matka Jewgenija Kinach. Bohdan jest jedy-
ną osobą z zespołem Downa w Łucku i w ogóle 
w Ukrainie, która zdobyła wyższe wykształcenie. 
Po uzyskaniu tytułu bakałarza historii na Wołyń-
skim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki 
pracuje jako asystent pilota wycieczek w Wołyń-
skim Instytucie Podyplomowego Kształcenia Pe-
dagogicznego.

«Galeria Sztuki widziała wiele wystaw, ale tę 
można nazwać historyczną. Bo ta instytucja jesz-

cze nigdy nie widziała tylu słonecznych uśmie-
chów i słonecznych oczu. Co może być piękniej-
szego niż świat, w którym dzieci się uśmiechają? 
W naszym kraju trwa wojna. Mimo to uśmiechy 
dzieci rozgrzewają dziś moje serce. Ten projekt 
jest pierwszym i ekskluzywnym. Te dzieci jed-
noczą dzisiaj nas wszystkich, tak różnych. Po-
pularyzują Łuck jako miasto wyjątkowe, jako 
stolicę kultury. Pokazały, że mamy przyszłość, 
bo nasze utalentowane dzieci pamiętają histo-
rię. Projekt jest wyjątkowy także dlatego, że mo-
żemy nie tylko socjalizować dzieci z zespołem 
Downa  – są one już zsocjalizowane, ale mamy 
także możliwość zintegrowania dzieci z naszym 
społeczeństwem» – zaznaczył na otwarciu wy-
stawy ksiądz kanonik Paweł Chomiak, kierownik 
«Caritas-Spes-Łuck».

To jest już kolejny projekt realizowany przez 
«słoneczne» dzieci i ich rodziców. W Łucku m.in. 
działa inkluzyjna kawiarnia «Stare Miasto», w któ-
rej pracują kelnerzy z zespołem Downa. Również 
dzieci są zaangażowane w studio teatralne «Sło-
neczne Lśnienie». Na otwarciu wystawy młodzi 
aktorzy przedstawili spektakl «Niespodzianka» 
w  reżyserii Rusłany Poryckiej z teatru «Harmy-
der». Podczas imprezy zbierane były również 
środki na potrzeby samodzielnej jednostki woj-
skowej specjalnego przeznaczenia «Lubart».

Wystawa została przygotowana przez «Cari-
tas-Spes-Łuck» oraz organizację społeczną «Ze-
spół Downa».

Będzie czynna do końca marca.

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich

Спочатку фотографії планували виставити 
на нульовому поверсі, але потім організатори 
вирішили зробити експозицію у верхньому, 
більшому, приміщенні. І недарма: така кіль-
кість гостей і учасників події в нижньому залі 
просто не помістилася би.

Героями світлин, окрім сонячних дітей, були 
відомі лучани. Зйомки відбулися в туристич-
них локаціях міста: замку Любарта, кафедраль-
ному костелі Святих Апостолів Петра і Павла, 
підземеллях Старого міста, Художньому музеї. 
Фотографував своїх моделей, одягнених в іс-
торичні костюми, Андрій Мельник. Він закін-
чив Луцький центр професійно-технічної осві-
ти за спе ціальністю «Фотографія» і займається 
цим ремеслом уже кілька років.

На відкритті експозиції, крім дітей із син-
дромом Дауна з батьками, були учасники 
зйомок, благодійники, представники влади, 
консульства РП у Луцьку, духовенства, завіта-
ли теж захисники України. Ідейним натхнен-
ником виставки стала благодійна організація 
«Карітас-Спес-Луцьк», яка діє при римо-като-
лицькій парафії Святих Апостолів Петра і Пав-
ла в Луцька. 

Серед гостей виставки були Богдан Крав-
чук і його мама Євгенія Кінах. Богдан – єдина 
людина із синдромом Дауна в Луцьку і в Укра-
їні загалом, яка отримала вищу освіту. Після 
здобуття диплома бакалавра історії у Волин-
ському на ціональному університеті імені Лесі 
Українки він працює екскурсоводом-асистен-
том у Волинському інституті післядипломної 
педагогічної освіти.

«Галерея мистецтв бачила багато виставок, 
однак саме цю можна назвати історичною. 

Тому що стільки сонячних усмішок, соняч-
них очей цей заклад ще не бачив. Що може 
бути прекраснішим за світ, де діти усміха-
ються? В  нашій країні – війна. Попри це моє 
серце сьогодні зігрівають усмішки цих дітей. 
Цей проєкт – перший і ексклюзивний. Ці діти 
об’єднують сьогодні всіх нас, таких різних. 
Вони популяризують Луцьк як унікальне міс-
то, як культурну столицю. Вони показали, що 
в нас є майбутнє, адже наші талановиті діти 
пам’ятають нашу історію. Проєкт унікальний 
ще й тим, що ми можемо не тільки соціалізу-
вати дітей із синдромом Дауна (вони вже со-
ціалізовані), а й маємо можливість інтегрувати 
їх у наше суспільство», – зазначив на відкритті 
виставки ксьондз-канонік Павло Хом’як, голо-
ва «Карітас-Спес-Луцьк».

Це вже далеко не перший проєкт, який 
втілюють у життя сонячні діти та їхні батьки. 
У  Луцьку діє інклюзивна кав’ярня «Старе міс-
то», в якій працюють офіціанти із синдромом 
Дауна. Також діти займаються у театральній 
студії «Сонячне сяйво». На відкритті виставки 
юні актори зіграли виставу «Сюрприз», режи-
сером якої була Руслана Порицька з театру 
«Гармидер». Під час заходу проводили збір 
коштів на потреби окремого загону спеціаль-
ного призначення «Любарт».

Організаторами виступили «Карітас-Спес-
Луцьк» та громадська організація «Даун-Син-
дром».

Виставка діятиме до кінця березня.

Текст і фото: Анатолій Оліх
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Ponad 300 paczków upiekli członkowie Ukra-
ińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury 
w  Równem, Kulturalno-Oświatowego Centrum 
im. Tadeusza Czackiego, Towarzystwa Kultury 
Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej oraz Towarzystwa 
Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Włady-
sława Reymonta. Na pączkowanie zgromadzili 
się 16 lutego, w Tłusty Czwartek.

Kuchnię, a dokładniej salę szkoleniową pełną 
wyposażenia, udostępniła w tym celu Rówień-
ska Wyższa Szkoła Zawodowa Serwisu Restau-
racyjnego i Handlu. «To już nie pierwszy raz 
korzystaliśmy z ich bazy. Zawsze są otwarci na 
współpracę» – zaznacza Ewa Mańkowska z Ukra-
ińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury 
w Równem, który zorganizował akcję.

Pomysłodawcą «Pączkowania 2023» został 
Konsulat Generalny RP w Łucku, który udzielił tak-
że wsparcia finansowego na zakup wszystkiego, 
co było niezbędne. Natomiast konfitura do na-
dziewania pączków była domowa. «Pani Tamara 
Hrycak z UPS im. Tomasza Padury opustoszyła dla 
nas swoją piwnicę» – żartuje Ewa Mańkowska. 

Była wspólna zabawa, kawa i herbatka, ale 
przede wszystkim wspólna praca. «Dzieci były 
tak przejęte, że nie chciały odejść od patelni, 
żeby im się pączki nie spaliły» – mówi Ewa Mań-
kowska. Większość pączków została przekazana 
żołnierzom leczącym się w szpitalu wojskowym.

Natalia Denysiuk
Fot. Andrij Kowalczuk

Понад 300 пончиків приготували члени Ук-
раїнсько-польського союзу імені Томаша Па-
дури в Рівному, Культурно-просвітницького 
центру імені Тадеуша Чацького, Товариства 
польської культури Здолбунівщини та Товари-
ства польської культури на Рівненщині імені 
Владислава Реймонта. На так зване пончикуван-
ня вони зібралися 16 лютого, в Масний четвер.

Кухню, а точніше навчальний зал із потріб-
ним устаткуванням, учасникам акції надало 
Рівненське вище професійне училище ресто-
ранного сервісу і торгівлі. «Ми вже не вперше 
користувалися їх базою. Вони завжди відкриті 
до співпраці», – зазначає Ева Маньковська з Ук-
раїнсько-польського союзу імені Томаша Падури 
в Рівному, який був організатором заходу.

Ідею проведення акції «Пончикування – 2023» 
подало Генеральне консульство РП у  Луцьку, 
воно й надало фінансову підтримку на купівлю 
всього необхідного. Натомість варення для на-
чинки пончиків було домашнє. «Свій підвал для 
нас опустошила Тамара Грицак з УПС імені Тома-
ша Падури», – жартує Ева Маньковська. 

Спільна забава, кава і чай, а передусім спіль-
на робота згуртували учасників заходу. «Діти 
настільки переймалися, що не хотіли відійти 
від пательні, щоби їхні пончики не підгоріли», – 
говорить Ева Маньковська. Більшість пончиків 
організатори передали солдатам, які перебу-
вають на лікуванні у військовому госпіталі.

Наталя Денисюк
Фото: Андрій Ковальчук

300 пончиків  
для солдатів

Акція «Пончикування – 2023» об’єднала понад 30 членів поль-
ських організацій із Рівного та Здолбунова – від найменших 
до найстарших. Приготовані ними пончики передали солда-
там, які перебувають на лікуванні у військовому госпіталі.

300 pączków  
dla żołnierzy

Akcja «Pączkowanie 2023» zjednoczyła ponad 30 członków pol-
skich organizacji z Równego i Zdołbunowa – od najmłodszych 
do najstarszych. Usmażone przez nich pączki zostały przekaza-
ne żołnierzom leczącym się w szpitalu wojskowym.

Nowoczesny sprzęt  
dla «Monitora Wołyńskiego»

Редакція двотижневика «Волинський монітор» отримала від 
Канцелярії голови Ради міністрів Республіки Польща допо-
могу, виділену в грудні 2022 р. Це ноутбук і павербанк. 

У час, коли жителі всієї України потерпають 
від частих перерв в енергопостачанні, редакції 
польських засобів масової інформації в краї ні 
теж зазнають викликаних цим труднощів. 

Щоби покращити якість і підвищити ефек-
тивність роботи журналістів, у рамках проєк-
ту «Оснащення редакцій на Сході» в межах 
державної підтримки Полонії та поляків за 
кордоном у 2022 р. Канцелярія голови Ради 
міністрів РП передала редакції двотижневика 
«Волинський монітор» ноутбук Asus ZenBook 
і павербанк. 

Пристрої легкі, а батарея комп’ютера забез-
печує 11 годин автономної роботи, що дуже 
важливо в роботі журналіста, особливо, коли 
він працює в умовах воєнного стану.

«Волинський монітор» від усього серця дя-
кує за таке важливе в ці часи оснащення ре-
дакції сучасною технікою.

ВМ

Сучасна техніка  
для «Волинського монітора»

Redakcja dwutygodnika «Monitor Wołyński» otrzymała od Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów RP pomoc, przyznaną w grudniu 
2022 r. Jest to laptop oraz powerbank.

W czasie, gdy mieszkańcy całej Ukrainy zmaga-
ją się z częstymi przerwami w dostawach prądu, 
redakcje polskich mediów w tym kraju też do-
świadczają spowodowanych przez to trudności.

W celu podniesienia jakości i zwiększenia wy-
dajności pracy dziennikarzy dzięki projektowi 
«Doposażenie redakcji na Wschodzie» w ramach 
zadania publicznego dotyczącego pomocy Polo-
nii i Polakom za Granicą 2022 Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów RP przekazała redakcji dwutygo-
dnika «Monitor Wołyński» laptop Asus ZenBook i 
powerbank. 

Sprzęt jest lekki, a bateria laptopa pozwala na 
11 godzin pracy bez zewnętrznego zasilania, co 
jest bardzo ważnym atutem w pracy dziennika-
rza, tym bardziej jeśli pracuje on w warunkach 
stanu wojennego.

«Monitor Wołyński» z całego serca dziękuje za 
tak ważne w obecnych czasach doposażenie re-
dakcji w nowoczesny sprzęt.

MW
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Zaślubiny następcy tronu
Najważniejszym w owym czasie wypadkiem 

dla mnie osobiście były zaślubiny następcy tro-
nu, przyniosły one bowiem częściową przynaj-
mniej amnestyę dla wygnańców politycznych, 
która przeniosła moją matkę z mroźnej strefy 
wybrzeży Obi na żyzne nadwołżańskie łany (Ewie 
Wendorff-Felińskiej złagodzono warunki zesłania, 
przeniósłszy ją w 1841 r. z Berezowa do Saratowa – 
A. O.). Pod względem obyczajowym ciekawy był 
wjazd uroczysty młodej monarszej pary do staro-
żytnej carów stolicy. Ceremoniał dworski wyma-
ga, by po zaślubinach następcy tronu, odbytych 
w pałacu zimowym nad Newą, cesarz przedstawił 
swą synowę obywatelom Moskwy, stanowiącym 
serce Rosyi […]

Rano podwójny szpaler wojska rozmaitej bro-
ni uszykował się na wszystkich drogach i ulicach, 
po których carski pochód miał przeciągać, po za 
szeregami zaś żołnierzy roztasowały się niezliczo-
ne tłumy ludu, chciwe oglądać swego władcę; po 
placach zaś mieściła się artylerya, dając z  dział 
salwy, w miarę zbliżania się cesarskiego orsza-
ku, który o południu wyruszył z Petrowskiego 
parku. Niedawna księżniczka Hessen-Darmstadt, 
dziś następczyni tronu (cesarzowa Maria Alek-
sandrowna, 1824–1880 – A. O.), jechała otwar-
tym powozem, poprzedzana oddziałem tak 
zwanych Tiełochranitielej, w stalowych hełmach 
i  misiurkach, na zwinnych czerkieskich koniach. 
Po prawej stronie powozu jechał konno cesarz, 
po lewej następca, liczne zaś grono książąt krwi 
i ogromna świta harcowała tuż za powozem. Za-
pał ludu, zebranego’ z odległych nawet okolic, 
był tak serdeczny i szczery, że wyrywające się co 
chwila z milionowej piersi hura! zagłuszało nie-
mal strzały armatnie; fanatyczna zaś cześć dla 
wszechwładnego samodzierżawcy posuwała się 
niemal do bałwochwalstwa. Dość powiedzieć, że 
gdy zniecierpliwiony powolną jazdą carski rumak 
gryzł wędzidło, a biała piana spadała z jego pyska 

na kamienie bruku, to lud tłoczył się na ulicę po 
przejeździe monarchy i zebraną z ziemi pianą na-
maszczał sobie na czole krzyże, jakby poświęco-
nem chryzmem.

Władzę nie mogą się mylić
O ile jednak niewykształcone masy wielbiły 

swego władcę, o tyle wyższe warstwy społecz-
ne, zwłaszcza młodzież, szemrały na Mikola-
jowski despotyzm. Wiedział o tem cesarz i nie 
cierpiał uniwersytetów, o których się odzywał, 
iż jest to Łachań proświeszczenija (ceber, do 
którego zlewają się pomyje oświaty). Studyom 
starożytnych klasyków przypisywał rewolucyjne 
idee, zalewające Europę, i stąd po gimnazyach 
greckiego języka wcale uczyć zabronił, łacinę 
zaś zredukować kazał do dwóch godzin na ty-
dzień i to począwszy dopiero od czwartej klasy. 
W Moskwie, pomimo, że gmach uniwersytecki 
położony był tuż obok maneżu, gdzie się odby-
wały ćwiczenia wojskowe, na których w czasie 
pobytu swego w starej stolicy cesarz codziennie 
prawie bywał, do uniwersytetu wszakże ani razu 
nie zajrzał. […]

Ubezpieczony i olśniony ciągłem powodze-
niem cesarz Mikołaj tak zaufał swym osobistym 
natchnieniom i tak ufał, że one od Boga pocho-
dzą, iż, jak wyraził się jeden z jego ministrów, ile-
kroć wyrzekł jakie zdanie, wnet sam się przysłu-
chiwał, co Duch Święty przez niego przemówił. 
Własny też przykład stawiał jako niezbity argu-
ment w każdej wątpliwości.

Darząc n. p. szczególnem zaufaniem Kleinmi-
chela (hrabia Piotr Kleinmichel, generał adiutant – 
A. O.), miał zwyczaj zasięgać jego zdania co do 
wyboru osób. Pragnąc raz zamianować na wyso-
ką posadę jakiegoś faworyta, zapytał ulubionego 
ministra co o tem myśli? «Zbyt młody», – odrzekł 
Kleinmichel. «I ja byłem młody, gdy na tron wstę-
powałem», – odparł monarcha i nominacya nie-
zwłocznie nastąpiła. 

Заручини спадкоємця трону
Найважливішою для мене особисто по дією 

тих часів були заручини спадкоємця трону, 
адже вони принесли принаймні часткову ам-
ністію для політичних вигнанців, яка перене-
сла мою матір із морозної зони узбережжя Обі 
на родючі надволзькі лани (Еві Вендорфф-Фе-
лінській пом’якшили умови заслання, переві-
вши в 1841 р. із Березова до Саратова, – А. О.). 
Цікавим з огляду на звичаї був урочистий в’їзд 
молодої монаршої пари до древньої царської 
столиці. Придворний церемоніал вимагав, 
щоби після заручин спадкоємця трону, про-
ведених у зимовому палаці на Неві, імператор 
представив свою невістку громадянам Мо-
скви, яка була серцем Росії. […]

Уранці подвійні шпалери війська різних 
родів вишикувалися на всіх дорогах і вули-
цях, якими мав проходити царський кортеж, 
а поза шеренгами солдатів розташувалися не-
зліченні натовпи людей, які жадали побачити 
свого володаря. На плацах же містилася арти-
лерія, яка стріляла залпами в міру наближен-
ня царського почету, що пополудні вирушив 
із Петровського парку. Нещодавня принцеса 
Гессен-Дармштадтська, сьогодні спадкоєми-
ця трону (імператриця Марія Олександрівна, 
1824–1880 рр., – А. О.), їхала відкритою повоз-
кою. Її випереджав загін так званих тєлохрані-
тєлєй у стальних шоломах і місюрках на баских 
черкеських конях. Справа від повозки їхав кін-
но імператор, зліва – спадкоємець, численні 
принци крові та величезна свита гарцювали 
одразу же за повозкою. Запал народу, зібра-
ного навіть із віддалених околиць, був таким 
сердечним і щирим, що «ура!», яке виривалося 
майже щохвилини з мільйонних грудей, без-
маль заглушало гарматні постріли; а фанатич-
на частина перед усевладним самодержавцем 
допускалася майже ідолопоклонства. Досить 
сказати, що коли знетерпеливлений повіль-

ною їздою імператорський жеребець закушу-
вав вудило, а біла піна падала з його морди на 
бруківку, то люд пхався на вулицю після про-
їзду монарха і зібраною із землі піною помазу-
вав собі на лобі хрести, ніби освяченим миром.

Влада помилятися не може
Проте наскільки неосвічені маси обожню-

вали свого володаря, настільки вищі суспільні 
верстви, особливо молодь, нарікали на ми-
колаївський деспотизм. Імператор знав про 
це і терпіти не міг університети, про які він 
говорив, що це «лохань просвєщєнія» (тобто 
корито, в яке зливають помиї освіти). Древнім 
класикам він приписував революційні ідеї, що 
заливають Європу, тому взагалі заборонив на-
вчати в гімназіях грецької мови, а латину на-
казав скоротити до двох годин на тиждень і то 
починати її тільки з четвертого класу. У Москві, 
попри те, що споруда університету розташову-
валася одразу ж біля манежу, де відбувалися 
військові навчання, на яких під час свого пере-
бування у старій столиці імператор бував май-
же щодня, він до університету взагалі ні разу 
не заглянув. […]

Упевнений і осліплений постійним успіхом 
імператор Микола так покладався на свої осо-
бисті натхнення і так уповав, що вони похо-
дять від Бога, що, як висловився один із його 
міністрів, скільки разів він не прорік би якесь 
речення, одразу ж сам прислухався, що Дух 
Святий промовив через нього. Свій особистий 
приклад він наводив як неспростовний аргу-
мент у кожному сумніві.

Наприклад, особливо довіряючи Кляй-
нміхелю (граф Петро Кляйнміхель, генерал-
ад’ютант – А. О.), він мав звичай вислухову-
вати його думку щодо вибору осіб. Бажаючи 
одного разу призначити на високу посаду яко-
гось фаворита, він запитав улюбленого мі-
ністра, що той про це думає. «Занадто моло-

W rozdziale «Ówczesny stan Rosyi» swoich pamiętników 
arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, oprócz opisu stanu 
prawosławia w Imperium Rosyjskim, przytacza też kilka epizodów 
dotyczących systemu rządów w tym państwie. Te historie są tak 
wymowne, że ekscelencja prawie ich nie komentuje.

Pamiętniki wołyńskiego świętego.  
Rosja – komentarze są zbędne

Мемуари волинського святого.  
Росія – коментарі зайві

У розділі «Тогочасний стан Росії» архієпископ Зигмунт-Щенс-
ний Фелінський, окрім опису становища православ’я в дер-
жаві, наводить кілька епізодів про систему правління Ро-
сійської імперії. Владика майже не коментує цих історій, 
настільки вони красномовні.
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Jedną z elementarnych zasad polityki we-
wnętrznej tego władcy było podtrzymanie 
w każdym razie przedstawicieli rządu, chociażby 
na przekór słuszności, a to w interesie władzy, 
której posłuszeństwo winno było być bezwarun-
kowe.

Zdarzyło się n. p. w Kamieńcu, że prezes Izby 
cywilnej przedstawił młodego urzędnika do 
najniższej rangi, koleżskiego mianowicie regi-
stratora. Senat zatwierdzając to przedstawienie, 
napisał przez omyłkę w nominacyi: koleżskij 
«sowietnik», co o kilka rang podnosiło godność 
przedstawionego. Otrzymawszy tak wyraźnie 
omyłkowy dekret senatu, prezes zwrócił mu 
ową nominacyę z  prośbą sprostowania omyłki. 
Prokurator senatu, uwzględniając to, iż podob-
ny wypadek nigdy się nie zdarzył, odniósł się po 
decyzyę do najwyższej władzy, cesarz zaś zawy-
rokował stanowczo: «Senat się nie myli. Zatwier-
dzić urzędnika w  otrzymanej randze; prezesowi 
zaś dać surową wymówkę z zamieszczeniem 
w formularzu, iż śmiał postanowienie senatu pod 
wątpliwość podawać». […]

Zgubiony pugilares
Z czasu pobytu cesarza Mikołaja w Moskwie 

przypominam sobie jeszcze jedno zdarzenie, 
o którem wiele wówczas mówiono, tak dosadnie 
charakteryzuje ono stosunki służbowe w  biu-
rokracyi rosyjskiej. Na jednym z balów dwor-
skich, szef żandarmów, hr. Benkendorf, mając 
cale piersi pokryte gwiazdami i krzyżami, tak, 
iż przystęp do bocznej kieszeni był zagrodzony, 
schował do tylnej kieszeni swój pugilares z dwo-
ma tysiącami rubli. Powróciwszy z balu, sięgnął 
ręką po pieniądze, ale nie znalazł już ich w kie-
szeni. Oburzony tak zuchwałą kradzieżą, wezwał 
do siebie jenerał-policmajstra i przedstawiwszy 
mu jaka to zgroza, że tam gdzie był cesarz i sami 
tylko wyborowi goście, policya wpuściła jakie-
goś rzezimieszka, który śmiał okraść najwyższe-
go szefa straży bezpieczeństwa, zapowiedział 
groźnie, że niezwłocznie utraci swą posadę, jeśli 
w ciągu tygodnia nie ujmie złodzieja i nie odzy-
ska straty. Trzy dni zaledwie opłynęło, kiedy zja-
wił się u Benkendorfa policmajster z oznajmie-
niem, iż winowajca już w  więzieniu, przyczem 
zwrócił właścicielowi pugilares, w którym ani 
jednego nie brakowało rubla. Przeszło dni parę, 
u Dworu miało być znowu galowe przyjęcie, na 
które szef żandarmów przywdział ten sam pa-
radny mundur, lecz przechadzając się po salo-
nie, poczuł, iż go coś uderza po udach; począł 
przeto szukać przyczyny i ku wielkiemu swemu 
zdziwieniu znalazł w pole munduru drugi pugi-
lares podobniusieńki do tego, który miał w kie-
szeni. Przy indagacyi okazało się, że kradzież 
wcale nie miała miejsca, tylko pugilares przez 
rozprutą kieszeń wsunął się za podszewkę mun-
duru, policmajster zaś zagrożony utrata posady, 
przekupił kamerdynera Benkendorfa, a nabyw-
szy przez niego taki sam pugilares, napełnił go 
rublami i zwrócił obżałowanemu; pojmanie zaś 
złodzieja było czystem wymysłem. […]

Historia saratowskiego gubernatora
Z powodu braku należytej kontroli nad dzia-

łalnością wyższych urzędników koronnych, dzia-
ły się za panowania Mikołaja I nadużycia nie do 
uwierzenia prawie. Na dowód przytoczę tu ko-
miczny epizod z rządów saratowskiego guberna-
tora, Panczeluzowa, które nie o wiele poprzedziły 
przeniesienie mojej matki nad Wołgę, tak, że w 
czasie mej bytności w Saratowie oglądałem jesz-
cze w całej krasie wspaniałą willę za miastem, 
którą ten satrapa zamieszkiwał.

Panczeluzew, starej i zamożnej szlachty poto-
mek, otrzymawszy posadę gubernatora, dzięki 
wpływom przyjaciela swego, dyrektora departa-
mentu w ministeryum spraw wewnętrznych, zdał 
rzeczywiste rządy powierzonej sobie gubernii na 
regensa swej kancelaryi, sam zaś cały czas swój 
poświęcał na urządzanie coraz to nowych i co-
raz to wspanialszych rozrywek. Bale, widowiska, 
wyprawy wodne i lądowe, polowania i konne 
kalwakaty następowały po sobie w nieprzerwa-
nej kolei latem i zimą, z niewymowną uciechą 
zamożnej jeszcze wówczas szlachty i bogatych 
kupców, którzy uwielbiali tak gościnnego i wspa-
niałomyślnego gubernatora.

Że jednak dochody Panczeluzewa, jakkol-
wiek znaczne, nie wystarczały na tak kosztowny 
tryb życia, wynalazł on przeto środek, który bez 
zdzierstwa i łapówek potroił jego dostatki. Pod 
jego zarządem pozostawało wówczas jezioro 
Jełtońskie (inna nazwa Elton – A. O.), zawierają-
ce pod płytką powłoką słonej wody tak bogate 
pokłady skrystalizowanej już soli, iż nietylko dla 
Rosyi, lecz i dla całej Europy starczyłyby te zapasy 
na kilka stuleci. Eksploatacya tej bogatej kopalni 
znajdowała się w ręku rządu, urządzona jednak 
była tak wadliwie, że otrzymywane dochody po-
krywały zaledwie koszta administracyi.

Panczeluzew, obdarzony zmysłem przemysło-
wym, łatwo zrozumiał, jakie korzyści osiągnąćby 
można z tego źródła przy umiejętnem jego zu-
żytecznieniu; mając zaś plecy w ministeryum, ła-
two otrzymał, iż mu dozwolono na własną rękę 
urządzić sprzedaż soli, pod warunkiem, że z tych 
dochodów opłaci pensyę własną i wszystkich 
urzędników swej kancelaryi. Korzystając z  tej 
koncesyi gubernator, przybrał do spółki biegłego 
w handlu kapitalistę i wnet urządzili na wielką 
skalę wywóz soli z jeziora. Ładowne tym towa-
rem statki zasilały nim wszystkie wsie i miasta 
przywołżańskie, z jednej strony aż do Astracha-
nia, z drugiej zaś do Rybińska, a nawet Tweru; 
otrzymywane zaś stąd zyski dawały możność ich 
właścicielowi prowadzenia coraz to wystawniej-
szego życia. 

Zazdroszcząc tak świetnego powodzenia gu-
bernatorowi, marszałek szlachty saratowskiej 
zaskarżył go tajemnie przed centralnym rzą-
dem, że z uszczerbkiem skarbu nietylko sam się 
wzbogaca, lecz i fachowych handlarzy do spół-
ki przyjmuje, marnując na prywatę bogactwo 
całego kraju. Życzliwy gubernatorowi dyrektor 
departamentu, otrzymawszy to zaskarżenie, 
ostrzegł natychmiast poufnie swego przyjaciela 
o grożącem mu niebezpieczeństwie, przyrzeka-
jąc oraz, iż odroczy śledztwo w tej sprawie na 
parę tygodni, by mu dać czas urządzić swe inte-
resa. Ratunek był łatwy, chociaż kosztowny: obaj 
spólnicy zgodzili się na to, by zatopić wszystkie 
statki naładowane solą, znajdujące się w owej 
chwili na Wołdze, co też niezwłocznie zostało 
dokonanem. Jednorazowa strata była znaczna, 
ale za to śledcza komisya wysłana z Petersburga, 
na całej przestrzeni od Tweru do Astrachania, nie 
znalazła żadnego dowodu prawdziwości mar-
szałkowskiego oskarżenia. To też ostrą dano wy-
mówkę p. marszałkowi i rzeczy pozostały i nadal 
jak były, tak, że wkrótce nowe statki na większą 
jeszcze skalę, prowadziły handel. Widząc, iż na 
drodze legalnej nic nie wskóra, przeciwnik gu-
bernatora uciekł się do podstępu, w Rosyi tylko 
możebnego. Przekupił regensa kancelaryi, aby 
podsunął do podpisu gubernatorowi prośbę 
o dymisyę, a że Panczeluzew żadnych nie czytał 
papierów, fortel się więc udał i niebawem gu-
bernator na własną prośbę otrzymał uwolnienie 
ze służby. Przerażony i obżałowany poleciał do 
Petersburga, by znaleść rozwiązanie tej zagadki; 
gdy mu jednak pokazano w ministeryum wła-
sny podpis na prośbie, nie mógł się przyznać, 
że nie czytając, podpisywał papiery, postarał się 
przeto o inną posadę, ale jezioro Jełtońskie na 
zawsze dlań było stracone.

***
Od redaktora 

Na tym postanowiłem zakończyć cykl wspo-
mnień arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego. W dwutomowych «Pamiętnikach» wołyń-
skiego świętego jest jeszcze wiele pouczających 
i fascynujących stron. Każdy może w nich znaleźć 
coś ciekawego dla siebie.

Kiedy w zeszłym roku w przededniu 200. rocz-
nicy urodzin świętego Zygmunta Szczęsnego Fe-
lińskiego redakcja zastanawiała się, w jaki sposób 
można uhonorować to wydarzenie, znalazłem 
w sieci jego dwutomowe «Pamiętniki». 

Posiadając doświadczenie w tłumaczeniu 
(proszę policzyć zbiegi okoliczności) dwutomo-
wego dzieła innego biskupa z Wołynia, Sługi 
Bożego (czyli przyszłego potencjalnego święte-
go) Adolfa Piotra Szelążka, miałem wobec tekstu 
pewne oczekiwania. Cóż, muszę powiedzieć: one 
kompletnie się nie sprawdziły. Zamiast teolo-
gicznych wykładów i poważnych pouczeń mo-
ralnych, strony tej publikacji okazały się pełne 
barwnych opisów i obserwacji, faktów i anegdot. 
Tłumaczenie wspomnień Felińskiego zaabsor-
bowało mnie. Tak więc zamiast planowanego 
artykułu wyszedł cały cykl publikacji, w którym 
wołyńskie strony biografii naszego bohatera zo-
stały uzupełnione działem «Ówczesny stan Ro-
syi», opowieścią o łuckiej dobrodziejce Józefie 
Polanowskiej, a także dwoma artykułami o klasz-
torze Szarytek w Łucku.

Święty Kościoła katolickiego, niezłomny pa-
sterz, który spędził na zesłaniu ponad 30 lat, lecz 
nie zdradził Boga i swojej owczarni, okazał się 
jednocześnie kochającym życie wyedukowa-
nym narratorem, którego zainteresowania sku-
piały się nie tylko na religii, ale także na wielu 
innych aspektach życia. Być może właśnie ta 
wszechstronność pociąga współczesnego czy-
telnika.

Opracował Anatol Olich

Na zdjęciach: 1. Portret Świętego Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego. Public domain. 2. Pomieszczenie kurii diecezji 
łuckiej, w którym w dzieciństwie studiował Feliński. Zdjęcie 
autora.

дий», – відповів Кляйнміхель. «І я був молодий, 
коли сходив на трон», – відповів монарх, і при-
значення відбулося відразу ж.

Одним з елементарних принципів внутріш-
ньої політики цього володаря була підтримка 
в будь-якому випадку представників властей, 
навіть наперекір слушності, а робилося це 
в інтересах влади, послух якій мав бути безза-
перечний. 

Наприклад, у Кам’янці голова Громадян-
ської палати представив молодого чиновника 
до найнижчого рангу, тобто колезького реє-
стратора. Сенат, затверджуючи це подання, 
написав помилково у призначенні «колезький 
радник», що на кілька рангів підносило чин 
представленого. Отримавши цей однозначно 
помилковий декрет сенату, голова повернув 
назад це призначення з проханням спросту-
вати помилку. Прокуратор сенату, беручи до 
уваги, що подібного випадку ніколи не було, 
звернувся до верховної влади, натомість імпе-
ратор рішуче присудив: «Сенат не може поми-
лятися. Затвердити чиновника в отриманому 
ранзі; натомість голові дати сувору догану із 
внесенням у справу за те, що насмілився під-
дати сумніву рішення сенату». […] 

Утрачений гаманець
Із часів перебування імператора Миколи 

в  Москві я пригадую ще одну подію, про яку 
тоді багато говорили, так дошкульно вона ха-
рактеризувала службові відносини в російській 
бюрократії. На одному із придворних балів шеф 
жандармерії, граф Бенкендорф, маючи всі гру-
ди вкриті зірками і хрестами, так, що доступ 
до бічної кишені був закритий, сховав у задній 
кишені свій гаманець із двома тисячами рублів. 
Повернувшись із балу, запхав руку по гроші, 
але не знайшов їх у кишені. Обурений такою 
зухвалою крадіжкою, він викликав до себе ге-
нерал-поліцмейстера, описав йому, який це 
жах, що туди, де були імператор і самі тільки ви-
сокопоставлені гості, поліція впустила якогось 
бандюгу, який насмілився обікрасти головного 
керівника служби безпеки, і грізно пообіцяв, що 
той негайно втратить посаду, якщо впродовж 
тижня не схопить злодія і не знайде втрату. Не 
минуло й трьох днів, як у Бенкендорфа з’явився 
поліцмейстер із докладом, що винуватець уже 
у в’язниці, при цьому він повернув власникові 
гаманець, в  якому не бракувало жодного ру-
бля. Пройшло пару днів, при дворі знову мав 
бути пишний прийом, на який шеф жандармів 
одягнув той самий парадний мундир. Проход-
жаючи по салоні, він відчув, що щось б’є його по 
стегнах, тож почав шукати причину й на велике 
своє здивування знайшов у полі мундира дру-
гий гаманець, схожий на той, який мав у кишені. 
Виявилося, що крадіжка взагалі не мала місця, 
просто гаманець через розпороту кишеню зі-
слизнув за підшивку мундира, а поліцмейстер, 
якому загрожувала втрата посади, підкупив 
камердинера Бенкендорфа і, придбавши через 
нього такий самий гаманець, наповнив його 
рублями й повернув постраждалому; натомість 
упіймання злодія було чистою вигадкою. […]

Історія саратовського губернатора
Через відсутність належного контролю над 

діяльністю вищих державних чинів за пануван-
ня Миколи І відбувалися зловживання, в  які 
аж не віриться. Як доказ наведу тут комічний 
епізод із правління саратовського губернато-
ра Панчелюзова, який відбувся незадовго до 
переводу моєї матері на Волгу, тож у часи мого 
перебування в Саратові я ще бачив у всій красі 
чудову віллу за містом, яку займав цей сатрап. 

Панчелюзов, потомок древнього та замож-
ного дворянського роду, отримавши посаду 
губернатора завдяки впливу свого приятеля, 
директора департаменту в Міністерстві вну-
трішніх справ, реальне правління ввіреної 
йому губернії поклав на керівника своєї канце-
лярії, а сам увесь час присвячував улаштуванню 
щоразу нових і щоразу все розкішніших розваг. 
Бали, видовища, водні й сухопутні виїзди, полю-
вання та кінні кавалькади слідували одне за од-
ним безперервною чередою влітку і взимку на 
невимовну втіху заможного тоді ще дворянства 
та багатих купців, які обожнювали такого гос-
тинного й великодушного губернатора. 

Проте, оскільки доходів Панчелюзова, хоч 
вони й були значними, не вистачало на таке 
коштовне життя, він знайшов засіб, який без 
здирництва і хабарів потроїв його статки. Під 
його керівництвом тоді ще залишалося Єлтон-
ське озеро (інша назва Ельтон, – А. О.), яке під 
тонкою плівкою солоної води містило такі ба-
гаті поклади кристалізованої солі, що не тіль-
ки для Росії, а й для всієї Європи цих запасів 
вистачило би на кілька століть. Експлуатація 
цієї багатої копальні перебувала в руках уряду, 
проте була влаштована так вадливо, що отри-

мані доходи ледь покривали вартість адміні-
стрування.

Панчелюзов, обдарований промисловою 
інтуїцією, легко зрозумів, яку користь можна 
було би отримати із цього джерела при вмі-
лому його використанні. Маючи ж плечі в мі-
ністерстві, він легко отримав дозвіл, що йому 
можна на власну руку влаштувати продаж солі 
за умови, що із цих доходів він платитиме зар-
плату собі і всім чиновникам канцелярії. Ко-
ристуючись цією концесією, губернатор узяв 
до спілки тямовитого в торгівлі капіталіста, 
і вони моментально організували велико-
масштабний вивіз солі з озера. Навантажені 
цим товаром кораблі поставляли його у всі 
приволзькі села і міста, з одного боку аж до 
Астрахані, з  другого – до Рибинська і навіть 
Твері; отримувані же звідти прибутки давали 
можливість їх власникові вести все розкішні-
ше життя.

Заздрячи таким чудовим справам губерна-
тора, предводитель саратовського дворянства 
таємно поскаржився центральному урядові, 
що той зі збитками для казни не тільки сам зба-
гачується, а й професійних торговців до спілки 
приймає, марнуючи багатство всього краю на 
приватні статки. Прихильний до губернатора 
директор департаменту, отримавши цю скар-
гу, негайно потайки попередив свого прияте-
ля про небезпеку, яка йому загрожувала, при 
цьому пообіцявши, що затягне слідство в цій 
справі на кілька тижнів, щоб дати йому час 
владнати свої інтереси. Порятунок був про-
стий, хоч і дорогий: обидва спільники погоди-
лися затопити всі кораблі, навантажені сіллю, 
які в цей момент були на Волзі, що невідклад-
но виконали. Одноразова втрата була значна, 
зате слідча комісія, прислана з Петербурга, 
на всій відстані від Твері до Астрахані не зна-
йшла жодного доказу правдивості предводи-
тельського звинувачення. Тож предводителю 
вліпили сувору догану, і все залишилося, як 
і було, тож невдовзі нові кораблі вели торгівлю 
у ще більших масштабах. 

Зрозумівши, що легальним шляхом нічо-
го зробити не вийде, противник губернатора 
вдався до підступу, можливого тільки в Росії. 
Він підкупив керівника канцелярії, щоб той 
підсунув на підпис губернатору прохання про 
відставку, а оскільки Панчелюзов не читав 
жодних паперів, хитрість вдалася і незабаром 
губернатор на власне прохання отримав звіль-
нення зі служби. Наляканий і пригнічений, він 
помчав до Петербурга, аби знайти розв’язання 
цієї загадки. Коли ж йому показали в міністер-
стві власний підпис на проханні, він не міг зі-
знатися, що підписував папери, не читаючи, 
тож здобув собі іншу посаду, але Єлтонське 
озеро назавжди втратив. 

***
Від упорядника

На цьому я вирішив завершити цикл спо-
гадів архієпископа Зигмунта-Щенсного Фе-
лінського. Насправді у двотомнику мемуарів 
волинського святого є ще багато пізнавальних 
і захопливих сторінок. Кожен може знайти на 
них щось цікаве для себе. 

Торік, напередодні 200-ї річниці від дня на-
родження Святого Зигмунта-Щенсного Фелін-
ського, коли редакція міркувала про те, яким 
чином можна вшанувати цю подію, я знайшов 
у мережі його двотомні «Мемуари». 

Оскільки я вже мав за плечима досвід пе-
рекладу (рахуйте збіги) двотомника творів 
іншого волинського єпископа, Слуги Божого 
(тобто в майбутньому потенційного святого) 
Адольфа-Пьотра Шельонжека, в мене були 
певні очікування щодо тексту. Що ж, мушу ви-
знати: вони виявилися кардинально іншими. 
Замість богословських розважань і серйозних 
моральних настанов сторінки цього видання 
повнилися яскравими описами і спостережен-
нями, фактами й анекдотами. Перекладати Фе-
лінського було цікаво. Тож замість запланова-
ної статті вийшов цілий цикл матеріалів, який, 
окрім волинських сторінок біографії нашого 
героя, потягнув за собою розділ «Тогочасний 
стан Росії», розповідь про луцьку благодійни-
цю Юзефу Поляновську, а також невелику роз-
відку про монастир шариток у Луцьку. 

Святий Католицької Церкви, незламний 
пастир, який провів понад 30 років у заслан-
ні, але не зрадив Бога і своєї пастви, водночас 
виявився життєлюбним і ерудованим оповіда-
чем, зацікавлення якого стосувалися не лише 
релігії, а й багатьох інших аспектів життя. Ма-
буть, саме цією багатогранністю він приваб-
лює сучасного читача.

Опрацював і переклав Анатолій Оліх 

На фото: 1. Портрет Святого ЗигмунтаЩенсного Фелін
ського. Public domain. 2. Приміщення управління Луць
кої дієцезії, в якому раніше навчався Фелінський. Фото 
автора.
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Сенат Республіки Польща встановив  
2023-й Роком Миколая Коперника. Цьогоріч 
минають 550-та річниця від дня народження 
і 480-та річниця смерті одного з найвідоміших 
поляків.

Миколай Коперник народився 19 лютого 
1473 р. у Торуні, в купецькій сім’ї. Здобув чу-
дову освіту в університетах Кракова, Болоньї 
та Падуї. Дядько Миколая Коперника, єпископ 
вармінський Лукас Ватценроде, ймовірно, хо-
тів, щоби племінник зробив духовну кар’єру, 
проте той мав інші наміри. Він отримав нижчі 
духовні свячення, став каноніком вармінсько-
го капітулу, але пресвітерських свячень при-
йняти не побажав. Молодого чоловіка вабила 
наука. Щоправда, перші кілька років після 
завершення навчання Миколаю не було часу 
нею займатися, адже, виконуючи доручення 
дядька, він був задіяний майже у всіх адміні-
стративних і судових справах Вармінської діє-
цезії. 

Після смерті єпископа Лукаса Ватценроде 
Миколай Коперник перебрався до Фром-
борка. Він надалі залишався каноніком, ви-
конував адміністративні обов’язки, проте 
мав уже більше часу для своїх досліджень. 
Тоді ж, вважають дослідники, він узявся за 
написання свого magnum opus – трактату 
«De revolutionibus orbium coelestium» («Про 
обертання небесних сфер»), у якому висунув 
теорію про геліоцентричну будову Сонячної 
системи. 

Робота просувалася повільно, адже потре-
бувала складних математичних розрахунків. Її 
перервала польсько-тевтонська війна 1519–
1521 рр., у якій Копернику довелося брати 
участь не тільки як дипломату, а й як керівни-
ку оборони вармінських замків. 

Після підписання мирного договору між 
Польським королівством і орденом хресто-
носців Миколай Коперник повернувся до 
мирного життя й наукових досліджень. Уче-
ний мав гострий і допитливий розум, тому за-
ймався різноманітними галузями: математи-
кою, астрономією, астрологією, економікою, 
філологією, механікою, військовою справою 
і картографією. Перелік професій Коперника 
теж вражає: він був не лише католицьким ка-

ноніком, а й економом, юристом, дипломатом, 
лікарем, перекладачем, письменником, ви-
кладачем і доктором канонічного (тобто цер-
ковного) права. До речі, майже все своє життя 
Миколай Коперник вів лікарську практику, до 
того ж бідняків лікував безплатно. 

Здобутки Коперника як ученого були не 
лише теоретичними, як, наприклад, закон 
обігу грошей, відомий сучасній економічній 
науці як закон Коперника-Грешема, а й прак-
тичними. Зокрема, він спроєктував і збуду-
вав пристрій, який постачав воду в будинки 
Фромборка, а також машини для карбування 
монет для польського монетного двору. 

Проте найбільшим і найвідомішим досяг-
ненням Миколая Коперника став трактат «Про 
обертання небесних сфер», якому він при-
святив понад 40 років життя. У ньому вчений 
вперше математично описав модель Соняч-
ної системи, в якій Земля і планети обертають-
ся навколо Сонця. Цей твір вийшов друком 
у 1543 р., тобто в рік смерті Коперника. Існує 
легенда, що родичі встигли привезти надру-
ковану в Нюрнберзі книгу тоді, коли вчений 
лежав на смертному одрі. Той пригорнув кни-
гу до грудей, зітхнув із полегшенням і помер. 

Праця справила величезний вплив на по-
дальший розвиток науки в Європі, вона дала 
поштовх науковим дослідженням Кеплера та 
Ньютона. Ця подія призвела до настільки ве-
ликих змін у тодішніх світогляді, релігії, філо-
софії та політиці, що її називають коперників-
ською революцією.

У Луцьку теж вшановують видатного поль-
ського вченого – його іменем названа вулиця 
в центральному мікрорайоні. Що цікаво, цю 
назву їй дали ще за радянських часів. Комуніс-
тичні ідеологи умудрилися зробити з Мико-
лая Коперника атеїста і борця з мракобіссям 
попри те, що той усе життя залишався като-
лицьким каноніком. У міжвоєнний період ву-
лиця носила ім’я Словацького, а ще до цього 
називалася Абрикосовою.

Текст і фото: Анатолій Оліх

На фото: 1. Пам’ятник Миколаю Копернику в Торуні. 
2. Ву лиця Коперника в Луцьку. 

Миколай Коперник. Відомий і не дуже
Вулицю Коперника можна знайти на карті майже кожного 
українського міста. Луцьк – не виняток. Проте, здається, не 
зайвим буде трохи нагадати про цю постать, до того ж зараз, 
на ювілей. 

Mikołaj Kopernik. Znany i nieznany

Ulicę Kopernika można znaleźć na mapie niemal każdego ukra-
ińskiego miasta. Łuck też nie jest wyjątkiem. Wydaje się jednak, 
że nie będzie błędem przypominanie tej postaci, zwłaszcza te-
raz, z okazji jubileuszu.

Senat RP ustanowił rok 2023 Rokiem Mikołaja 
Kopernika – mija właśnie 550. rocznica urodzin 
i 480. rocznica śmierci jednego z najsłynniejszych 
Polaków.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. 
w Toruniu w rodzinie kupieckiej. Zdobył znako-
mite wykształcenie na uniwersytetach w Krako-
wie, Bolonii i Padwie. Wujek Mikołaja Kopernika, 
biskup warmiński Łukasz Watzenrode, prawdo-
podobnie chciał, aby jego siostrzeniec zrobił 
karierę duchowną, ale młodzieniec miał inne 
plany. Otrzymał niższe święcenia duchowne, 
został kanonikiem kapituły warmińskiej, ale nie 
chciał przyjąć święceń kapłańskich. Młodego 
człowieka pociągała nauka. Co prawda przez 
pierwsze lata po ukończeniu studiów Mikołaj 
nie miał na to czasu, gdyż wypełniając polece-
nia wuja, był angażowany do niemal wszystkich 
spraw administracyjnych i sądowych diecezji 
warmińskiej.

Po śmierci biskupa Watzenrodego Mikołaj 
Kopernik przeniósł się do Fromborka. Nadal był 
kanonikiem, pełnił obowiązki administracyjne, 
ale miał więcej czasu na studia naukowe. W tym 
samym okresie, jak sądzą badacze, zaczął pisać 
swoje opus magnum – traktat «De revolutioni-
bus orbium coelestium» («O obrotach sfer niebie-
skich»), w którym przedstawił teorię o heliocen-
trycznej budowie Układu Słonecznego.

Praca postępowała powoli, ponieważ wyma-
gała skomplikowanych obliczeń matematycz-
nych. Przerwała ją wojna polsko-krzyżacka 1519–
1521, w której Kopernik musiał uczestniczyć nie 
tylko jako dyplomata, ale także jako dowódca 
obrony warmińskich zamków.

Po podpisaniu traktatu pokojowego między 
Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim 
Mikołaj Kopernik powrócił do spokojnego ży-
cia i  badań naukowych. Naukowiec miał bystry 
i dociekliwy umysł, więc zajmował się różnymi 
dziedzinami: matematyką, astronomią, astrolo-
gią, ekonomią, filologią, mechaniką, naukami 
wojskowymi i kartografią. Imponująca jest też li-
sta profesji Kopernika: był nie tylko duchownym, 
ale także ekonomistą, prawnikiem, dyplomatą, 
lekarzem, tłumaczem, pisarzem, wykładowcą, 
doktorem prawa kanonicznego (czyli kościelne-
go). Nawiasem mówiąc, Mikołaj Kopernik prawie 

całe życie prowadził praktykę lekarską, co więcej, 
za darmo leczył biednych.

Osiągnięcia Kopernika jako naukowca były nie 
tylko teoretyczne, takie jak sformułowanie prawa 
obiegu pieniądza, znane współczesnej ekonomii 
jako prawo Kopernika-Greshama, ale także prak-
tyczne. M.in. zaprojektował i zbudował urządze-
nie, które dostarczało wodę do fromborskich do-
mów oraz maszyny do bicia monet dla mennicy 
polskiej.

Jednak największym i najbardziej znanym 
osiągnięciem Mikołaja Kopernika był traktat 
«O  obrotach sfer niebieskich», któremu poświę-
cił ponad 40 lat swojego życia. Naukowiec po 
raz pierwszy opisał w nim matematycznie model 
Układu Słonecznego, w którym Ziemia i planety 
krążą wokół Słońca. Dzieło to zostało opubliko-
wane w 1543 r., czyli w roku śmierci Kopernika. 
Istnieje legenda, że krewnym udało się przywieźć 
książkę wydrukowaną w Norymberdze, gdy na-
ukowiec leżał na łożu śmierci. Przycisnął ją do 
piersi, westchnął z ulgą i umarł.

Ta praca miała ogromny wpływ na dalszy roz-
wój nauki w Europie, w szczególności dała impuls 
badaniom naukowym Keplera i Newtona. Wyda-
rzenie to doprowadziło do tak wielkich zmian 
w ówczesnym światopoglądzie, religii, filozofii 
i  polityce, że nazwano je przewrotem koperni-
kańskim.

W Łucku też uhonorowano wybitnego pol-
skiego naukowca – jego imieniem nazwano ulicę 
w centralnej dzielnicy. Co ciekawe, imię to nada-
no jej jeszcze w czasach sowieckich. Ideologom 
komunistycznym udało się zrobić z Mikołaja Ko-
pernika ateistę i bojownika z religijną ciemnotą, 
mimo że przez całe życie pozostał kanonikiem 
katolickim. W okresie międzywojennym ulica no-
siła imię Słowackiego, a jeszcze wcześniej nazy-
wała się Morelowa.

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich

Na zdjęciach: 1. Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2. Ulica Kopernika w Łucku. 
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Szalona Zocha Шалена Зоха
Prace Zofii Stryjeńskiej w okresie największej popularności, 
a przypadł on na czas międzywojnia, rozpowszechniane były 
w formie teczek, albumów i pocztówek. Wiele lat później ma-
larstwo tej niezwykle rozpoznawalnej artystki po raz pierwszy 
zobaczyłam na znaczkach pocztowych i ręcznie malowanej 
porcelanie z Ćmielowa. 

Nie sposób pomylić dzieł tej niezwykłej ko-
biety i malarki z pracami innych. Folklor, ludowe 
motywy i stroje oraz ornamenty miały ogromny 
wpływ na twórczość Stryjeńskiej. Przeobrażała 
je wpisując w swoje kompozycje dynamikę, roz-
mach i pewien dekoracyjny rytm. Uwidaczniał się 
on w szerokiej palecie żywych, nasyconych barw 
oraz w nieco zgeometryzowanej formie. 

Swoim pracom nadawała również pewną nar-
racyjność scen, emanujących niczym nieokieł-
znaną energią, witalnością i humorem. Obok Ta-
mary Łempickiej była najbardziej rozpoznawalną 
i najsłynniejszą polską malarką okresu między-
wojennego. Typowa przedstawicielka stylu art 
deco. Przez przyjaciół nazywana krótko Zochą, 
a ponieważ w życiu prywatnym znana była z nie-
konwencjonalnego zachowania, dlatego niektó-
rzy dodawali do jej imienia przymiotnik szalona. 

Urodziła się w Krakowie jako Zofia Lubańska. 
Talent malarski przejawiała już od dziecka. Ryso-
wała czym się dało i gdzie się dało. Jako młoda 
dziewczyna była współpracowniczką kilku pism 
ilustrowanych. Po ukończeniu z wyróżnieniem 
nauki w szkole malarskiej dla kobiet Marii Nie-
dzielskiej zapragnęła kontynuować swoją pasję 
w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. 

Wydawałoby się, że nic prostszego. Tylko je-
chać i studiować. Problem jednak polegał na tym, 
że w tamtych czasach nie przyjmowano tam ko-
biet. Zocha 1 października 1911 r. pojawiła się na 
sali wykładowej szacownej monachijskiej uczelni 
przebrana za mężczyznę. Jako Tadeusz Grzymała 
Lubański rozpoczęła studia malarskie. 

Swoje nazwisko, kojarzące się natychmiast ze 
sztuką, miała po mężu, architekcie Karolu Stry-
jeńskim. Mimo że małżeństwo doczekało się trój-
ki dzieci, to nie przetrwało próby czasu. Po 11 la-
tach rozwiedli się, a Zofia pozostawiła sobie tylko 
nazwisko pierwszego męża. Po raz drugi wyszła 
za aktora Artura Sochę, ale i ten związek rozpadł 
się po niedługim czasie. 

Później były tylko liczne romanse, między in-
nymi z pisarzem Arkadym Fiedlerem. W czasie 
okupacji Stryjeńska mieszkała w Krakowie, lecz 
po wkroczeniu sowietów w 1945 r. zdecydowała 
się na emigrację. Na stałe zamieszkała w Gene-
wie. Była zawsze niepokorną i niekonwencjonal-
ną artystką i kobietą. Zachowywała się niczym 
żywe srebro, wszędzie jej było pełno. 

Często powtarzała, że życie należy czerpać 
pełnymi garściami. Jest zbyt krótkie, by nie ko-
chać i nie tworzyć czegoś, co po nas zostanie. Na 
jej przykładzie widzimy, jak prorocze to były sło-
wa. Zmarła na atak serca 28 lutego 1976 r. w Ge-
newie.

Gabriela WoźniakKowalik,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla 

przez ORPEG

Na zdjęciach: 1. Zofia Stryjeńska. Public domain. 2. Google 
Doodle z okazji 130. rocznicy urodzin Stryjeńskiej. 3. «Żni
wa». Public domain. 4. «Polskie tańce». Public domain. 

Роботи Зофії Стриєнської в період найбільшої популярності, 
а він припав на міжвоєнні роки, поширювали у вигляді течок, 
альбомів і листівок. Багатьма роками пізніше картини цієї 
надзвичайно впізнаваної художниці я вперше побачила на 
поштових марках і вручну розмальованій порцеляні зі Цме-
льова. 

Твори цієї незвичайної жінки неможливо 
сплутати з роботами інших митців. Фольклор, 
народні мотиви, костюми та орнаменти мали 
великий вплив на творчість Стриєнської. Вона 
трансформувала їх, надаючи своїм компози-
ціям динаміки, розмаху й певного декоратив-
ного ритму. Він виражався в широкій палітрі 
живих, насичених кольорів і дещо геометри-
зованій формі. 

Художниця надавала своїм роботам певну 
наративність сцен, із яких просто випромінюю-
ться неприборкана енергія, життєрадісність 
і гумор. Поряд із Тамарою Лемпіцькою вона 
була найбільш упізнаваною художницею між-
воєнного періоду. Зофія Стриєнська – типова 
представниця стилю ар-деко. Друзі називали її 
коротко – Зоха, а оскільки в особистому житті 
вона славилася неординарною поведінкою, то 
дехто додавав до її імені прикметник «шалена».

Зофія Любанська – такі її справжні ім’я та 
прізвище – народилася у Кракові. Художні 
здібності проявляла ще в дитинстві: малю-
вала чим було можна і де тільки можна. Ще 
юною дівчиною співпрацювала з кількома 
ілюстрованими виданнями. Після закінчення 
з відзнакою художньої школи для жінок Ма-
рії Недзельської вона вирішила продовжити 
навчання в Академії образотворчих мистецтв 
у Мюнхені.

Здавалося б, немає нічого простішого – їдь 
і вчися. Проблема, однак, полягала в тому, що в ті 
часи в академію не приймали жінок. 1  жовтня 
1911 р. Зоха з’явилася в аудиторії шанованого 

мюнхенського навчального закладу, переодяг-
нена в чоловіка. Так вона розпочала навчання 
під іменем Тадеуша Гжимали-Любанського.

Своє прізвище, яке одразу асоціюється 
з мистецтвом, вона отримала від чоловіка, ар-
хітектора Кароля Стриєнського. Попри те, що 
подружжя дочекалося трьох дітей, їхній шлюб 
не витримав випробування часом. Через 
11 років вони розлучилися, а Зофія залишила 
собі тільки прізвище першого чоловіка. Вдруге 
вийшла за актора Артура Соху, але і цей союз 
через деякий час розпався. 

Пізніше були численні романи, зокрема 
з письменником Аркадієм Фіделером. Під час 
німецької окупації Стриєнська жила в Кракові, 
але після приходу совєтів у 1945 р. вирішила 
емігрувати. Постійним місцем її проживання 
стала Женева. Зоха завжди була зухвалою й не-
стандартною жінкою. Поводилася як ртуть, 
всюди її було повно. 

Стриєнська часто повторювала, що життя 
потрібно черпати повними пригорщами. Воно 
занадто коротке, аби не любити і не творити 
те, що залишиться після нас. На її прикладі ми 
бачимо, якими пророчими були ці слова. Ху-
дожниця померла від серцевого нападу 28 лю-
того 1976 р. у Женеві. 

Габріеля ВознякКовалік,
учителька, скерована до Луцька і Ковеля 

організацією ORPEG

На фото: 1. Зофія Стриєнська, поч. ХХ ст. Public domain. 
2. Дудл на честь 130річчя з дня народження Зофії Стриєн
ської. 3. «Жнива». Public domain. 4. «Польські танці». 
Public domain. 
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Gdyby słowa płynące z kremla nie kojarzyły się w jednoznaczny 
sposób z ludzką tragedią, śmiercią i zniszczeniem, można byłoby 
uznać rosję za matkę wszystkich stand-uperów i ojczyznę wszel-
kiej maści kabaretów. 

Стендап  
поросійськи

Якби слова, які лунають із кремля, не асоціювалися з люд-
ською трагедією, смертю та руйнуванням, росію можна було 
би назвати матір’ю всіх стендаперів і батьківщиною різної 
масті кабаре.

Автори скетчів можуть сховатися в куток, 
а ті, кому досі здавалося, що вони розповідають 
смішні історії, можуть чистити черевики такому 
собі соловйову. Чолов’яга в уніформі, яка на-
гадує обов’язкову робу часів Мао, в образі чи 
то китайського мандарина, чи то аскетичного 
духівника розповідає в московській студії ро-
сійського єдино правильного телебачення такі 
анекдоти, що боки можна порвати.

Якби він не говорив це всерйоз, було би 
смішно, а так і смішно, і страшно, з наголосом на 
другому слові. Ось головний рупор російської 
пропаганди з перекошеним обличчям кри-
чить у нападі люті в бік камери слова на адресу 
канцлера Німеччини Олафа Шольца, називаю-
чи його нацистським покидьком і зрадником 
німецького народу: «Ми повинні відправити 
війська до Берліна й ніколи його не залишати! 
Якщо Франція хоче віддати Києву свою техніку, 
то росіяни також повинні увійти в Париж!»

Ось такий жартівник, хоча думаю, може, со-
ловйов мав на увазі покаянне паломництво 

до Лурду, щоби там просити повернути ро-
зум російському народові. У путінських ЗМІ 
з’являється багато таких коміків. Нещодавно 
у всій красі засяяв черговий – дмітрій кісєльов, 
якого путін призначив керівником «россія сє-
водня», одного з найбільших медійних мли-
нів рф.

В одній зі своїх останніх програм той сказав: 
«80 років тому в Сталінграді ми відбивали ата-
ку об’єднаних сил Заходу, які напали на нашу 
країну, а вся Європа була на боці нацистської 
Німеччини». Далі додав: «Путін твердо говорить 
сповідникам нацизму і тим, хто їх боягузливо 
підтримує зброєю, що цього разу війна з росією 
буде інша. Вона не обмежиться бойовою тех-
нікою. До цієї пори росія вела себе стримано». 
В цей час на екрані за ведучим з’явилися поль-
ські національні кольори.

Тож я, коли слухаю цих стендаперів, усе-та-
ки маю побоювання, що деградація їхнього 
мозку настільки велика, що навіть чудотворні 
й позаземні сили можуть мати проблеми з від-
новленням правильного функціонування цього 
органу. До того ж усякі логічні і згідні з історію 
факти спливають по таких, як соловйов і кісє-
льов, а з ними й по більшості росіян мов вода 
по качці. 

Паломництво до Лурду їм точно не зашкоди-
ло би. Ніколи не треба втрачати надії.

Спливає як вода по качці (spływa jak woda 
po kaczce), тобто не приносить жодного очіку-
ваного результату.

Боки рвати (boki zrywać) – дуже сильно смія-
тися, реготати.

Різної масті (wszelkiej maści) – цей вираз 
означає різноманіття.

Щось може сховатися в куток (coś może się 
schować do kąta), тобто риси, приписані кон-
кретній особі, не можуть зрівнятися з аналогіч-
ними рисами іншої особи. 

Чистити комусь черевики (czyścić komuś 
buty) – цим виразом поляки висловлюють рес-
пект певним умінням людини, які вважають 
професійними та гідними уваги. 

Габріеля ВознякКовалік,
учителька, скерована до Луцька і Ковеля ORPEG

Standup  
po rosyjsku

Mogą się schować do kąta tekściarze skeczów, 
a ci, którym się dotychczas wydawało, że opowia-
dają zabawne historie, niejakiemu sołowiowowi 
mogą buty czyścić. Facet w uniformie przypomi-
nającym obowiązkowe drelichy z czasów Mao, 
wykreowany ni to na chińskiego mandaryna, 
ni to na ascetycznego duchownego, opowiada 
w  moskiewskim studiu rosyjskiej, jedynie słusz-
nej, telewizji takie kawały, że boki zrywać. 

Gdyby nie mówił tego na poważnie, byłoby 
smieszno, a tak jest i smieszno i straszno, z akcen-
tem przesuniętym na ten drugi wyraz. Oto głów-
na tuba sowieckiej propagandy z zaciętą twarzą 
wykrzykuje w napadzie szału, w stronę kamery, 
słowa skierowane do kanclerza Niemiec Olafa 
Scholza, nazywając go nazistowską szumowiną 
i zdrajcą narodu niemieckiego. «Musimy wysłać 
wojska do Berlina i nigdy go nie opuszczać! Skoro 
Francja chce przekazać Kijowowi swoje pojazdy, 
to rosjanie powinni wkroczyć także do Paryża!». 

Taki żartowniś, choć myślę sobie, że sołowio-
wowi chodziło być może o pokutną pielgrzymkę 
do Lourdes w intencji przywrócenia rozumu na-
rodowi rosyjskiemu. W putinowskich mediach 
pojawia się wielu takich komików. Ostatnio 
w  całej krasie ukazał się kolejny – dmitrij kisie-
low, którego putin wyznaczył na szefa «rossija 
siegodnia», jednego z największych medialnych 
«młynów» rosji. 

W jednym z ostatnich swoich programów 
powiedział: «80 lat temu w Stalingradzie odpie-
raliśmy atak zjednoczonych sił Zachodu, które 
napadły na nasz kraj, a cała Europa była po stro-
nie nazistowskich Niemiec». Dodał także: «Putin 
twardo mówi wyznawcom nazizmu i tym, którzy 
ich tchórzliwie wspierają bronią, że tym razem, 
współcześnie, wojna z Rosją będzie inna. Nie 
ograniczy się do uzbrojonych pojazdów. Do tej 
pory Rosja zachowywała się z powściągliwością», 
a na ekranie za prezenterem pojawiły się polskie 
barwy narodowe.

 I tak jak słucham tych stand-uperów, to oba-
wiam się jednak, że zanik ich rozumu jest tak 
wielki, że nawet cudowne i pozaziemskie moce 
mogą mieć trudność z przywróceniem właści-
wego funkcjonowania tego organu. Zwłaszcza 
że wszelkie logiczne i zgodne z historią fakty 
spływają po takich ludziach jak sołowiow i kisie-
low, a za nimi po większości rosjan, jak woda po 
kaczce. 

Ale z pewnością pielgrzymka do Lourdes by 
im nie zaszkodziła. Zawsze trzeba mieć nadzieję.

Spływa jak woda po kaczce, czyli nie odnosi 
żadnego oczekiwanego skutku, rezultatu.

Boki zrywać – głośno śmiać się, rechotać.
Wszelkiej maści – to określenie oznaczające 

różnorodność, wielość.
Coś może się schować do kąta, czyli że okre-

ślona czynność, umiejętność przypisana danej 
osobie nie jest tak doskonała, jak taka sama za-
uważona u innego człowieka.

Czyścić komuś buty to wyrażenie określające 
uznanie pewnych umiejętności danego człowie-
ka za profesjonalne i godne pozazdroszczenia.

Gabriela WoźniakKowalik,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla 

przez ORPEG

Розпочалася реалізація проєкту «Спільна культурна спадщина: 
відродження фольклору українсько-польського прикордоння». 

Łuck i Wola Uhruska współpracują

Partnerami projektu, który przewiduje pro-
mocję ukraińskiego i polskiego dziedzictwa 
kulturowego transgranicznego obszaru Polesia, 
jest Szkoła Muzyczna nr 1 im. Fryderyka Szopena 
w  Łucku i Zespół Szkół w Woli Uhruskiej woje-
wództwa lubelskiego.

W ramach projektu zaplanowano m.in. let-
nią etnoszkołę artystyczną dla utalentowanych 
dzieci z Łucka w Woli Uhruskiej, festiwal «Et-
nokultura – siła, która łączy», realizację nagrań 
audio melodii ludowych, album prezentujący 
zebrane dziedzictwo folklorystyczne wydany 
w  wersji elektronicznej i drukowanej, elektro-
niczną i drukowaną mapę turystyczną obszarów 
badań dziedzictwa folklorystycznego pogra-
nicza obu krajów. Projekt przewiduje także za-
kup autentycznych instrumentów muzycznych 
i uszycie koncertowych strojów dla zespołów 
działających w Szkole Muzycznej nr 1 im. Fryde-
ryka Szopena w Łucku.

Realizacja projektu «Wspólne dziedzictwo kul-
turowe: odrodzenie folkloru na pograniczu pol-
sko-ukraińskim» odbywa się w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–
Ukraina 2014–2020 i będzie trwać do 31  lipca 
2023 r.

MW

Rozpoczęła się realizacja projektu «Wspólne dziedzictwo kultu-
rowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim». 

Партнерами проєкту, який передбачає про-
моцію української та польської культурної 
спадщини поліського транскордонного ре-
гіону, є Луцька музична школа № 1 імені Фри-
дерика Шопена та школа у Волі Ухруській Люб-
лінського воєводства. 

У рамках проєкту заплановані літня мис-
тецька етношкола для обдарованих дітей із 

Луцька у Волі Ухруській, фестиваль «Етнокуль-
тура – сила, що єднає», аудіозаписи народного 
мелосу, друкований та електронний альбом 
зібраних під час досліджень творів фольклор-
ної спадщини, електронна та друкована турис-
тична мапа територій досліджень фольклор-
ної спадщини прикордоння обох країн тощо. 
Проєктом передбачено також придбання ав-
тентичних музичних інструментів та пошиття 
концертних костюмів для творчих колективів 
Луцької музичної школи № 1 імені Фридерика 
Шопена.

Реалізація проєкту «Спільна культурна 
спадщина: відродження фольклору україн-
сько-польського прикордоння» відбувається 
в  рамках Програми транскордонного співро-
бітництва Польща–Білорусь–Україна 2014–
2020 та триватиме до 31 липня 2023 р.

ВМ

Луцьк і Воля Ухруська співпрацюють
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Авторемонтник 10 000 Автоелектрик. Діагностика, ремонт елек-
трообладнання легкових автомобілів, 
монтаж додаткового обладнання: опалю-
вачі, кондиціонери, сигналізації. Зарплата  
+ %. Вміння читати електричні схеми. Ре-
монт електрообладнання, знання будови 
автомобіля, принцип роботи вузлів

Адміністратор 10 000 Ознайомлення гостей з закладом, надан-
ня інформації по телефону, поселення та 
виселення, прийняття оплати, ведення 
журналу проживаючих в готелі, обробка 
бронювань. Графік роботи: доба через 
дві доби

Адміністратор 10 000 Адміністратор у кафе. Зустріч гостей, при-
йом телефонних дзвінків; запис клієнтів, 
розрахунок, контроль за персоналом. 
Графік роботи – тиждень через тиждень

Арматурник (будівельні, 
монтажні й ремонтно-бу-
дівельні роботи)

18 000 В’язання арматури. Бетонування кон-
струкції. Проживання та проїзд за раху-
нок компанії, забезпечення спецодягом. 
Вахтовий метод роботи 15/15 або 20/10 
днів. Робота на об’єктах по Україні

Бармен 10 000 Бармен з обов’язками офіціанта, обслу-
говування відвідувачів, розрахунки, про-
даж напоїв, закусок до пива. Зарплата + %

Бетоняр 18 000 Монтаж і встановлення опалубки та мон-
таж і встановлення арматури. Бетонуван-
ня конструкції. Проживання та проїзд за 
рахунок компанії, забезпечення спецо-
дягом. Вахтовий метод роботи 15/15 або 
20/10 днів. Робота на об’єктах по Україні

Бухгалтер 14 000 Нарахування заробітної плати, лікарня-
ні, декретні, відпускні, звільнення; облік 
мобілізованих; утримання за виконавчи-
ми листами; формування звітності з ЄСВ 
та 1-ДФ до органів ДПС; комунікація зі 
співробітниками з виплат та нарахувань; 
ведення кадрового діловодства (прийом, 
зільнення, переведення, оформлення від-
пусток, штатний розпис)

Бухгалтер 11 000 Ведення бухгалтерської діяльності під-
приємця

Бухгалтер 10 000 Бухгалтер по заробітній платі, ведення 
бухгалтерського обліку, робота з банком, 
виплати заробітної плати на картки пра-
цівникам, знання 1С, 8 версія. Роботода-
вець забезпечує доїзд на роботу і з робо-
ти з Луцька та харчування

Виконавець робіт 20 000 Здійснює безпосереднє керівництво 
будівництвом. Забезпечує виконання 
виробничих завдань згідно графіків та 
проєктів. Контролює стан техніки безпе-
ки при виконанні робіт і приймає заходи 
з метою усунення виявлених недоліків. 
Роз’яснює і контролює дотримання ін-
струкцій з охорони праці

Вишивальник 15 000 Вишивання етнічних українських орна-
ментів (легкий одяг, сорочки, блузи, 
сукні, вишиванки). Робота на машинках 
Тазіта

Водій автотранспортних 
засобів

21 000 Перевезення паливно-мастильних ма-
теріалів автомобілями вантажної групи 
(Вольво, Сканія), обслуговування АЗС 
марки WOG

Водій автотранспортних 
засобів

16 000 Здійснювати міжнародні вантажні пере-
везення до країн Європи. Наявність за-
кордонного біометричного паспорта, 
картки водія, чіп-карти. Наявність кате-
горій С, Е

Водій навантажувача 13 000 Робота на газових навантажувачах 
TOYOTA, NISSAN і ін. по навантаженню си-
ровини, переміщенню вантажів з вироб-
ництва на склад, вивантаження готової 
картонно-паперової продукції в цехах та 
завантаження продукції в автотранспорт 
клієнтів. Обов’язково наявність посвід-
чення

Водій навантажувача 10 000 Перевезення картонного кутника на 
електронавантажувачах. Обов’язково на-
явність посвідчення водія навантажувача

Водій тролейбуса 14 000 Керує тролейбусом, з дотриманням роз-
кладу і правил безпеки руху на маршру-
тах міста

Головний бухгалтер 16 000 Заступник головного бухгалтера. Здій-
снює формування та реєстрацію по-
даткових накладних, робота з касою, 
нарахування заробітної плати, знання 
1С-Бухгалтерії версій 7, 8

Головний бухгалтер 15 000 Ведення бухгалтерського та податкового 
обліку у сфері оптової торгівлі чаєм, ка-
вою  та бакалійною групою товарів. Об-
лік розрахункових та касових операцій; 
робота з клієнт-банком, проведення бан-
ківських операцій; організація і кон троль 
документообігу; подання звітності; участь 
в управлінні і фінансовому плануванні 
підприємства; аналіз господарської дія-
льності підприємства

Головний бухгалтер 15 000 На час декретної відпустки. Контроль за 
рухом коштів по рахунках та через касу 
підприємства, вирішення питань банків-
ського обслуговування. Формування та 
подання всіх видів звітності: бухгалтер-
ська, податкова, статистична, контроль 
за своєчасністю та повнотою подання 
звітності. Участь у автоматизації бізнес-
процесів. Підготовка і здача звітності 
в контрольні органи. Здійснення процесів  
планування. Досвід роботи з програмою 
«1-С Бухгалтерія»

Головний бухгалтер 11 000 Громадське харчування. Підготовка та 
здача звітностей, нарахування заробітної 
плати, первинна бухгалтерія, проведення 
ревізій, калькуляційні картки та додатко-
во ведення кадрової роботи

Директор 
(за напрямом діяльності)

20 000 Керує фінансово-господарською діяль-
ністю підприємства у сфері матеріально-
технічного забезпечення за договорами 
постачання, транспортного та адміністра-
тивно-господарського обслуговування, 
забезпечуючи цільове використання 
матеріальних і фінансових ресурсів, зни-
ження їх витрат, прискорення обороту 
обігових коштів. Розподіляє обов’язки 
між підлеглими керівниками структурних 
підрозділів, визначає межі їх відповідаль-
ності, організовує розроблення комер-
ційних програм

Електрик цеху 15 000 Робота в цеху. Ремонт, обслуговування 
промислового обладнання, електроус-
тановок і т. д. Монтаж світлотехніки при-
чепів, лавет та евакуаторних платформ. 
Встановлення допоміжного обладнання

Електрогазозварник 10 000 Проведення усіх видів зварювальних 
робіт (крім аргону) газозварювальним 
обладнанням в ремонтно-механічній 
дільниці

Електромонтажник-
налагоджувальник

14 000 Обслуговування ліфтового обладнання; 
капітальні ремонти, монтаж; робота в 
шахті ліфтів на висоті; знання в електро-
техніці; мати допуск до 1000 Вт

Електромонтер 
з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування

14 442 Обслуговує силові та освітлювальні елек-
троустановки зі складними схемами вми-
кання всіх об’єктів підприємства в складі 
аварійно-диспетчерської служби

Електромонтер 
з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування

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

Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування

13 000 Забезпечення безперебійного виробни-
чого процесу; своєчасне виявлення не-
поладок в роботі, визначення ризиків, які 
можуть призвести до негативних наслід-
ків; забезпечення підтримки справного 
стану, безаварійної та надійної роботи 
обслуговування пристроїв і електроус-
таткування; проводить планово-поперед-
жувальний ремонт електричної частини 
устаткування. Робота на елеваторі з зер-
носушильним комплексом

Завантажувач-
вивантажувач 
харчової продукції

10 000 Фізичні навантаження посильні для жі-
нок, але важлива швидкість. Робота на 
виробничій лінії в цеху по виробництву 
соусів та майонезів. Режим роботи з 8:00 
до 20:00, через день та з 20:00 до 08.00 – 
нічні. Роботодавець забезпечує довіз пра-
цівників до місця проживання (в межах 
міста) по закінченню  зміни. Робота потре-
бує здатності до фізичного навантаження

Завідувач складу 10 000 Приймання, облік, зберігання та видача 
товарно-матеріальних цінностей, відбір 
товарно-матеріальних цінностей по на-
кладних, оформлення та контроль прохо-
дження документації (договори, рахунки, 
заявки), знання 1С.Бухгалтерії 8 версії

Закрійник 13 000 Розкрій тканин для пошиття спецодягу та 
вишиванок за допомогою сантиметрової 
стрічки, ножиць, лекал

Зварник 16 000 Зварювальник-напівавтоматник. Робота 
в цеху на закріпленій ділянці. Обов’язки: 
зварювання рам причепів та супутніх 
вузлів. Вміння читати технічні креслення, 
пунктуальність, відповідальне ставлення 
до роботи. Досвід роботи – обов’язковий

Зварник 10 000 Зварювання металоконструкцій

Інженер-конструктор 12 000 Проєктування металевих конструкцій, 
розробка креслень в SolidWorks, Inventor;
знання методів проведення технічних 
розрахунків при конструюванні – Ліра, 
розробка розділів КМ, КБ

За детальною інформацією звертайтеся 

до Луцького міського центру зайнятості:

43021 м. Луцьк, вул. Сергія Тимошенка, 2; 

тел.: +38(03322) 727258, 728149

Пам’ять

8 lutego zmarł Tadeusz Chwiedź, Sybirak, wieloletni Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

 Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Tadeusza Chwiedzia, Prezesa Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków w latach 2006–
2015, naszego wielkiego Przyjaciela. 

Tadeusz Chwiedź urodził się 18 lutego 1935 r. 
w Białymstoku. W 1940 r. został deportowany 
do Kazachstanu z mamą i siostrą. Rodzina prze-
bywała tam do kwietnia 1946 r. Po powrocie do 
Polski ukończył szkołę, następnie Technikum Me-
chaniczne oraz Wyższą Szkołą Inżynierską w Bia-
łymstoku. Pracował w przemyśle terenowym 
i gospodarce komunalnej. 

Był aktywnym działaczem środowiska sy-
birackiego. W latach 2002–2006 pełnił funkcję 
I Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków, w latach 2006–2015 był Prezesem Za-
rządu Głównego Związku Sybiraków. Od 30 maja 
1998  r. do chwili śmierci piastował stanowi-
sko Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Sybiraków w Białymstoku. Od 2002 r. 
pełnił także funkcję Przewodniczącego Woje-
wódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjono-
wanych w Białymstoku.

Tadeusz Chwiedź działał na rzecz popularyza-
cji wiedzy o Sybirze i Sybirakach także jako autor 
książek. Opublikował dwa tomy opracowań hi-
storycznych: «Pamięć i pojednanie» oraz «Sybir. 
Ziemia cierpień». 

Za działalność społeczną Tadeusz Chwiedź 
w 2002 r. został odznaczony Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2021 r. 
otrzymał medal Pro Bono Poloniae przyznawany 
przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. Uhonorowany wieloma odzna-
czeniami, w tym medalami i odznakami komba-
tanckimi, w 2010 r. wyróżniony został Nagrodą 
Honorową «Świadek Historii». 

«Jego wielkim dziełem był Marsz Pamięci 
Zesłańców Sybiru w Białymstoku, którego był 
pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem. Ini-
cjatywa ta przez blisko dwie dekady gromadziła 
co roku przedstawicieli środowisk sybirackich 
i kombatantów z całego świata» – napisało na 
swoim profilu facebookowym Muzeum Pamięci 
Sybiru w Białymstoku w dniu śmierci Tadeusza 
Chwiedzia.

W Marszu wielokrotnie uczestniczyli także 
członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. 
Ewy Felińskiej na Wołyniu, w tym działającego 
przy nim Koła Sybiraków.

SKP im. Ewy Felińskiej na Wołyniu oraz re-
dakcja «Monitora Wołyńskiego» składają wyra-
zy współczucia Rodzinie i Bliskim śp. Tadeusza 
Chwiedzia.

MW 
Fot. Iryna Kanahejewa, 2016 r. 

Nie żyje Tadeusz Chwiedź
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«Pomimo trwającej wojny w 2022 r. Fundacja 
Dziedzictwa Kulturowego kontynuowała prace 
konserwatorskie przy swoim flagowym projekcie 
realizowanym nieprzerwanie od 2013 r. Ubiegły 
rok był szczególnie trudny w zakresie realizacji 
prac konserwatorskich w Kolegiacie, część dzia-
łań musiała zostać ograniczona przez wojnę (bra-
ki prądu, materiałów budowlanych czy wyspe-
cjalizowanych robotników mogących realizować 
prace), a część działań została przeznaczona na 
zabezpieczenie już odrestaurowanych elemen-
tów obiektu przed potencjalnymi zniszczeniami 
wynikającymi z działań wojennych» – czytamy 
we wpisie Fundacji na Facebooku.

Komisja konserwatorska pozytywnie oceniła 
prace przeprowadzone w 2022 r. i wydała reko-
mendację dotyczącą dalszych prac w Kolegiacie 
Ołyckiej w roku 2023. Będą kontynuowane dzię-
ki wsparciu i współpracy Fundacji Dziedzictwa 
Kulturowego z Instytutem Polonika w ramach 
programu «Ochrona dziedzictwa kulturowego za 
granicą» sfinansowanego ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

«Głównym zadaniem komisji było ustalenie 
programu prac konserwatorskich, możliwych 
do wykonania w tym roku w warunkach wojny, 
a także weryfikacja prac zrealizowanych w roku 
ubiegłym. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 

Instytutu Polonika, który jest instytucją zarządza-
jącą Programem Ministra «Ochrona dziedzictwa 
kulturowego za Granicą», finansującym prace, 
eksperci zewnętrzni – konserwatorzy i historycy 
sztuki, a także zespół konserwatorów realizują-
cych prace pod kierownictwem pana Andrzeja 
Kazberuka oraz przedstawiciele beneficjenta – 
Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i oczywiście 
gospodarz terenu – ksiądz proboszcz Jerzy Po-
hnerybka» – informuje na swoim profilu facebo-
okowym Instytut Polonika.

Instytucja podaje, że w 2022 r. program prac 
obejmował m.in.: pas drewniany ze złoconymi 
literami, opaskę dookoła dzwonnicy, rekonstruk-
cję apostoła (Świętego Andrzeja) z prezbiterium 
i z nawy głównej (Świętego Bartłomieja), konsole 
w prezbiterium, położenie posadzki w obejściu 
prezbiterium i w skarbcu, rekonstrukcję i konser-
wację dziesięciu aniołów alabastrowych, zabez-
pieczenie ołtarzy, posadzki i kapitela.

Program w 2023 r. wg Instytutu Polonika bę-
dzie obejmować m.in.: kontynuację zabezpieczeń 
fundamentów dzwonnicy, konserwację pozo-
stałych konsol, prace zabezpieczające kolegiatę 
przed wilgocią, schody do skarbca, konserwację 
i rekonstrukcję drewnianych drzwi z biblioteki.

MW
Fot. Instytut Polonika

«Попри війну, у 2022 р. Фонд культурної 
спадщини продовжив реставраційні роботи 
над своїм флагманським проєктом, який без-
перервно триває з 2013 р. Минулий рік був 
особливо важким для консерваторських робіт 
у колегіаті. Частину дій довелося обмежити че-
рез війну (відсутність електрики, будівельних 
матеріалів та вузькоспеціалізованих праців-
ників, здатних виконати роботи), а частину пе-
ренаправити на захист уже відреставрованих 
елементів об’єкта від потенційних руйнувань, 
викликаних воєнними діями», – читаємо в до-
писі фонду на Facebook.

Консерваторська комісія позитивно оці-
нила роботи, проведені у 2022 р., і надала 
рекомендації щодо подальших робіт в олиць-
кій колегіаті на 2023 р. Їх продовжать завдя-
ки підтримці і співпраці Фонду національної 
спадщини з Інститутом «Полоніка» в рамках 
програми «Охорона культурної спадщини за 
кордоном», профінансованої Міністерством 
культури і національної спадщини Республіки 
Польща. 

«Головними завданнями комісії були укла-
дання програми консерваторських робіт, мож-
ливих до виконання цього року в умовах війни, 
а також перевірка робіт, проведених торік. До 
її складу увійшли представники Інституту «По-

лоніка», який координує міністерську програму 
«Охорона культурної спадщини за кордоном», 
зовнішні експерти (консерватори та мисте-
цтвознавці), а також колектив консерваторів 
під керівництвом Анджея Казберука і представ-
ники бенефіціара – Фонду національної спад-
щини. А ще, звісно, господар  – отець-настоя-
тель Юрій Погнерибка», – інформує на своє му 
Facebook-профілі Інститут «Полоніка».

Інституція повідомляє, що у 2022 р. до про-
грами входили, зокрема, дерев’яна смуга із 
позолоченими літерами, опоясання дзвіниці, 
реконструкція фігур апостолів із пресвітерія 
(Святого Андрія) та центральної нави (Святого 
Вартоломея), консолі у пресвітерії, встанов-
лення підлоги перед пресвітерієм і в скар-
бівні, реконструкція та консервація десяти 
алебастрових ангелів, захист вівтарів, підлоги 
і капітелей. 

У програму на 2023 р., за інформацією Інсти-
туту «Полоніка», входитимуть продовження 
укріплення фундаментів дзвіниці, реставрація 
чергових консолей, роботи із захисту споруди 
від вологості, відновлення сходів до скарбівні, 
консервація та реставрація дерев’яних дверей 
у бібліотеці тощо.

ВМ
Фото: Інститут «Полоніка»

Komisja konserwatorska, która niedawno odwiedziła Ołykę, po-
zytywnie oceniła prace przeprowadzone w Kolegiacie Świętej 
Trójcy – informuje Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. 

Консерваторська комісія, яка недавно побувала в  Олиці, 
позитивно оцінила роботи, проведені в колегіаті Пресвятої 
Трійці. Про це інформує Фонд культурної спадщини.

Komisja pozytywnie oceniła prace w Ołyce
Комісія позитивно оцінила роботи в Олиці
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