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Czy wszystko wiemy o tym wo-
łyńskim kustoszu pamięci?
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Чи все ми знаємо про цьо-
го волинського хранителя 
пам’яті?

Єдина кальварія, яку внесено 
до Списку світової спадщини 
ЮНЕСКО.

Як тут не заколядувати?

Waldemar Piasecki 
Вальдемар Пясецький

Кальварія Зебжидовська

Свята Земля
Święta Ziemia

Kalwaria Zebrzydowska

Jest to jedyna kalwaria, wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

Із читачами люблю триматися 
на рівних.

Z czytelnikami staram się być na 
równi.

dla kandydatów z Europy Środ-
kowej, Bałkanów, krajów Bał-

t y c k i c h , 
E u r o p y 
Wschodniej, 
Rosji, Azji 
Środkowej i 
krajów Kau-
kazu.

Jak tu nie zaśpiewać kolęd?

 
 

 

Андрій Кокотюха: 
«Політики винні в усьому!»
Andrij Kokotiucha: “Politycy 

wszystkiemu winni!”
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Український фільм
покажуть у Польщі
Фільм українського режисера Михайла Іллєнка «ТойХто-

ПройшовКрізьВогонь», який вийшов у 2011 році, пока-
жуть у Познані на Фестивалі культури «Українська весна».

Минулого тижня у Луцьку відбу-
лася кіноподія року – допрем’єрний 
і прем’єрний покази довгоочікува-
ної української стрічки «ТойХто-
ПройшовКрізьВогонь». Нагадаємо, 
що цей кінофільм був у програмі 
мандрівного українсько-польського 
кінофестивалю «Бо», що проходив 
у Луцьку у минулому році. Однак 
тоді з технічних причин лучанам 
не вдалося подивитися фільм. І 
ось, 14 лютого 2011 року, «ТойХто-
ПройшовКрізьВогонь» «приїхав» до 
Луцька. На жаль, режисер картини 
Михайло Іллєнко був відсутній на 
прем’єрному показі через хворобу, 
однак, пообіцяли продюсери філь-
му, він неодмінно завітає в облас-
ний центр Волині, аби зустрітися із 
глядачами і журналістами.

В основу сюжетної лінії фільму 
«ТойХтоПройшовКрізьВогонь» по-
кладено реальні факти з біографії 
Героя Радянського Союзу, льотчика 
авіації дальньої дії, гвардії старшого 
лейтенанта Івана Івановича Дацен-
ка. 19 квітня 1944 року його літак 
був збитий поблизу Львова. Відтоді 
тривалий час про його долю досте-
менно нічого не було відомо. Однак 
є припущення, що йому вдалося 

втекти з німецького поло-
ну, а після повернення до 
СРСР він потрапив до ін-
шого ув’язнення – у сталін-

ські табори на Далекому Сході. Звід-
ти він також утік і, можливо, через 
Чукотку та Аляску потрапив до Ка-
нади. Там він став вождем поселень 
північноамериканських індіанців.

– Початкова версія сценарію 
фільму була створена Костянтином 
Коноваловим та Денисом Замрієм. 
Згодом сценарій суттєво доопрацю-
вав Михайло Іллєнко, котрий до-
лучився до творчої команди у 2007 
році, – розповів продюсер фільму 
«ТойХтоПройшовКрізьВогонь» Ан-
дрій Суярко. – Зйомки картини ми 
розпочали лише через рік, у 2008-
му, а закінчили у 2011-му. Причи-
ною були часті зупинки зйомок че-
рез брак фінансування.

Фільм знятий на державні (10 
млн. грн) і спонсорські (6 млн. грн) 
гроші. Творці стрічки переконані, 
що вона окупиться, однак за трива-
лий термін. 

– Кінострічка у прокаті з 19 січ-
ня і нині демонструється у 10-ти 
містах України, приблизно у 60-ти 
кінозалах, – наголосив Андрій Су-
ярко. – За найсвіжішими даними, 
наш фільм, згідно з результатами 
касових зборів, потрапив у десятку 
лідерів прокату і посідає 9-те місце. 
За цей невеликий період стрічку пе-
реглянуло уже 26 тисяч глядачів, а 
приблизна сума касового збору ста-
новить більше 800 тисяч гривень.

Ukraiński fi lm 
pokażą w Polsce

Film ukraińskiego reżysera Mychajła Illenki “TenKtóryPrze-
szedłPrzezOgień”, który ukazał się w 2011 roku- w Poznaniu 

na Festiwalu Kultury “Ukraińska Wiosna”.

W zeszłym tygodniu w Łucku od-
była się premiera długo oczekiwanego 
ukraińskiego fi lmu “TenKtóryPrze-
szedłPrzezOgień”. Przypomnijmy, 
że fi lm umieszczony w programie 
Polsko-Ukraińskiego Wędrującego 
Festiwalu Filmowego „Bo!”nie uka-
zał się z przyczyn technicznych i 
łucczanom nie udało się go obejrzeć. 
14 lutego 2011 roku “TenKtóryPrze-
szedłPrzezOgień” “przyjechał” do Łu-
cka. Niestety reżyser fi lmu Mychajło 
Illenko nie był obecny na premierze  
ze względów zdrowotnych. Ale pro-
ducenci fi lmu obiecali, że  obowiąz-
kowo przyjedzie do naszego miasta, 
na spotkanie z widzami i dziennika-
rzami.

Film “TenKtóryPrzeszedłPrzezO-
gień” oparty na faktach z życia Bo-
hatera Związku Radzieckiego, pilota 
Lotnictwa Dalekiego Zasięgu, gwardii 
starszego lejtenanta Iwana Dacenki. 19 
kwietnia 1944 roku jego samolot został 
zestrzelony niedaleko Lwowa. Przez ja-
kiś czas nie było o nim żadnej informa-
cji. Przypuszczano tylko, że udało mu 
się uciec z niemieckiej niewoli, a po 
powrocie do ZSRR trafi ł do stalinow-
skich łagrów na Dalekim Wschodzie. 
Z łagru  też zbiegł i prawdopodobnie 
przez Czukotkę i Alaskę przedostał się 
do Kanady. Tam został wodzem jedne-
go z plemion północnoamerykańskich 
Indian.

– Początkowa wersja scenariusza 
fi lmu została stworzona przez Kostian-
tyna Konowałowa i Denysa Zamrija. 
Następnie scenariusz został uzupeł-
niony przez Mychajła Illenkę, który 
dołączył do ekipy w 2007, - powiedział 
producent fi lmu “TenKtóryPrzeszedł-
PrzezOgień” Andrij Sujarko. Zdjęcia 
do fi lmu zaczęliśmy dopiero za rok – w 
2008. W związku z tym, że często od-
bywały się wymuszone przerwy spo-
wodowane brakiem fi nansów,  prace 
zostały zakończone dopiero w 2011.

Film powstał dzięki wsparciu fi nan-
sowemu państwa (10 mln. hrywien) 
oraz sponsorów (6 mln. hrywien). 
Twórcy fi lmu są przekonani, że pro-
dukcja jednak się opłaci.

– Film pojawił się na ekranach 19 
stycznia. Pokazywany jest obecnie w 10 
miastach prawie w 60 kinach, – zwrócił 
uwagę Andrij Sujarko. – Według ostat-
nich danych nasz fi lm znalazł się na 9 
miejscu spośród 10 najbardziej oglą-
dalnych obecnie fi lmów. W ciągu tego 
niewielkiego okresu fi lm obejrzało już  
26 tys. widzów, a zebrał on około 800 
tys. hrywien.

Film został stworzony wyłącznie 
przez ukraińską ekipę za ukraińskie 
pieniądze oraz siłami ukraińskich pro-
ducentów. Prawie wszystkie 
zdjęcia, z jednym wyjątkiem, 
zostały zrobione na Ukrainie.
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Może nie spróbowaliście 
do woli potraw obrzędowych, 
czy nie zaśpiewaliście wszyst-
kich kolęd? To właśnie dlatego 
przypomniała mi się opowieść 
o niepowtarzalnym kraju, gdzie 
kolędy brzmią codziennie. W 
różnych językach, w różnych 
aranżacjach śpiewają je tysiące 
pielgrzymów z różnych zakąt-
ków świata.  Przyjeżdżają po-
kłonić się Świętej Ziemi, która 
podarowała nam Zbawiciela. 

Historia tego niewielkiego 
kraju, liczy kilka tysiącleci i jest 
naprawdę unikalna. 4 tys. lat 
temu żył tu Awraam. 3 tys. lat 
minęło od czasu, kiedy panował 
tu Dawid. Jednak dla wszyst-
kich chrześcijan świata stała 
się ta ziemia święta wówczas, 
kiedy urodził się tu Jezus Chry-
stus. Dlatego właśnie nazwać tę 
ziemię, swoją ojczyzną, zwłasz-
cza w ciągu ostatnich dwóch 
tysiącleci, pragnęli przedsta-
wiciele różnych narodów. Bło-
gosławioną dla siebie Ziemię 
Świętą uważają i Chrześcijanie, 
i Żydzi, i Muzułmanie. 

Co spowodowało, że dla 
wielu ludzi ten kraj stał się zie-
mią obiecaną? Co jest w tej zie-
mi tak szczególnego i unikal-
nego? Odpowiedzi nie należy 
długo szukać. Trzeba po prostu 
przeczytać, chociażby jedną 
z czterech Ewangelii – od po-
czątku do końca – i na własne 
oczy zobaczyć przepiękny kraj, 
bogaty w zabytki archeologicz-
ne i religijne, które są żywymi 
ilustracjami  Świętego Pisma.

Święta Ziemia, obecnie Izra-
el, jest unikalna pod każdym 
względem. Czy znajdziemy 
jeszcze na mapie świata tak nie-
wielki kraj, który znajduje się 
jednocześnie w pięciu strefach 
klimatycznych i który można 
przejechać ze wschodu na za-
chód i z północy na południe 
w ciągu kilku godzin? Nie wy-
wołuje wrażenia? Wyobraźmy 
sobie, że pewnego zimowego 
poranka zechcecie pojeździć na 
trasach popularnego górskiego 
kurortu na górze Hermon, a w 
drugiej połowie dnia wykąpać 
się w Morzu Martwym. Jest to 
absolutnie realny program dla 
egzotycznego odpoczynku. Tu 
obok można znaleźć upalne 
pustynie i kwitnące oazy, które 
owocują przez cały rok. Czyli 

znaleźć tu dla siebie komforto-
we miejsce może każdy. 

Jednak zdecydowana więk-
szość turystów przyjeżdża do 
Izraelu w innym celu. Piel-
grzymi z całego świata pragną 
przejść drogami Jezusa Chry-
stusa. Tę drogę każdy piel-
grzym rozpoczyna w niewiel-
kim mieście, które odegrało 
szczególną rolę w światowej 
historii – w Betlejem, gdzie się 
urodził Zbawiciel. Właśnie tu, 
nad jaskinią w której się uro-
dził, znajduje się słynna chrześ-
cijańska świątynia – Bazylika 
Narodzenia Pańskiego. srebrna 
gwiazda, żłobek zrobiony z ka-
mienia, obok znajduje się ołtarz 
– pokazuje on pasterzy, którzy 
przyszli ukłonić się Jezusowi. 
Wszystko to tworzy prawdziwą 
bożonarodzeniową atmosferę. 
I jak tu nie zaśpiewać kolęd? 
Miejsce jest rzeczywiście ma-
giczne. Mówią, że gdy Persowie 
zdobyli Świętą Ziemię, rujnu-
jąc na swojej drodze wszyst-
kie chrześcijańskie świątynie,  
zatrzymali się właśnie tu. Byli 
pod wrażeniem  mozaiki, na 
której przedstawiono króli 
kłaniających się Jezusowi. Per-
sowie z szacunku dla swoich 
mędrców nie zniszczyli świąty-
ni. Tu odbył się i dziś odbywa 
się nie jeden cud. Tu przyjeż-
dżają z nadzieją na wyleczenie 
niepłodności. Święte miejsce 
pomaga – przekonałam się na 
przykładzie swoich znajomych. 

Takich cudownych miejsc 
na Świętej Ziemi jest wiele. 
Przepiękna Galilea i Nazaret. 
To miasto Maryi Panny, mia-
sto Zwiastowania. Kana Gali-
lejska – miejscowość, w której 
Jezus Chrystus dokonał swoje-
go pierwszego cudu przemiany 
wody w wino na godach wesel-
nych. Góra Błogosławieństw, 
gdzie Jezus wygłosił Kazanie 
na górze. Góra Tabor – miejsce 
Przemienienia Jezusa Chrystu-
sa. Jezioro Tyberiadzkie – miej-
sce, w którym odbyło się wiele 
ważnych wydarzeń w życiu 
Jezusa. Tu on wybierał swoich 
pierwszych apostołów, ratował 
chorych, głosił prawdę ewan-
geliczną. Szczególny moment 
pielgrzymki – pobyt w miejscu, 
w którym Jezus przyjął chrzest 
od Jana Chrzciciela na rzece 

Jordan. Nie jest to pełna trasa 
pielgrzymki. Każde miejsce ma 
swoją historię, legendy i cuda.

Wreszcie serce Świętej Ziemi 
– Jerozolima. “Święte miasto”, 
“Miasto proroków”, “Miasto 
świata”. Błogosławione miasto 
połączyło trzy religie światowe. 
Tu znajduje się niewiarygodna 
liczba chrześcijańskich świą-
tyń – kaplice, kościoły, cerkwie. 
Wiele z nich zbudowano w 
miejscu  zburzonych budowli, 
które powstały jeszcze w cza-
sach Cesarstwa Bizantyńskiego 
i krzyżaków.

Wiele świątyń znajduje się 
na Górze Oliwnej, gdzie Je-
zus modlił się i głosił swoje 
kazania. Codziennie tysiące 
pielgrzymów przychodzą tu, 
żeby dotknąć kamienia, na 
którym stał Zbawiciel pod-
czas Wniebowstąpienia. Na 
tym kamieniu został odcisk 
stopy Jezusa. Wierni z umiło-
waniem nazywają to miejsce 
“stópka”. Ta relikwia otoczo-
na jest szacunkiem, ponieważ 
uświadamia ludziom, że w od-
różnieniu od Jezusa Chrystu-
sa każdy z nas może zostawić 
tylko nietrwały ślad na piasku. 
W ciągu ostatnich stuleci w 
Jerozolimie zbudowano spo-
ro nowych kościołów. Kościół 
Pater Noster zbudowany ku 
czci Modlitwy Pańskiej “Oj-
ciec nasz”. Na dziedzińcu koś-
cioła postawiono ceramiczne 
płyty z tekstem modlitwy w 
wielu językach świata. Są tam 
również teksty po ukraińsku i 
po polsku. Niestety jeden ar-
tykuł nie pozwala opowiedzieć 
o wszystkich chrześcijańskich 
świątyniach Jerozolimy. Ale 
nie mogę poominąć Bazyliki 
Pańskiego Grobu, która wznosi 
się w centrum chrześcijańskiej 
dzielnicy – w miejscu ukrzyżo-
wania Jezusa Chrystusa. Obok 
znajduje się droga Via Doloro-
sa – droga, którą Jezus szedł do 
miejsca ukrzyżowania. Co pią-
tek chrześcijańscy pielgrzymi 
dołączają się do procesji fran-
ciszkanów, żeby przejść drogą 
Jezusa Chrystusa i poczuć jego 
cierpienie. Dla wielu osób dro-
ga krzyżowa to najwyższy cel 
pielgrzymki na Świętą Ziemię.

Мандри

Свята Земля

Свята Зем
ля

Нарешті відступили тріскучі морози, а за вікном уже не по-
зимовому світить сонце. Проте десь у серці залишається 
маленька туга за улюбленими різдвяними святами, яких від-
тепер дочекаємось аж за рік. 

Minęły w końcu mocne mrozy, a za oknem już nie po zimowe-
mu świeci słońce. Jednak gdzieś w sercu, zostaje mała tęsknota 
za ulubionymi świętami bożonarodzeniowymi, których docze-
kamy się aż za rok. 

Може, не покуштували 
вдосталь обрядових страв, 
чи не переспівали усіх коля-
док? Тому й пригадалася мені 
розповідь про неповторний 
край, де колядки лунають 
щодня. Різними мовами, у 
різних аранжуваннях їх спі-
вають тисячі паломників із 
різних куточків світу. Вони 
приїжджають вклонитися 
Святій Землі, що подарувала 
нам Спасителя.

Тисячолітня історія цієї 
маленької країни насправді 
унікальна та дивовижна. 4 
тис. років тому тут жив Ав-
раам. 3 тис. років минуло з 
того часу, коли тут царював 
Давид. Проте для всіх хрис-
тиян святою стала ця зем-
ля після народження Ісуса 
Христа. Тому й назвати сво-
єю батьківщиною цю землю, 
особливо протягом останніх 
двох тисячоліть, прагнули 
представники різних наро-
дів. Благословенною для себе 
землю вважають і христия-
ни, і євреї, і мусульмани. 

Чому ж для усіх ця країна 
стала землею обітованою, що 
є в ній особливе та унікальне? 
Відповідь не треба довго шу-
кати. Просто прочитати хоча 
б одне із чотирьох Євангелій 
від початку до кінця і на власні 
очі побачити прекрасну краї-
ну, багату на історичні, архео-
логічні та релігійні пам’ятки, 
які є живими ілюстраціями 
до Святого Письма.

Свята Земля, теперішній 
Ізраїль, є унікальною у всьо-
му. Чи знайдемо ще на мапі 
світу таку невеличку країну, 
територію якої можна про-
їхати зі сходу на захід та з 
півночі на південь за декілька 
годин, але, водночас, яка зна-
ходиться одразу у п’яти клі-
матичних зонах? Не вражає? 
Уявімо, що одного зимового 
ранку ви захочете поїздити 
на трасах популярного гір-
ськолижного курорту на горі 
Хермон, а в другій половині 
дня покупатися у Мертвому 
морі – це абсолютно реальна 
програма для екзотичного 
відпочинку. Тут поряд можна 
знайти пекельні за темпера-
турними показниками пусте-
лі та квітучі оази, що плодо-
носять круглий рік. Одним 

словом, знайти для себе ком-
фортне місце може будь-хто. 

Проте переважна біль-
шість туристів приїжджає в 
Ізраїль з іншою метою. Про-
чани зі всього світу прагнуть 
пройти шляхами Ісуса Хрис-
та. Дорогу кожен прочанин 
розпочинає з невеличкого 
міста, яке відіграло особливу 
роль у світовій історії, з древ-
нього Віфлеєму – батьківщи-
ни Спасителя. Саме тут, над 
печерою, де народився ма-
ленький Ісус, знаходиться ви-
значна християнська святиня – 
Церква Різдва. 14-кінечна 
срібна зірка, ясла, викарбува-
ні із каміння, поряд вівтар із 
зображенням волхвів, котрі 
прийшли вклонитися Сину 
Божому – усе створює справ-
жній різдвяний настрій. Як 
тут не заколядувати? Місце 
дійсно дивовижне. За пере-
казами, коли перси окупува-
ли Святу Землю, руйнуючи 
на своєму шляху усі христи-
янські храми, саме тут вони 
зупинилися. Вражені від мо-
заїки, на якій були зображені 
царі, що поклонялися Ісусу, 
перси з поваги до своїх мудре-
ців не зачепили церкву. Тут 
творилося і сьогодні творить-
ся не одне чудо. Сюди приїж-
джають з надією вилікуватися 
від безпліддя. Святе місце до-
помагає – пересвідчилася на 
прикладі своїх знайомих. 

Таких чудесних місць на 
Святій Землі багато. Пре-
красна Галілея і його квітка 
– Назарет. Це – місто Діви 
Марії, місто благовіщення. 
Кана Галілейська – місце, 
де Ісус здійснив своє пер-
ше чудо, перетворивши на 
весіллі воду на вино. Гора 
блаженств, де Спаситель 
проголосив Нагорну про-
повідь. Гора Фавор – місце 
преображення Ісуса Хрис-
та. Гора Спокус. Галілейське 
море – місце багатьох важ-
ливих подій у житті Ісуса. 
Тут він вибрав своїх перших 
апостолів, рятував хворих, 
проповідував Євангельську 
істину. Особливий момент 
паломництва – перебування 
у місці хрещення Іоанном 
Хрестителем Ісуса Христа 
на річці Йордан. Це далеко 

не повний перелік зупинок 
у паломницькому маршруті. 
За кожним місцем – своя іс-
торія, легенди, чудеса.  

Нарешті, серце Святої 
Землі – Єрусалим. «Священ-
не місто», «Місто пророків», 
«Місто світу». Благословенне 
місто стало точкою перети-
ну трьох провідних світових 
релігій. Тут знаходиться не-
ймовірна кількість христи-
янських святинь – каплиці, 
церкви, величезні храми, ба-
гато з яких збудовано на місці 
зруйнованих будівель, що по-
встали ще за часів Візантії та 
хрестоносців. Багато святинь 
збудовано на Оливковій горі, 
де Ісус молився, проповід-
ував. Щодня тисячі паломни-
ків приходять доторкнутися 
до каменя, на якому стояв 
Спаситель під час вознесіння 
на небо. На цьому камінні за-
лишився відбиток його стопи. 
Вірні з любов’ю називають це 
місце – «стопочка». Цю ре-
ліквію люди дуже люблять, 
усвідомлюючи, що на відміну 
від Ісуса Христа кожен з нас 
може залишити лише нетри-
валий слід у піску. Чимало за 
останнє століття у Єрусали-
мі збудовано і нових храмів. 
Церква «Патер Ностер» збу-
дована на честь Господньої 
молитви «Отче наш». У дворі 
церкви встановлено кераміч-
ні плити з текстом молитви 
на багатьох мовах світу. Є там 
також текст українською та 
польською мовами. Шкода, 
що формат газетної статті не 
дає можливості розповісти 
про усі християнські святині 
Єрусалима. Та не можна не 
згадати про Храм Гроба Гос-
поднього, що здіймається над 
місцем розп’яття Ісуса Хрис-
та в центрі християнського 
кварталу. Біля нього про-
ходить Хресна дорога «Via 
Dolorosa» – дорога, якою Ісус 
ішов до місця розп’яття. Кож-
ну п’ятницю християнські 
паломники приєднуються до 
процесії францисканців, аби 
пройти шляхом Ісуса Христа 
і відчути його страждання. 
Для багатьох людей Хресна 
дорога – це найвища мета па-
ломництва на Святу Землю.

Ольга ГОРЯЧЄВА,
фото Іванни ГОРОЩУК

Olga GORIACZEWA,
zdjęciе Iwanny НOROSZCZUK

Święta Ziemia
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Кальварія Зебжидовська: монастирський 
архітектурно-парковий комплекс

На мапі Польщі можна зна-
йти досить багато населених 
пунктів зі словом «Кальва-
рія» у назві.

Na mapie Polski można znaleźć 
dość wiele miejscowości ze 
słowem „Kalwaria” w nazwie. 

Майже у кожній з цих місцевостей є 
санктуарій, до якого з’їжджаються пілігри-
ми з цілого регіону чи країни. Це не випад-
ковість, бо «Кальварія» – це не що інше, як 
«Голгофа» латинською мовою. У пізньому 
середньовіччі, коли Єрусалим знаходився 
під владою турків і проща до нього стала 
неможливою, у Європі почали будувати 
символічні Гроби Господні, до яких міг би 
дістатися кожен віруючий. Це були комп-
лекси костелів і каплиць, кожен з яких озна-
чав певну станцію Хресної дороги. Їх буду-
вали, намагаючись відтворити просторове 
розташування Єрусалиму. Від цих кальва-
рій, символічних доріг Страстей Господніх, 
отримували свої назви й населені пункти, 
які знаходилися поряд. Найбільше кальва-
рій було збудовано у Європі в епоху Рефор-
мації.

Найстаршою і найкрасивішою 
польською кальварією є Каль-
варія Зебжидовська, яка знахо-
диться у Малопольщі. У 1999 р. її 
було вписано до Списку світової 
спадщини ЮНЕСКО. Територія 
цього священного місця стано-
вить 6 кв. км, а загальна довжина 
паломницьких доріжок сягає 5 
км. Архітектурно-ландшафтний 
паломницький комплекс у Каль-
варії Зебжидовській вважається 
правильним відтворенням про-
сторового розміщення Єрусали-
му у XVI ст., вдало вписаним у 
польський пейзаж. Винятковість 
Кальварії Зебжидовської підкрес-
лює те, що вона стала першою 
у світі пам’яткою, зарахованою 
ЮНЕСКО до категорії «Культурні 
ландшафти», а також те, що вона 
є єдиною кальварією у світі, яку внесено до 
Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Історія санктуарію у Кальварії Зебжи-
довській пов’язана з діяльністю трьох по-
колінь родини Зебжидовських. У 1602 р. 
краківський воєвода і ланцкоронський ста-
роста Міколай Зебжидовський заснував у 
цій місцевості костел Матері Божої Ангель-
ської, монастир бернардинів та кальварію. 
Проекти костелу і монастиря створив архі-
тектор Ян Марія Бернардоні, а майже всіх 
капличок – Павел Баударт. Більшість із 44 
існуючих на сьогодні об’єктів цього комп-
лексу було збудовано у стилях пізнього ба-
роко та маньєризму протягом наступних 
100 років під керівництвом родин сина і 
внука Міколая Зебжидовського. Наприкін-
ці XVII – на початку XVIII ст. меценатом 
Кальварії Зебжидовської були княгиня Маґ-
далена Чарториська та її чоловік – князь Ян 
Кароль Чарториський.

Дві найбільші будівлі санктуарію – вже 
згадані бернардинський монастир та костел 
Матері Божої Ангельської, якому папа Іо-
анн Павло ІІ у 1979 р. надав титул меншої 
базиліки. У бічній каплиці костелу з 1641 р. 
знаходиться чудотворний образ Матері Бо-
жої Плачучої, який віруючі називають також 
Матір’ю Божою Кальварійською. У 1887 р. 
його було короновано. 10 червня 1987 р. об-

раз Матері Божої Кальварійської було ви-
користано для меси, яку Іоанн Павло ІІ від-
служив на краківських Блонях. Додам, що 
Кальварію Зебжидовську тричі відвідували 
папи римські. У 1979 р. та у 2002 р. її від-
відав Іоанн Павло ІІ, а у 2006 р. – Бенедикт 
XVI.

Поклоніння образу Матері Божої Каль-
варійської є частиною марійного культу 
у Кальварії Зебжидовській. Також тут іс-
нує паломницька Доріжка Матері Божої з 
24 станціями біля 11 об’єктів. У серпні нею 
проходять дві великі процесії, присвячені 
Успінню і Вознесінню Пресвятої Богороди-
ці. Марійний культ у цьому санктуарії є до-
повненням культу пасійного, тобто культу 
Страстей Господніх. На паломницькій До-
ріжці Господа Ісуса в Кальварії Зебжидов-
ській є 28 станцій біля 24 об’єктів.

Найважливіші з каплиць на обох кальва-
рійських доріжках посвячено як костели. Ці 
об’єкти носять назви тих місцевостей Єру-
салиму, які вони символізують: Храм Гробу 
Матері Божої, Ратуша Пілата, Храм Третьо-
го Падіння, Храм Розп’яття Господнього, 
Храм Гробу Господнього, Тайна вечеря, Дім 
Матері Божої. Частина каплиць спільна для 
обох доріжок. Це – Храм Гробу Матері Бо-
жої, Тайна вечеря і Храм Розп’яття Господ-
нього. У Паломницькому парку знаходяться 
також каплиці, які не входять до Хресної до-
роги: Віфсаїда, Храм Вознесіння Господньо-
го і Пустинь п’яти братів поляків (називана 
також Пустинню Святої Марії Маґдалени).

Богослужіння на цих паломницьких до-
ріжках, так звані доріжкові богослужіння, 
проводяться у п’ятниці Великого посту, 
свята Знайдення і Воздвиження Хреста Гос-
поднього, Вознесіння Ісуса та Діви Марії, а 
також під час прощ. Особливістю Кальварії 
Зебжидовської є те, що доріжкові богослу-
жіння можуть відправлятися і за померлих, 
і самими прочанами – світськими особами. 
Останній унікальний звичай усталився ще 
у XVII ст., значно випереджаючи тодішню 
релігійну практику.

Під час Другої світової війни до Кальва-
рії Зебжидовської було перенесено зі Льво-
ва бернардинську семінарію, а у 1946 р. – і 
семінарію дієцезіальну. Остання діяла лише 
до 1950 р., а от бернардинська семінарія 
функціонує донині.

Щорічно санктуарій у Кальварії Зеб-
жидовській відвідує приблизно мільйон 
паломників. Для груп, які прибувають з 
інших країн, у костелі Матері Божої Ангель-
ської проводять меси на їх рідних мовах із 
дотриманням усіх особливостей богослу-
жіння, які практикуються на їх вітчизні. 
При монастирі бернардинів знаходиться 
Дім прочанина, де паломники, які прибули 
до санктуарію, можуть зупинитися на пев-
ний час.

Наталія КАТРЕНЧІКОВА

Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół 
architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy

W prawie każdej z tych miejscowości jest 
sanktuarium, do którego zjeżdżają się piel-
grzymi z całego regionu lub kraju. To nie jest 
przypadek, „Kalwaria” bowiem to nic innego, 
jak „Golgota” w języku łacińskim. W późnym 
średniowieczu, kiedy Jerozolima znajdowała 
się pod władzą Turków, a pielgrzymka do niej 
była niemożliwa, w Europie zaczęto budować 
symboliczne Groby Pańskie, do których móg-
łby dotrzeć każdy wierny. Były to zespoły koś-
ciołów i kaplic, z których każda symbolizowała 
stacje Drogi Krzyżowej. Budowano je, starając 
się odtworzyć przestrzenny układ Jerozolimy. 
Od tych kalwarii, symbolicznych Dróg Męki 
Pańskiej, otrzymywały swoje nazwy i położo-
ne w pobliżu miejscowości. Najwięcej kalwarii 
zbudowano w Europie w dobie Reformacji.

Najstarszą i najpiękniejszą polską kalwarią 
jest Kalwaria Zebrzydowska. Jest ona położo-
na w Małopolsce, w 1999 r. została wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Te-
ren tego sanktuarium zajmuje obszar 6 km2, 
a długość jego dróg pielgrzymkowych sięga 5 
km. Architektoniczno-krajobrazowy zespół 
pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej 
uznawano za wierne odtworzenie układu prze-
strzennego Jerozolimy w XVI w. i za udane jego 
ulokowanie w polskim krajobrazie. Wyjątko-
wość Kalwarii Zebrzydowskiej podkreśla to, że 
stała się ona pierwszym w świecie zabytkiem, 
zakwalifi kowanym przez UNESCO do katego-
rii „Krajobrazy kulturowe”, oraz to, że jest ona 
jedyną kalwarią na świecie, wpisaną na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Historia sanktuarium w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej wiąże się z działalnością na rzecz 
jego rozwoju trzech pokoleń rodziny Zebrzy-
dowskich. W 1602 r. wojewoda krakowski, 
starosta lanckoroński Mikołaj Zebrzydowski 
ufundował w tej miejscowości kościół pod we-
zwaniem Matki Bożej Anielskiej, klasztor ber-
nardynów i kalwarię. Projektantem kościoła 
i klasztoru został architekt Jan Maria Bernar-
doni, a prawie wszystkich kapliczek – Paweł 
Baudarth. Większość z 44 istniejących dziś 
obiektów tego kompleksu zbudowano w sty-

lach późnobarokowym i manierystycznym w 
następne 100 lat pod kierownictwem rodzin 
syna i wnuka Mikołaja Zebrzydowskiego. W 
końcu XVII – na początku XVIII w. mecena-
sem Kalwarii Zebrzydowskiej byli księżna Mag-
dalena Czartoryska i jej mąż - książę Jan Karol 
Czartoryski.

Dwie największe budowle sanktuarium to, 
wspomniany już klasztor bernardyński i koś-
ciół Matki Bożej Anielskiej, któremu papież Jan 
Paweł II w 1979 r. nadał tytuł bazyliki mniej-
szej. W bocznej kaplicy tego kościoła od 1641 
r. znajduje się cudotwórczy obraz Matki Bożej 
Płaczącej, zwany przez wiernych Matką Bożą 
Kalwaryjską. W 1887 r. został on koronowany. 
10 czerwca 1987 r. obraz Matki Bożej Kalwaryj-
skiej był wykorzystany we mszy, odprawionej 

przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach. 
Dodam tutaj, że Kalwaria Zebrzydowska trzy-
krotnie była odwiedzana przez papieży. W 1979 
r. i w 2002 r. odwiedził ją Jan Paweł II, a w 2006 
r. – Benedykt XVI.

Czczenie obrazu Matki Bożej Kalwaryj-
skiej jest częścią kultu maryjnego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Znajdują się tutaj także Dróż-
ki Matki Bożej z 24 stacjami przy 11 obiektach, 
gdzie w sierpniu odbywają się dwie wielkie pro-
cesje: Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej. 
Kult maryjny w tym sanktuarium jest dopeł-
nieniem kultu pasyjnego, czyli kultu Męki Pań-
skiej. Na pielgrzymkowej Dróżce Pana Jezusa w 
Kalwarii Zebrzydowskiej jest 28 stacji przy 24 
obiektach.

Najbardziej znaczące kaplice na dwóch kal-
waryjskich drogach są wyświęcone na kościoły. 
Wszystkie obiekty nazywane są według miejsc 
z Jerozolimy, które symbolizują: Kościół Grobu 
Matki Bożej, Ratusz Piłata, Kościół Trzeciego 
Upadku, Kościół Ukrzyżowania Pana Jezusa, 
Kościół Grobu Pana Jezusa, Wieczernik, Dom 
Matki Bożej. Część kaplic jest wspólna dla obu 
dróżek. Są to Kościół Grobu Matki Bożej, Wie-
czernik i Kościół Ukrzyżowania Pana Jezusa. 
W Parku Pielgrzymkowym znajdują się tak-
że kaplice, nie włączone do Drogi Krzyżowej: 
Betsaida, Kościół Wniebowstąpienia i Pustelnia 
Pięciu Braci Polaków (zwana także Pustelnią 
Świętej Marii Magdaleny).

Nabożeństwa na dróż-
kach pielgrzymkowych, tak 
zwane nabożeństwa dróż-
kowe, odprawiane są w piąt-
ki Wielkiego Postu, świąt 
Znalezienia i Podwyższenia 
Świętego Krzyża, Wniebo-
wzięcia Jezusa i Marii Panny, 
a także podczas pielgrzymek. 
Osobliwością Kalwarii Ze-
brzydowskiej jest to, że na-
bożeństwa dróżkowe mogą 
być odprawiane za umarłych 
i przez samych pielgrzymów 
– osoby świeckie. Ostatni, 
wyjątkowy zwyczaj ukształ-
tował się jeszcze w XVII w., 
bardzo wyprzedzając ów-
czesne praktyki religijne.

Podczas II wojny świato-
wej do Kalwarii Zebrzydow-
skiej zostało przeniesione ze 

Lwowa seminarium bernardyńskie, a w 1946 r. 
także seminarium diecezjalne. Ostatnie działa-
ło tylko do 1950 r., a seminarium bernardyń-
skie pracuje do dziś.

Każdego roku sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej odwiedza blisko miliona 
pielgrzymów. Dla grup, przybyłych z różnych 
krajów, w kościele Matki Bożej Anielskiej pro-
wadzone są msze w ich rodzimych językach 
z dotrzymaniem wszystkich osobliwości na-
bożeństw, praktykowanych na ich ojczyźnie. 
Przy klasztorze bernardynów znajduje się Dom 
Pielgrzyma, gdzie pątnicy, przybyli do sanktua-
rium, mogą na jakiś czas zamieszkać.

Natalija KATRENCIKOVA



4 23 лютого 2012 Імена

Йосип Пачоський – 
дослідник флори 
Волині та Полісся

Józef Paczoski – 
badaczem fl ory 
Wołynia i Polesia

14 лютого виповнилося 70 років із дня 
смерті українського і польського бота-

ніка-флориста Йосипа Пачоського, на честь 
котрого названо майже півтора десятка рослин.

14 lutego minęło 70 lat od dnia śmierci 
ukraińskiego i polskiego botanika, fl orysty 

Józefa Paczoskiego, na cześć którego nazwano 
prawie półtora dziesiątka roślin.

Йосип Пачоський наро-
дився 8 грудня 1864 р. у поль-
ській сім'ї в с. Білогородка За-
славського повіту Волинської 
губернії (нині – Дубнівський 
район Рівненської області). На-
вчався у Рівненському реаль-
ному училищі, а з 1882 по 1886 
роки – в Уманському училищі 
землеробства і садівництва. 
Саме тут захопився вивченням 
природи. Він здійснював екс-
педиції по Черкащині, вивчав 
умови зростання різноманіт-
них рослин, збирав матеріали 
для гербаріїв. Результатом кло-
піткої роботи стала його перша 
наукова праця “Нариси флори 
околиць м. Умані Київської гу-
бернії” (1887).

Здібності молодого вче-
ного оцінило Київське това-
риство природознавців, об-
равши його у 1887 р. дійсним 
членом цієї організації. У 
1888 р. передав цій організа-
ції власноруч зібраний герба-
рій місцевої флори, в якому 
було близько 2000 екземпля-
рів рослин.

У 1888 р. Й. Пачоський пе-
реїхав до Києва і до 1894 р. 
працював помічником голов-
ного садівника Ботанічного 
саду університету Св. Воло-
димира. Тут він приводить 
до ладу і визначає рослини 
гербарію та ентомологічні 
колекції музею. За доручен-
ням Київського товариства 
природознавців Пачоський 
проводив дослідження фло-
ри і фауни Херсонської, По-
дільської, Волинської, Пол-
тавської та Астраханської 
губерній, в Криму та на Дону. 
Двічі він був і на Поліссі. Про 
результати своїх досліджень 
Пачоський постійно допові-
дав на зборах товариства та 
друкував їх на сторінках своїх 
“Записок”: “Про флору і фа-
уну околиць м. Володимира-
Волинського” (1888), “Мате-
ріали для флори Заславського 
та Ковельського повітів Во-
линської губернії” (1888).

Пізніше переїхав до Пе-
тербурга, де працював са-
дівником імператорського 
Ботанічного саду. Тут він 
розробляв і приводив до ладу 
гербарні колекції Ботанічно-
го музею цього саду.

Навесні 1895 р. переїхав 
до Дублян, що біля Львова, 
працював там асистентом ка-
федри ботаніки Вищої школи 
землеробства. Читав курс лек-
цій з ботаніки та садівництва, 
провадив флористичні дослі-
дження Східної Галичини, Бу-
ковини і частково Угорщини, 
вивчав флору Західного Поді-
лля і Північної Бесарабії. 

Йосип Пачоський опублі-
кував майже 70 праць, що 
стосувалися флори України, 
серед них — “Флора Полісся 
та прилеглих місцевостей”. 
У ній автор описав 1291 вид 
дикорослих рослин, які тра-
плялися на Волині та інших 
губерніях Полісся.

Восени 1897 р. Херсонська 
губернська земська управа 
запрошує Й. Пачоського на 
посаду губернського ентомо-
лога, завдання якого поляга-
ло у дослідженні природи цієї 
місцевості, боротьбі з різни-
ми шкідниками сільського 
господарства.

Свою роботу Пачоський 
розпочав з організації ентомо-
логічного кабінету. У 1906 р. 
кабінет було перетворено в 
Херсонський природничо-іс-
торичний музей, який посту-
пово став великим науковим 
центром півдня Росії. У музеї 
досить повно була представ-
лена флора і фауна Херсон-
ського округу й Придніпров'я. 
Гордістю його був гербарій, 
зібраний самим Пачоським, 
що містив понад 22 тис. гер-
барних аркушів рослин.

Вчений був одним із ініціа-
торів охорони степу. Саме за-
вдяки Пачоському  в 1898 р. 
було виділено кілька діля-
нок цілинного степу в Аска-
нії-Новій, які згодом стали 
основою для створення біо-
сферного заповідника “Аска-
нія-Нова”.

Йосип Пачоський був не 
лише ботаніком. Він дослідив 
230 видів птахів. Велику ува-
гу приділяв також розробці 
раціонального мисливського 
законодавства. Вчений напо-
лягав на забороні весняного і 
літнього полювання, коли ви-
нищується велика кількість 
дичини. І він таки добився, що 
в Україні з 1925 р. було заборо-
нено полювання у цей період.

На початку ХХ ст. з-під 
пера Пачоського виходять 
такі праці, як “Основні риси 
розвитку флори Південно-
Західної Росії” (1910), “Хер-
сонська флора” (1914), “Опис 
рослинності Херсонської гу-
бернії” І. Ліси (1915), ІІ. Степи 
(1917), ІІІ. Плавні, піски, со-
лончаки, бур'яни (1927) та ба-
гато інших, які є настільними 
книгами фахівців-ботаніків.

Працюючи у музеї, Пачось-
кий був також професором 
Херсонського політехнічного 
інституту, написав підручни-
ки для студентів з морфології 
і основ фітоценології. Його 
учні згадували, що Пачоський 
був людиною високої куль-

тури й ерудиції, мав творчий 
допитливий розум й чудову 
пам'ять. Вчений відзначався 
привітним і відкритим харак-
тером, користувався загаль-
ною любов'ю й повагою.

Навесні 1922 р. Йосипа 
Пачоського було призначено 
завідуючим ботанічним від-
ділом науково-степової стан-
ції державного заповідника 
“Чаплі” (Асканія-Нова).

У липні 1922 р. він зі сво-
їм сином Конрадом і моло-
дим ботаніком С. А. Дзіева-
новським відправляються 
в експедицію до Криму, де 
вивчають місцеві степи і рос-
линність Юсупівського запо-
відника. Цей заповідник було 
приєднано пізніше до Аска-
нії-Нової.

У вересні 1923 р. Пачось-
кий переїхав до Польщі. 
Звідти його направили в Бі-
ловезьку Пущу, де вчений за-
відував Біловезьким парком. 
Під час дослідження лісона-
саджень у нього виникла ідея 
застосування біометричного 
методу, який дав змогу гли-
боко проникнути в динаміку 
життя лісу.

З 1925 р. і до початку Другої 
світової війни Пачоський – 
професор систематики і гео-
графії рослин Познанського 
університету.

У вересні 1939 р. Польща 
була окупована німецькими 
загарбниками. Гітлерівці ви-
селили вченого з його дому й 
позбавили найбільшого багат-
ства – величезної бібліотеки. 
У лютому 1942 р. фашисти по-
звірячому вбили внука Пачось-
кого, котрого він дуже любив. 
Це важке потрясіння й стало 
причиною смерті дослідника 
14 лютого 1942 р.. Поховано 
науковця на Цвинтарі заслуже-
них великополян у Познані.

Й. Пачоський був тала-
новитим, видатним вченим 
у галузі біології. Його перу 
належить понад 300 наукових 
праць, присвячених розвитку 
флори і рослинності серед-
ньої і південної частини схід-
ної Європи, головним чином 
України та Польщі, а також 
висвітленню загальних пи-
тань ботанічної і частково 
зоологічної науки. Він був од-
ним із творців фітоценології – 
розділу ботаніки, який ви-
вчає рослинні угруповання, і 
автором першого підручника 
з цієї дисципліни.

До великих здобутків вче-
ного можна зарахувати зі-
брану ним велику гербарну 
колекцію, зразки якої зна-
йомлять з рослинним ба-
гатством певних територій. 
Основна частина колекції 
знаходиться в Херсонсько-
му краєзнавчому музеї. 
Гербарні матеріали зберіга-
ються в Гербарії Інституту 
ботаніки ім. М.Г.Холодного 
НАН України, Державному 
природознавчому музеї НАН 
України у Львові, Одеському 
національному університеті 
ім. І.І.Мечникова, Таврійсько-
му національному універси-
теті імені В.І.Вернадського та 
інших наукових установах.

Józef Paczoski urodził się 8 
grudnia 1864 roku w polskiej 
rodzinie, we wsi Białogrudka 
powiatu zasławskiego na Wo-
łyniu (obecnie jest to rejon 
Dubno obwodu rówieńskiego). 
Uczył się w Rówieńskiej Re-
alnej Szkole Zawodowej, a od 
1882 do 1886 roku – w Umań-
skiej Rolniczej i Sadowniczej 
Szkole Zawodowej. Właśnie 
tu jego pasją stało się badanie 
przyrody.  Odbywał wyprawy 
po regionie czerkaskim, ba-
dał warunki wzrostu różnych 
roślin i gromadził materiały 
do zielników. Dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu, powstała 
pierwsza praca naukowa “Szki-
ce o fl orze otaczającej okolice 
miasta Umań prowincji kijow-
skiej” (1887).

Zdolności młodego na-
ukowca zauważyło Kijowskie 
Stowarzyszenie Przyrodników, 
tak więc w 1887 roku został 
on rzeczywistym członkiem 
tej organizacji. W 1888 roku  
przekazał  tej organizacji włas-
noręcznie zebrany zielnik fl ory 
lokalnej, który zawierał około 
2000 okazów roślin.

W 1888 roku J. Paczoski 
przeprowadził się do Kijowa, 
gdzie do 1894 roku pełnił obo-
wiązki pomocnika głównego 
ogrodnika Ogrodu Botaniczne-
go Uniwersytetu Świętego Wło-
dzimierza. Tutaj uporządkował 
i określił rośliny zielnika i ento-
mologiczne zbiory muzealne. 
Z polecenia Kijowskiego Sto-
warzyszenia Przyrodników Pa-
czoski prowadził badania fl ory 
i fauny prowincji chersońskiej, 
podolskiej, wołyńskiej, połtaw-
skiej i astrachańskiej, na Kry-
mie i nad Donem. Dwukrotnie 
był też na Polesiu. Z wyników 
swoich badań Paczoski regu-
larnie robił sprawozdania na 
posiedzeniach stowarzyszenia 
i wydawał je na stronach swo-
ich “Notatek”: “O fl orze i fau-
nie okolic miasta Włodzimierz 
Wołyński” (1888), “Materiały 
dla fl ory powiatów zasławskie-
go i kowelskiego prowincji wo-
łyńskiej” (1888).

Później przeprowadził się 
do Petersburga, gdzie pracował 
jako ogrodnik Imperatorskiego 
Ogrodu Botanicznego. Upo-
rządkował i opracował zbiory 
zielne z ogrodu Muzeum Bota-
nicznego.

Wiosną 1895 roku prze-
prowadził się do Dublanów w 
okolicach Lwowa. Pracował 
tam jako adiunkt katedry bota-
niki Wyższej Szkoły Rolniczej. 
Prowadził wykłady z botaniki 
i ogrodnictwa, badania fl ory-
styczne Galicji Wschodniej, 
Bukowiny i częściowo Węgier, 
badał fl orę Podola Zachodnie-
go i Besarabii Północnej. 

Józef Paczoski opublikował 
około 70 prac dotyczących 
fl ory Ukrainy, w tym “Flora 
Polesia i przyległych obszarów”. 
Autor opisał 1291 gatunków 
dzikich roślin, które znalezio-
no na Wołyniu i w prowincjach 
poleskich.

Jesienią 1897 roku Chersoń-
ski Prowincjalny Zarząd Ziem-
ski, zaprosił J. Paczoskiego na 
stanowisko entomologa pro-
wincjalnego, który miał na celu 
badanie przyrody tych terenów 

i walkę z różnymi szkodnikami 
rolnictwa.

Swoją pracę Paczoski roz-
począł od organizacji gabine-
tu entomologicznego. W 1906 
roku gabinet został zamienio-
ny w Chersońskie Muzeum 
Przyrodniczo-Historyczne, 
które stopniowo stało się du-
żym ośrodkiem naukowym po-
łudnia Rosji. W muzeum była 
reprezentowana fl ora i fauna 
okręgu chersońskiego i Nad-
dniestrza. Jego dumą był zbiór 
zielny zebrany przez niego sa-
mego, który zawierał ponad 22 
stron zielnika.

Uczony był jednym z inicja-
torów ochrony stepu. Właśnie 
dzięki  Paczowskiemu w 1898 
roku, przeznaczono kilka ob-
szarów dziewiczego stepu w 
Askanii Nowej, dla stworzenia 
Rezerwatu Biosfery Askania 
Nowa.

Józef Paczoski był nie tyl-
ko botanikiem. Zbadał także 
230 gatunków ptaków. Dużą 
uwagę przywiązywał do roz-
woju zarządzania łowieckiego. 
Naukowiec wzywał do zakazu 
polowań wiosną i latem, kiedy 
wyniszcza się duża liczba dzi-
kiej zwierzyny. I dopiął swego 
– na Ukrainie od 1925 roku 
zostało zakazane polowanie w 
tych okresach.

Na początku ХХ wieku Pa-
czoski stworzył takie dzieła, 
jak “Podstawowe cechy roz-
woju fl ory Rosji Południowo-
-Zachodniej” (1910), “Flora 
chersońska” (1914), “Opis ro-
ślinności prowincji chersoń-
skiej” І. Lasy (1915), ІІ. Stepy 
(1917), ІІІ. Zatoki, piaski, sól, 
burzany (1927) i wiele innych, 
które są podstawowymi książ-
kami fachowców w dziedzinie 
botaniki.

Pracując w muzeum, Pa-
czoski pełnił również funkcję 
profesora Politechniki Cher-
sońskiej. Napisał podręczniki 
dla studentów z morfologii i 
podstaw fi tocenologii. Jego 
uczniowie wspominali, że Pa-
czoski był człowiekiem o wyso-
kiej kulturze i inteligencji, miał 
twórczy dociekliwy umysł i 
niezwykłą pamięć. Uczony wy-
różniał się przyjaznym i otwar-
tym charakterem, powszechnie 
go lubiono i szanowano.

Wiosną 1922 roku Józef Pa-
czoski został wybrany na sta-
nowisko kierownika oddziału 
botanicznego naukowej stacji 
stepowej Parku Narodowego 
“Czaple” (Askania Nowa).

W lipcu 1922 roku, wraz ze 
swoim synem Konradem i mło-
dym botanikiem S. Dziewa-
nowskim, wyruszył w wyprawę 
na Krym, gdzie badał lokalne 
stepy i roślinność Rezerwatu 
Jusupowskiego. Ten park naro-
dowy  został później przyłączo-
ny do Askanii Nowej.

We wrześniu 1923 roku 
przeprowadził się do Polski. 
Skierowano go do Puszczy Bia-
łowieskiej, gdzie  kierował Par-
kiem Białowieskim. Podczas 
badań zalesień, powstał u nie-
go wspaniały pomysł zastoso-
wania metody biometrycznej, 
która zezwoliła na dogłębne 
zbadanie dynamiki życia lasu.

Od 1925 roku, aż do po-
czątku drugiej wojny światowej 
Paczoski pełnił obowiązki pro-

fesora systematyzowania i geo-
grafi i roślin na Uniwersytecie 
Poznańskim.

We wrześniu 1939 roku Pol-
ska była okupowana przez nie-
mieckich najeźdźców. Faszyści 
wysiedlili naukowca z jego 
domu i pozbawili największego 
bogactwa – ogromnej biblio-
teki. W lutym 1942 roku hitle-
rowcy brutalnie zabili ukocha-
nego wnuka Paczoskiego. Ten 
ciężki cios stał się przyczyną 
śmierci badacza 14 lutego 1942 
roku. Naukowca pochowano na 
Cmentarzu Zasłużonych Wiel-
kopolan w Poznaniu.

J. Paczoski był utalento-
wanym, wybitnym uczonym 
w dziedzinie biologii. Wydał 
ponad 300 prac naukowych 
poświęconych rozwojowi fl o-
ry i roślinności środkowej i 
południowej części Europy 
Wschodniej, przede wszystkim 
Ukrainy i Polski oraz opisa-
niu ogólnych kwestii botaniki 
i częściowo zoologii. Był jed-
nym z twórców fi tocenologii 
– działu botaniki, który bada 
zbiorowiska roślinne i autorem 
pierwszego podręcznika na ten 
temat.

Do wielkich osiągnięć uczo-
nego można zaliczyć zgroma-
dzoną przez niego kolekcję 
zielną, dzięki której możemy 
poznać roślinne bogactwo nie-
których obszarów. Większa 
część kolekcji znajduje się w 
Chersońskim Muzeum Kra-
joznawczym. Zielniki są prze-
chowywane w zbiorze zielnym 
Instytutu Botaniki imienia G. 
Chołodnego NAN Ukrainy, 
Krajowym Muzeum Przyrod-
niczym NAN Ukrainy we Lwo-
wie, Odeskim Uniwersytecie 
Narodowym imienia I. Miecz-
nikowa, Tawryjskim Uniwersy-
tecie Narodowym imienia W. 
Wernadskiego i innych instytu-
cjach naukowych.

Людмила ЛАНШИНА,
Волинський краєзнавчий музей

 Ludmiła LANSZYNA,
Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze
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Польська преса про Україну
Polsko, co robisz w sprawie Tymoszenko?

W styczniu Nowicka wystosowała do szefa MSZ Radosława Sikorskiego interpelację «w sprawie 
niepodejmowania przez rząd RP kroków w związku z wyrokiem skazującym byłą premier Ukrainy 
Julię Tymoszenko, a także skandalicznym procesem i szykanami, jakim poddawana jest w więzieniu».

Według wicemarszałek Sejmu «brak zdecydowanego stanowiska Polski w tej sprawie podważa 
nasze dotychczasowe zaangażowanie w demokratyzację Ukrainy».

W lutym na interpelację odpowiedział Borkowski. Podkreślił, że Polska była pierwszym krajem, 
który zareagował na decyzję o tymczasowym aresztowanie b.premier. Wiceminister przytoczył 
fragment oświadczenia MSZ z 5 sierpnia 2011 roku, w którym resort wyraża zaniepokojenie tą 
decyzją: «Mamy nadzieję, iż Julia Tymoszenko zostanie jak najszybciej wypuszczona z aresztu, a 
proces wobec byłej premier będzie przebiegał z zachowaniem europejskich standardów».

Rzeczpospolita, 17 lutego 2012 roku

«Польще, що робиш у справі Тимошенко?»
У січні Новіцька звернулася до керівника МЗС Радослава Сікорського із запитом, де 

йшлося про те, що «уряд РП не робить кроків у зв’язку із вироком про ув’язнення колиш-
ньої Прем’єр-міністр України Юлії Тимошенко, а також скандальним процесом і переслі-
дуваннями, які вона терпить в ув’язненні».

На думку віце-маршалка Сейму, «відсутність рішучої позиції Польщі у цій справі під-
важують наше дотеперішнє ангажування у демократизацію України».

У лютому на запит відповів Борковський. Він підкреслив, що Польща була першою дер-
жавою, яка відреагувала на рішення про тимчасовий арешт колишньої прем’єр-міністр. 
Заступник міністра зацитував фрагмент заяви МЗС від 5 серпня 2011 року, в якій вислов-
люється занепокоєння рішенням українських властей: «Маємо надію, що Юлія Тимошенко 
буде якнайшвидше звільнена, а процес проти колишньої прем’єр-міністр проходитиме із 
дотриманням європейських стандартів».

Rzeczpospolita, 17 лютого 2012 року

Wyrok w sprawie Łucenki zapadnie 27 lutego
Wyrok w sprawie oskarżonego o nadużycia byłego szefa MSW Ukrainy Jurija Łucenki zapadnie 

27 lutego – ogłosił prowadzący proces opozycjonisty sędzia Serhij Wowk
Łucenko, dla którego prokuratura żąda czterech i pół roku więzienia, oświadczył w mowie koń-

cowej, że bez względu na to, ile lat spędzi za kratkami, nie zaprzestanie walki z reżimem rządzącym 
dziś na Ukrainie.

– Ci, którzy zamówili tę pokazową rozprawę nade mną i Julią (skazaną na siedem lat więzienia 
byłą premier Tymoszenko) zmusili nas, byśmy stali się symbolami sprzeciwu wobec bandokracji 
– mówił Łucenko.

Były szef MSW ocenił, że przyczyną jego procesu jest odczuwana przez władze «chęć zemsty za 
strach po pomarańczowej rewolucji», oraz chęć «publicznego ukarania za Majdan, co ma służyć 
zastraszeniu milionów Ukraińców».

Prócz kary pozbawienia wolności przedstawiciel oskarżenia, prokurator Dmytro Łobań zażądał 
skonfi skowania mienia Łucenki, pozbawienia go tytułu urzędnika państwowego, oraz trzyletniego 
zakazu zajmowania stanowisk państwowych. Oskarżenie domaga się także, by były minister zapła-
cił grzywnę w wysokości około 300 tys. hrywien (ok. 128 tys. złotych).

Polska Agencja Prasowa, 16 lutego 2012 roku

Вирок у справі Луценка буде ухвалено 27 лютого 
«Вирок у справі, звинуваченого у протиправному використанні службових повнова-

жень керівника МВС України Юрія Луценка, буде ухвалено 27 лютого», – заявив суддя Сер-
гій Вовк, котрий веде засідання в справі опозиціонера. 

Луценко, для котрого прокуратура вимагає чотири з половиною роки ув’язнення, за-
явив у своїй кінцевій промові, що, незважаючи на кількість проведеного часу за ґратами, 
не перестане боротися із пануючим в Україні режимом.

– Ті, хто замовив цю показову справу наді мною та Юлею (засуджена на сім років 
ув’язнення колишня прем’єр-міністр Тимошенко) змусили нас стати символами спротиву 
проти бандократії, – говорив Луценко.

Колишній керівник МВС заявив, що причиною його процесу є бажання влади «пом-
ститися за страх після Помаранчевої революції», а також бажання «публічно покарати за 
Майдан, щоб залякати мільйони українців».

Окрім покарання позбавленням волі, представники обвинувачення, прокурор Дми-
тро Лобань вимагають конфіскувати майно Луценка, позбавити його статусу державного 
службовця, а також на три роки заборонити займати державні посади. Обвинувачення та-
кож вимагає, щоб Луценко сплатив штраф у розмірі близько 300 тисяч гривень.

Polska Agencja Prasowa, 16 лютого 2012 року

Weterani z Afganistanu zbojkotowali Janukowycza
Skandal w Kijowie рodczas obchodów 23. rocznicy zakończenia wojny prowadzonej przez były 

ZSRR w Afganistanie. Widząc na uroczystościach prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza we-
terani wojny odwrócili się od niego tyłem.

Uczestnicy wojny w Afganistanie przyszli na uroczystości, by oddać hołd swoim towarzyszom, 
którzy na niej zginęli. Zebrali się przed pomnikiem żołnierzy Afganistanu, lecz okazało się, że ze 
względu na planowaną obecność prezydenta Janukowycza i premiera Mykoły Azarowa nie mogą 
złożyć wieńców, lecz muszą zaczekać, aż uczynią to przedstawiciele najwyższych władz.

Kiedy po ponad godzinie oczekiwania w okolicach pomnika pojawił się prezydent Janukowycz 
i premier Azarow ze strony stojących w dwuszeregu «Afgańców» padła głośna komenda «w tył 
zwrot!». Kilkudziesięciu ubranych w zielone mundury mężczyzn po żołniersku odwróciło się od 
delegacji państwowej plecami.

Po uroczystości weterani tłumaczyli, że są źli na władze, gdyż te pozbawiają ich ulg, oraz ogra-
niczają renty i emerytury.

Rzeczpospolita, 15 lutego 2012 roku

Ветерани війни в Афганістані бойкотували Януковича
Скандал у Києві під час відзначення 23-ої річниці закінчення війни, яку вів колишній 

СРСР в Афганістані. Побачивши на урочистостях Президента України Віктора Януковича, 
ветерани війни повернулися до нього спинами.

Учасники війни в Афганістані прийшли на урочистості, щоб вшанувати своїх товари-
шів, котрі загинули. Зібралися біля пам’ятника воїнам Афганістану, однак виявилося, що, 
у зв’язку із планованим візитом президента Януковича та прем’єр-міністра Азарова, вони 
не можуть покласти вінків, а повинні зачекати поки це зроблять представники влади. 

Коли через більше, ніж годинне очікування поблизу пам’ятника з’явилися президент 
Янукович та прем’єр-міністр Азаров, зі сторони вишикуваних у два ряди «афганців» про-
лунала голосна команда: «Кругом!». Кілька десятків одягнених у зелену форму чоловіків 
по-солдатськи повернулися до державної делегації спинами.

Після урочистостей ветерани розповіли, що обурені діями влади через те, що позбавила 
їх пільг, а також обмежила соціальні виплати і пенсії.

Rzeczpospolita, 15 лютого 2012 року

Імена

Казимир Пшемиський – польський 
палеонтолог і волинський краєзнавець

Казимир Пшемиський народився 21 лютого 
1882 року в місті Радомі (Польща). У рідному 
місті він закінчив чоловічу гімназію і у 1901 
році вступив на природничий відділ Варшав-
ського університету. Закінчивши його у 1905 
році, Пшемиський вирішує поглибити свої зна-
ння з природничих дисциплін і два роки (з 1907 
по 1908) навчається у Яґеллонському універси-
теті у м.Кракові. Патріотично настроєний сту-
дент активно включився у суспільно-політич-
ний рух польської молоді. К.Пшемиський із 
друзями організував революційну групу ПСП 
(Польська соціалістична партія).

У 1908 році молодий вчений переїхав до 
Одеси, де продовжив навчання у Новоросій-
ському університеті. Його науковим керів-
ником був видатний російський геолог Воло-
димир Дмитрович Ласкарєв. К.Пшемиський 
брав участь у наукових експедиціях універси-
тету, досліджував одеські лимани та інші гео-
логічні об'єкти краю. Польові геопалеонтоло-
гічні дослідження та цікаві знахідки сприяли 
успішному захисту дипломної роботи “Пла-
зуни третинного періоду” (1910). Активно 
працював молодий геолог у природознавчо-
му товаристві Одеси, а пізніше і Кам’янця-
Подільського.

К.Пшемиський – співорганізатор і активіст 
«Польського дому» в Одесі. Ця громадська 
організація сприяла підтриманню національ-
ної ідентичності польської діаспори на півдні 
України.

У 1911 році Казимир Пшемиський роз-
почав педагогічну діяльність. Він викладав 
у приватній торговій школі міста Тульчи-
на, давав приватні уроки у маєтку поміщика 
С.Липківського біля Умані. У 1918-1923 ро-
ках вчителював у приватній школі, заснова-
ній польським просвітницьким товариством 
«Польська Матір шкільна» у м.Умань.

У 1924 році Пшемиський переїхав до Вар-
шави, де зайняв посаду старшого асистента 
Вищої школи сільського господарства.

У вересні 1929 року розпочинається на-
укова, викладацька, краєзнавча та музейна 

діяльність Казимира Пшемиського на Волині. 
Він працював учителем географії у державній 
гімназії ім. Тадеуша Костюшка у м. Луцьку і 
тимчасово виконував обов'язки директора 
новоствореного Луцького музею.

Пшемиський організовував краєзнавчі та 
туристичні екскурсії для учнів, проводив ар-
хеологічні та палеонтологічні дослідження 
волинського краю. Зібрані під час наукових 
розвідок палеонтологічні та археологічні ма-
теріали вчений передавав до музею. У па-
леонтологічній колекції Волинського краєз-
навчого музею зберігаються скам'янілості 
та остеологічний матеріал, що поступили до 
фондів у 30-х роках ХХ століття. Найцікавіші 
із них – череп тура та ріг викопаного зубра.

У 1933-1934 роках у музей надійшли най-
цінніші експонати. Під час робіт по впорядку-
ванню русла річки Глушець, Пшемиський та 
його учні зібрали колекцію гутного посуду та 
кераміки. Тоді ж у руслі Глушця були знайдені 
два мечі ХІV-XV ст.. Вони знаходяться в одній 
із зал відділу давньої історії Волинського кра-
єзнавчого музею.

У 1936 році, під час розкопок у селі Вишків 
(нині – це район м. Луцька), дослідник від-
крив давньоруське поселення Х-ХІІІ ст..

Колегами Казимира Пшемиського по на-
уковій, краєзнавчій, музейній роботі були 
С.Мацко, Я.Фіцке, З.Леський та інші польські 
вчені й педагоги. Він був членом Наукової 
ради Волинського товариства приятелів наук.

У вересні 1939 року Волинь увійшла до 
складу Радянської України. У 1939-1940 на-
вчальний рік Пшемиський ще викладає у рід-
ній гімназії з польською мовою навчання, яка 
була перейменована у середню школу № 4. На 
початку липня 1940 року педагога заарешту-
вали представники органів НКВС і до весни 
1941 року утримували у застінках Луцької 
в’язниці. Останній лист родина отримала із 
Харківської в'язниці у 1941 році. Місце і час 
загибелі Казимира Пшемиського невідомі.

Тетяна ТИЩЕНКО

Kazimierz Przemyski – 
polski paleontolog 

i wołyński krajoznawca
21 lutego minęło 130 lat od dnia urodzin Kazimierza Przemyskiego – polskiego 
pedagoga, paleontologa, badacza Wołynia.

Kazimierz Przemyski urodził się 21 lutego 
1882 roku w mieście Radom (Polska). W mieście 
ojczystym ukończył gimnazjum męskie, a w 1901 
roku dostał się na wydział przyrodniczy Uni-
wersytetu Warszawskiego. Po jego ukończeniu w 
1905 roku, Przemyski postanowił pogłębić swoją 
wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych i przez 
dwa lata (od 1907 do 1908) studiował na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie. Patriotycznie 
nastawiony student, aktywnie zaangażował się w 
społeczno-polityczny ruch polskiej młodzieży i 
wraz z przyjaciółmi zorganizował grupę rewolu-
cyjną PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej).

W 1908 roku młody naukowiec przeprowa-
dził się do Odessy, gdzie kontynuował studia 
na Uniwersytecie Noworosyjskim. Jego promo-
torem naukowym był wybitny rosyjski geolog 
Władimir Łaskariew. K. Przemyski uczestniczył 
w uniwersyteckich ekspedycjach naukowych, 
badał odeskie limany i inne geologiczne obiekty 
regionu. Polowe badania geopaleontologiczne i 
ciekawe wyniki, doprowadziły do obrony pracy 
dyplomowej “Gady okresu trzeciorzędu” (1910). 
Młody geolog uczestniczył w działalności Przy-
rodoznawczego Stowarzyszenia Odessy, a później 
Kamieńca Podolskiego.

 Był współorganizatorem i aktywistą «Polskie-
go Domu» w Odessie. Ta społeczna organizacja 
wspierała zachowanie tożsamości narodowej Po-
lonii na południu Ukrainy.

W 1911 roku Kazimierz Przemyski rozpoczął 
działalność pedagogiczną. Pracował jako na-
uczyciel w prywatnej szkole handlowej miasta 
Tulczyn, dawał prywatne lekcje w majątku właś-
ciciela ziemskiego S. Lipkowskiego koło Umania. 
W latach 1918-1923 pracował w prywatnej szkole 
założonej przez polskie stowarzyszenie edukacyj-
ne «Polska Macierz Szkolna» w mieście Umań.

W 1924 roku Przemyski przeprowadził się do 
Warszawy, gdzie zajął stanowisko starszego asy-
stenta Wyższej Szkoły Rolniczej.

We wrześniu 1929 roku zaczęła się naukowa, 
nauczycielska, krajoznawcza i muzealna dzia-
łalność Kazimierza Przemyskiego na Wołyniu. 

Pracował jako nauczyciel geografi i w Gimnazjum 
Państwowym im. Tadeusza Kościuszki w Łucku 
i czasowo pełnił obowiązki dyrektora powstałego 
Muzeum Łuckiego.

Organizował wycieczki krajoznawcze i tury-
styczne dla uczniów, prowadził archeologiczne i 
paleontologiczne badania na Wołyniu. Zgroma-
dzone w czasie naukowych zwiadów paleonto-
logiczne i archeologiczne materiały, naukowiec 
przekazywał do muzeum. W zbiorze paleontolo-
gicznym Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego, 
znajdują się skamieniałości i materiał osteolo-
giczny, które uzupełniły fundusze muzealne w la-
tach 30-tych ХХ wieku. Najciekawsze wśród nich 
to  czaszka tura i róg wykopanego żubra.

W latach 1933-1934 do muzeum nadeszły naj-
bardziej wartościowe eksponaty. W czasie napra-
wy kanału rzeki Głuszec, Przemyski ze swoimi 
uczniami, zebrał kolekcję hutniczego naczynia i 
ceramiki. W tym samym czasie, w kanale Głusz-
ca, znaleziono dwa miecze z ХІV-XV wieku. Są 
one wystawione w jednej z sal Działu Historii Sta-
rożytnej Wołyńskiego Muzeum krajoznawczego.

W 1936 roku podczas wykopalisk na wsi Wy-
szków (obecnie dzielnica miasta Łuck) badacz 
odnalazł starą ruską osadę z Х-ХІІІ wieku.

Współpracownikami Kazimierza Przemyskie-
go w pracy naukowej, krajoznawczej, muzealnej 
byli S. Macko, J. Fitske, Z. Łeski i inni polscy 
naukowcy i pedagodzy. Przemyski był też człon-
kiem Rady Naukowej Wołyńskiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Nauk.

We wrześniu 1939 roku Wołyń wszedł do 
składu Ukrainy Radzieckiej. W  roku szkolnym 
1939/1940, Przemyski jeszcze uczył w rodzimym 
gimnazjum z polskim językiem nauczania, które-
go nazwa została zmieniona na szkołę średnią nr 
4. Na początku lipca 1940 roku,  przedstawiciele 
służb NKWS zaaresztowali go i do wiosny 1941 
roku przetrzymywali w murach łuckiego więzie-
nia. Ostatni list rodzina otrzymała z więzienia w 
Charkowie w 1941 roku. Miejsce i czas zgonu Ka-
zimierza Przemyskiego są nieznane.

Tetiana TYSZCZENKO

21 лютого минуло 130 років від дня народження Казимира Пшемиського – 
польського педагога, палеонтолога, дослідника Волині.
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– Пане Вальдемаре, Вас 
часто називають патріархом 
краєзнавства.

– А також академіком Ста-
рого міста. Я давно займаюся 
краєзнавством. Коли я роз-
починав, то мало хто цим за-
ймався в Луцьку. Це заняття 
я успадкував. Краєзнавством 
займався мій дід по батьковій 
лінії, цікавилася моя мама, 
мимоволі і я став займатися.

– Родина була польська?
– Мама походила з мішаної 

родини. Батько був поляком. 
Були у родині і словацькі коре-
ні. Взагалі рід Пясецьких – це, 
правдоподібно, вихідці із Сло-
ваччини. Батьки мої розлучи-
лися. Батько був в АК, пізніше 
він загинув у Майданеку.

– Але Ви досліджували 
свою генеалогію?

– Я знаю своїх предків до 
п'ятого коліна – до прапрадідів.

– Ви народилися в січні 
1934 року… 

– Так. В Дубровиці (нині – 
Рівненська область). Це пер-
ше місце, де працювала мама. 
Вона була вчителькою мо-
лодших класів. Закінчила в 
Острозі вчительську семіна-
рію. Щоліта їздила до рідно-
го Підволочиська. Любила 
їздити різними шляхами: 
зупинялася у своїх знайо-
мих по вчительській роботі 
і обов’язково оглядала помі-
щицькі садиби, кладовища, 
дуже любила оглядати давні 
поховання. Мабуть, тому і я 
цікавлюся саме кладовища-
ми. У Підволочиську, звідки 
походила моя мама (нині – 

Тернопільська область), було 
братське кладовище росій-
ських солдатів часів Першої 
світової війни: ряди солдат-
ських поховань, могили сес-
тер-жалібниць, медсестер. 
Читати я вчився на епітафіях. 
Офіцерські поховання були 
індивідуальними, переважно 
усі з епітафіями. Рахувати на-
вчився на паровозах. Підво-
лочиськ – це остання станція 
перед польсько-совєтським 
кордоном і там завжди було 
багато різних паровозів. Я за-
вжди любив дивитися на них.

Моя мама мала гарний го-
лос, любила співати, знала арії 
з різних опер. Я з дитинства 
чув «Ох, Галіна, ох, єдина», 
яка була мені за колискову. 
Старша мамина сестра Маня 
взагалі один час співала з 
Крушельницькою. Інша се-
стра теж мала гарний голос. 
Родина була співочою. Мама 
завжди мала відповідне това-
риство. Вони збиралися, слу-
хали платівки відомих опер-
них співаків, зачитували або 
грали уривки з різних п’єс, на-
приклад, Словацького, а інші 
повинні були вгадати, з якої 
частини твору цей уривок. 
Ми, діти, також брали у цьому 
участь. Таким тоді було про-
водження часу. У мене завжди 
було інтелігентне оточення…

– Воно Вас фактично і 
сформувало.

– Інакше і не могло бути.
– Яким було дитинство 

під час війни?
– Мама тоді була на Во-

лині. Мене перед війною, у 
1939 році, привезли в Підво-
лочиськ. Пам’ятаю як низько 
летів літак, як в Підволочиську 
з’явились австрійські біжен-
ці – євреї. Пам’ятаю польську 
народну міліцію з пов’язками, 
і як прийшли більшовики. 
Коли готувалися арешти чле-
нів Польської соціалістичної 
партії, то мого дядька запита-
ли кого він знає. Він відповів: 
«Арештуйте тих, хто буде ви-
ходити в капелюхах». Але ж усі 
вийшли в капелюхах, то вже 
він мав неприємності від совє-
тів. Коли через Підволочиськ 
вивозили поляків у товарних 
вагонах, люди намагалися їм 
щось подати. Щоб місцеві меш-
канці цього не робили, влада 
поставила солдатів відганяти 
їх, поки вагони стоять. Мене 
тоді послали подати їм чайник 
з водою, то і чайник простре-
лили (стріляли не по людині, а 
по тому, що вона несе), берет у 
мене на голові кулею зачепило.

– Пане Вальдемаре, Ви 
пам’ятаєте день, коли ввій-
шли німці?

– Коли прийшли німці, я 
вже був з тіткою Юлією у селі 
Менчиці, під Володимиром. 
Мама була тоді на курсах у 
Луцьку. Пам'ятаю над селом 
німецькі літаки та збиті ра-
дянські. В околицях нашого 
села з'явилися втікачі, дехто 
з місцевих їх грабував. Уве-
чері вже кругом стріляли. У 
перший же день у господаря, 
де ми мешкали, вбили сина. 
Пам’ятаю як поранили у руку 
працівницю школи, котра 
бігла подалі від дороги, не-
сучи на руках мою молодшу 
сестру. Мене послали за тіт-
кою, щоб вона забрала сестру 

і допомогла сусідці. От тоді 
другий раз мені під час війни 
прострелили шапку.

– Післявоєнний період, 
коли Ви жили у Володимирі, 
був цікавий? Яких людей зу-
стріли і кого запам'ятали…

– Моєю першою вчитель-
кою була мама. Під час оку-
пації я ходив до школи у селі, 
а вже до четвертого класу – 
пішов після війни у Воло-
димирі. В історичному Во-
лодимирі часто відбувалися 
археологічні розкопки, на які 
нас, учнів, часто приводили. 
З учителів більше пам’ятаю 
Надію Михайлівну Смика-
люк та збирача старожитнос-
тей В'ячеслава Ковальського. 
Вже після закінчення школи 
мені довелося зустрітися із 
відомим збирачем і волинез-
навцем Олександром Цинка-
ловським. 

– Знаю, що Ви викладали 
у художній школі.

– Ні, я викладав малюван-
ня у звичайній школі. Але пе-
ред тим я навчався у Львові 
на архітектурному відділі по-
літехніки. Потім я навчався 
у Росії, спеціалізація у мене – 
історія мистецтва. Коли при-
їхав до Луцька, то викладав 
історію мистецтв. Цікавився 
пам'ятками у місті: хто побу-
дував, архітектурні особливос-
ті, хто був архітектором. Так і 
прийшов до краєзнавства.

– Яким був Ваш шлях до 
Товариства польської куль-
тури на Волині ім. Еви Фе-
лінської?

– Коли померла моя мама, 
то я попросив ксьондза Люд-
віга провести поминальну 
службу. Почав частіше хо-
дити у костел. При ньому 
творилося товариство, якось 
мимоволі втягнувся у його 
роботу. 

– Яке місце займає поль-
ська культура і польська 
мова у Вашому житті?

– Польською читаю і роз-
мовляю з дитинства. Маю 
напівукраїнську, напівполь-
ську бібліотеку. Вважаю, що 
людина багатша, коли вона 
вихована у двох-трьох куль-
турах. Мене цікавлять тво-
ри, які були у поміщицьких 
будинках. Цікавить польська 
інтелігенція. Зараз я шукаю 
інформацію, на прохання од-
нієї людини з Жешова, про 
членів його родини.

– Ви є старожилом во-
линського архіву і «мостом 
пам'яті». Ви бережете цю 
пам'ять у своїх досліджен-
нях, публікаціях, книгах.

– Зараз готується до друку 
моя книга, яка вмістить іс-
торичні подорожі по місту та 
бувальщини. На все, на жаль, 
не вистачає часу. Я маю колегу 
по роботі – Інну Абрамюк. Я 
надіюся, що вона продовжить 
мою роботу і всі зібрані мною 
матеріали, які я не зміг вико-
ристати, використає вона.

– Ви отримали нагороду 
“Заслужений діяч польської 
культури”. Як ви розцінюєте 
цю відзнаку?

– Зазначу тільки, що це 
«розхитало» українську сто-
рону, яка тепер задумалася 
над тим, щоб відзначити мене 
різними нагородами.

6 Спогади

Вальдемар Пясецький:
«Біля мене завжди 
були інтелігентні люди»

Waldemar Piasecki : 
“Wokół mnie zawsze 
byli inteligentni ludzie”

Мабуть, ніхто не знає більше про Луцьк, як краєзнавець Вальдемар 
Пясецький. Але чи все ми знаємо про цього волинського хра-

нителя пам'яті? Сьогодні Вальдемар Пясецький відкриває нам деякі 
сторінки свого життя.

Chyba nikt nie wie o Łucku więcej, niż krajoznawca Waldemar 
Piasecki. Ale czy wszystko wiemy o tym wołyńskim kustoszu 

pamięci? Dziś Waldemar Piasecki odkrywa nam niektóre stronice 
swojego życia.

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК

Вальдемар Пясецький у дитячі роки

– Panie Waldemarze, na-
zywają Pana często patriarchą 
krajoznawstwa.

– A także akademikiem Sta-
rego Miasta. Dawno zajmuję się 
krajoznawstwem. Kiedy rozpo-
czynałem, to mało kto tym się 
w Łucku zajmował. Zajęcie to 
odziedziczyłem. Krajoznaw-
stwem zajmował się mój dzia-
dek po linii ojca, interesowała 
się nim moja mama, mimo woli 
i ja zacząłem się tym zajmować.

– Rodzina była polska?
– Mama pochodziła z rodziny 

mieszanej. Ojciec był Polakiem. 
Rodzina miała także słowackie 
korzenie. W ogóle ród Piase-
ckich prawdopodobnie wywo-
dzi się ze Słowacji. Moi rodzice 
się rozeszli. Ojciec był w AK, 
później zginął na Majdanku.

– Badał Pan swoją genealo-
gię?

– Znam swoich przodków 
do prapradziadków.

– Urodził się Pan w stycz-
niu 1934 roku...

– Tak. W Dubrowicy (obec-
nie obwód rówieński). To pierw-
sze miejsce, gdzie pracowała 
mama. Ona była nauczycielką 
szkoły początkowej. Ukończyła 
Seminarium Nauczycielskie w 
Ostrogu. Każdego lata jeździła 
do rodzimego Podwołoczyska. 
Lubiła jeździć różnymi drogami: 
zatrzymywała się u znajomych, 
których poznała pracując jako 
nauczycielka i obowiązkowo 
oglądała domy, cmentarze, bar-
dzo lubiła oglądać dawne groby. 
Chyba dlatego ja się też intere-
suję właśnie cmentarzami. W 
Podwołoczysku, skąd pochodzi-
ła moja mama (obecnie obwód 
tarnopolski), był cmentarz, na 
którym pochowano rosyjskich 
żołnierzy z okresu I wojny świa-
towej: rzędy grobów żołnier-
skich, groby sióstr-żałobnic, pie-
lęgniarek. Czytać uczyłem się z 
epitafi ów. Ofi cerskie groby były 
osobne, przeważnie wszystkie z 
epitafi ami. Liczyć nauczyłem się 
na parowozach. Podwołoczysko 
to ostatnia stacja przed polsko-
-sowiecką granicą i tam zawsze 
było wiele różnych parowozów. 
Zawsze lubiłem na nie patrzeć.

Moja mama miała piękny 
głos, lubiła śpiewać, znała arie 
z różnych oper. Od dziecka sły-
szałem “Och Galina, och jedyna”, 
która wykonywana była dla mnie 
jako kołysanka. Starsza siostra 
mamy Mania,  przez jakiś czas 
śpiewała razem z Kruszelnicką. 
Druga siostra, też miała piękny 
głos. W rodzinie zawsze lubili 
śpiewać. Mama zawsze miała od-
powiednie towarzystwo. Oni się 
zbierali, słuchali nagrań znanych 
wykonawców operowych, czy-
tali albo grali odcinki z różnych 
utworów, na przykład Słowa-
ckiego, a inni musieli zgadnąć, 
z której części utworu ten frag-
ment. My, dzieci, również brały-
śmy w tym udział. Tak dawniej 
spędzano czas. Wokół mnie za-
wsze byli inteligentni ludzie.

– Faktycznie to oni Pana 
ukształtowali.

– Inaczej nie mogło być.
– Jakie było dzieciństwo 

podczas wojny?
– Mama wtedy była na Woły-

niu. A mnie przed wojną w 1939 
roku, przywieziono do Podwo-
łoczyska. Pamiętam jak nisko 
leciał samolot, jak w Podwoło-
czysku pojawili się austriaccy 
uciekinierzy – Żydzi. Pamiętam 

polską milicję ludową z opas-
kami, pamiętam jak przyszli 
bolszewicy. Kiedy przygotowy-
wano aresztowania członków 
Polskiej Partii Socjalistycznej, 
zapytali mojego wujka – kogo 
on zna. On odpowiedział: 
“Aresztujcie tych, którzy będą 
wychodzić w kapeluszach”. Ale 
wszyscy wyszli w kapeluszach, 
miał przez to nieprzyjemności 
ze strony sowietów. Kiedy przez 
Podwołoczysko wywożono Po-
laków w wagonach towarowych, 
ludzie starali się im coś podać. 
Żeby miejscowi tego nie czynili, 
postawiono żołnierzy dla odpę-
dzania ich, dopóki wagony sta-
ły. Wysłano mnie wtedy, żebym 
podał im czajnik z wodą. Czaj-
nik postrzelono (strzelali nie 
do człowieka, a do tego, co on 
niesie), beret na głowie też kulą 
zaczepiło.

– Panie Waldemarze, pa-
mięta Pan dzień, kiedy weszli 
Niemcy?

– Kiedy przyszli Niemcy, 
byłem już we wsi Menczyce 
pod Włodzimierzem z ciocią 
Julią. Mama była wtedy na se-
minarium w Łucku. Pamiętam 
niemieckie samoloty nad wsią 
i zestrzelone radzieckie. W 
okolicach naszej wsi pojawili 
się uciekinierzy, ktoś z miej-
scowych ich grabił. Wieczorem 
już dookoła była strzelanina. W 
pierwszym dniu  gospodarzowi, 
u którego mieszkaliśmy, zabi-
to syna. Pamiętam jak została 
ranna w rękę pracownica szko-
ły, która biegła dalej od dro-
gi, trzymając na rękach moją 
młodszą siostrę. Mnie wysłano 
do cioci, aby ona zabrała siostrę 
i pomogła sąsiadce. Wtedy po 
raz drugi podczas wojny zosta-
łem postrzelony w czapkę.

– Okres powojenny, kiedy 
żył Pan we Włodzimierzu, był 
ciekawy? Jakich ludzi spotkał 
Pan i kogo zapamiętał...

– Moją pierwszą nauczy-
cielką była mama. Podczas 
okupacji chodziłem do szkoły 
we wsi, a już do czwartej kla-
sy – poszedłem po wojnie we 
Włodzimierzu. W zabytkowym 
Włodzimierzu często odbywały 
się wykopy archeologiczne, na 
które nas jako uczniów często 
przyprowadzano. Z nauczycie-
li najwięcej pamiętam Nadiję 
Smykaluk i zbieracza dawnych 
rzeczy Wiaczesława Kowalskie-
go. Już po zakończeniu szkoły 
zdarzyło mi się spotkać z wybit-
nym znawcą Wołynia Ołeksan-
drem Cynkałowskim. 

– Wiem, że pracował Pan w 
szkole artystycznej.

– Nie, uczyłem rysowania w 
zwykłej szkole. Ale przed tym 
studiowałem  architekturę na 
Lwowskiej Politechnice. Potem 
studiowałem w Rosji, miałem 
specjalizację – historia sztuki. 
Kiedy przyjechałem do Łucka, 
pracowałem jako wykładowca 
historii sztuki. Interesowałem 
się zabytkami w mieście: przez 
kogo zbudowane, właściwości 
architektury, kto projektował. 
Tak zacząłem zajmować się kra-
joznawstwem.

– Jaka była Pana droga do 
Stowarzyszenia Kultury Pol-
skiej im. Ewy Felińskiej na 
Wołyniu?

– Kiedy zmarła moja mama, 
poprosiłem księdza Ludwiga, 
żeby odprawił mszę. Zacząłem 
częściej chodzić do kościoła. 

Przy nim tworzyło się stowarzy-
szenie, jakoś mimo woli, dołą-
czyłem się do jego działalności. 

– Jakie miejsce zajmuje kul-
tura polska i język polski w 
Pana życiu?

– Po polsku czytam i roz-
mawiam od dziecka. Mam pół-
ukraińską, półpolską bibliotekę. 
Uważam, że człowiek jest bo-
gatszy, kiedy wychowany jest w 
dwóch-trzech kulturach. Inte-
resują mnie utwory, które były 
w pańskich majątkach, polska 
inteligencja. Obecnie na prośbę 
jednego człowieka z Rzeszowa 
szukam informacji o członkach 
jego rodziny.

– Jest Pan stałym gościem 
archiwum wołyńskiego i “mo-
stem pamięci”. Chroni Pan tę 
pamięć w swoich badaniach, 
publikacjach, księgach.

– Obecnie przygotowywa-
na jest do druku moja książka, 
w której znajdą się historyczne 
podróże po mieście i historie 
życiowe. Niestety na wszystko 
brakuje czasu. Mam koleżankę 
w pracy – Innę Abramiuk. Spo-
dziewam się, że ona będzie kon-
tynuowała moją pracę i wyko-
rzysta wszystkie zebrane przeze 
mnie materiały, których ja nie 
potrafi łem wykorzystać.

– Otrzymał Pan nagrodę 
“Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”. Jak Pan ocenia to od-
znaczenie?

– Zaznaczę tylko, że “rozhuś-
tało” to ukraińską stronę, która 
obecnie zastanawia się nad tym, 
żeby odznaczyć mnie różnymi 
nagrodami.

Rozmawiał Walenty WAKOLUK
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У Волинській області на-
копичилося 22 млн. кубо-
метрів твердих побутових 
відходів на санкціонованих 
сміттєзвалищах і стільки ж – 
на несанкціонованих.

21 лютого в Музеї Лесі 
Українки ВНУ відкрилася 
виставка «Леся Українка 
в історії національного 
книгодрукування». На ній 
представлені першодруки 
художніх та публіцистич-
них творів Лесі Українки.

Луцьк планує стати чле-
ном Ліги історичних міст, до 
якої вже входять такі укра-
їнські міста, як Київ, Львів 
та Чернівці. Організація 
займається розбудовою іс-
торичного потенціалу міст.

П’ять ковзанок для про-
ведення спортивно-масо-
вих заходів підготували у 
Луцьку.

15 нових луцьких автобу-
сів «Богдан» А70110 для па-
сажирських перевезень при-
дбала міська влада Вінниці.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

W obwodzie wołyńskim 
zgromadziło się 22 mln 
metrów sześciennych twar-
dych odpadów bytowych na 
usankcjonowanych wysypi-
skach i tyle samo na wysypi-
skach “dzikich”.

21 lutego w Muzeum Łesi 
Ukrainki na Uniwersyte-
cie Wołyńskim otworzono 
wystawę “Łesia Ukrainka w 
historii drukarstwa narodo-
wego”. Przedstawiono na niej 
pierwsze wydania utworów 
Łesi Ukrainki.

Łuck planuje dołączyć się 
do Ligi Miast Historycznych, 
do której już należą takie 
miasta ukraińskie, jak Kijów, 
Lwów i Czerniowce. Organi-
zacja zajmuje się rozwojem hi-
storycznego potencjału miast.

W Łucku urządzono pięć 
lodowisk dla przeprowadza-
nia imprez sportowych.

15 nowych łuckich auto-
busów “Bogdan” А70110 dla 
przewozów pasażerskich ku-
piły władze miasta Winnicy.

308 wind w obwodowym 
centrum Wołynia mają już 
przekroczony termin eks-
ploatacji. Wynosi on 25 lat. 
Łącznie w Łucku działa 764 
windy.

Від морозів у Луцьку не 
загинула жодна людина. 
Послугами пункту обігрі-
ву та гарячого харчуван-
ня у Луцьку скористалося 
2780 громадян.

Mrozy nie spowodowały w 
Łucku żadnego wypadku śmier-
telnego. Z usług punktu ogrze-
wania i gorących posiłków w 
Łucku skorzystało 2780 osób.

У 308 ліфтів в обласно-
му центрі Волині закін-
чився термін експлуатації, 
який становить 25 років. 
Усього в Луцьку нарахо-
вується 764 пасажирських 
ліфти.

На часі
(Zakończenie. Początek na str.1) (Закінчення. Початок на 1-й сторінці)

Варто зауважити, що фільм було 
знято виключно українською зні-
мальною групою на українські кошти 
та силами українських кіновиробни-
ків. Майже усі кадри, за виключен-
ням одного, зняті в Україні. 

– У період вимушеного простою 
Михайла Іллєнка, котрий захоплю-
ється вітрильництвом, колеги з Ки-
ївського крейсерського яхт-клубу 
запросили до участі у навколосвіт-
ній подорожі. Завдяки цьому вдало-
ся зняти у Південних Андах кадр, з 
якого і починається фільм «ТойХто-
ПройшовКрізьВогонь», – розповів 
прес-аташе фільму Дмитро Іванов.

Усі ролі у фільмі зіграли україн-
ські актори. Так, головного героя 
Івана Дадоку зіграв молодий актор 
Київського муніципального театру 
Дмитро Лінартович. До речі, це його 
перша роль у кіно, після якої хлопця 
назвали «українським Джонні Де-
пом». Дружину Івана, Любу, зігра-

ла Ольга Гришина. Як і у першому 
фільмі Іллєнка одна з ролей дісталася 
його доньці Іванні – вона зіграла інді-
анку Тінь Ластівки. Антипода Дадо-
ки, Степана Шуліку, втілив у стрічці 
Віталій Лінецький. Ще у фільмі зня-
лися такі відомі актори, як: Віктор 
Андрієнко (Смирнов), Олег Примо-
генов (Наскрізний), Олександр Ігна-
туша (Угрюм-рука) та Олексій Колес-
ник (Вождь). Окрім людей у фільмі 
свої ролі дуже натуралістично зігра-
ли вовки, привезені із приватного зо-
опарку, що біля Черкас.

Творці фільму готують свій продукт 
до європейських кінофестивалів. Зо-
крема, у найближчих планах участь у 
фестивалі «Українська весна» у Позна-
ні, фестивалі у Нью-Йорку. Ведуться 
також переговори з українським осе-
редком культури у Британії, у показі 
фільму зацікавлена також Португалія, 
де проживає багато українців.

Аня ТЕТ

– W czasie przerwy w pracy nad 
fi lmem Mychajło Illenko, który pasjo-
nuje się żeglarstwem, został zaproszo-
ny przez kolegów z Kijowskiego Jacht 
Klubu do wzięcia udziału w podróży 
dookoła świata. Dzięki temu uda-
ło się zrobić jedno zdjęcie w Andach 
Południowych – to właśnie od niego 
rozpoczyna się fi lm “TenKtóryPrze-
szedłPrzezOgień”, - powiedział attaché 
prasowy fi lmu Dmytro Iwanow.

W fi lmie zagrali wyłącznie ukraiń-
scy aktorzy. Głównego bohatera Iwana 
Dadokę zagrał młody aktor Kijowskie-
go Teatru Municypalnego Dmytro Li-
nartowycz. Po raz pierwszy pracował 
na planie fi lmowym, ale już został na-
zwany ukraińskim Johnnym Deppem. 
Żonę Iwana Lubę, zagrała Olga Hry-
szyna.  W pierwszym fi lmie Illenki 
w tym też zagrała jego córka Iwanna 

– wcieliła się w postać Indianki Cień 
Jaskółki. Antypodę Dadoki Stepana 
Szulikę zagrał Witalij Lineckyj. Oprócz 
tego w fi lmie zagrali tacy aktorzy, jak 
Wiktor Andrijenko (Smyrnow), Oleg 
Prymogenow (Naskriznyj), Ołeksandr 
Ignatusza (Ugrium-ręka) i Oleksij Ko-
łesnyk (Wódz). Oprócz ludzi w fi lmie 
zagrały też wilki, przywiezione z pry-
watnego zoo spod Czerkas. 

Twórcy fi lmu przygotowują swo-
je dzieło do festiwali europejskich. 
Zwłaszcza w najbliższych planach – 
udział w Festiwalu “Ukraińska Wios-
na” w Poznaniu oraz w festiwalu w 
Nowym Jorku. Prowadzone są także 
rozmowy z ukraińskim ośrodkiem kul-
tury w Wielkiej Brytanii. Film chcia-
łaby pokazać także Portugalia, gdzie 
mieszka dużo Ukraińców.

Ania TET

Władysław Bartoszewski urodził się 
19 lutego 1922 roku w Warszawie. W 
1939 roku ukończył Liceum Towarzy-
stwa Wychowawczo - Oświatowego. W 
latach 1941-1944 studiował polonistykę 
na tajnym Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, ale trudne 
czasy nie sprzyjały planom naukowym. 

Wydarzenia II wojny światowej wy-
warły największe piętno na życiu Wła-
dysława Bartoszewskiego. Jako 17-letni 
chłopiec brał udział w obronie Warsza-
wy. „Zostałem noszowym - wspomina. 
Włączyłem się do służb sanitarnych. Po 
prostu brałem nosze z nieznanymi mi 
mężczyznami, nosiłem rannych i umie-
rających (…) szło się tam, gdzie spada-
ły bomby”. Od września 1940 roku do 
8 kwietnia 1941 był więźniem politycz-
nym w Oświęcimiu. Przeżył dzięki za-
biegom Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Pracował w konspiracji Armii Krajowej. 
W latach 1942- 1944 współorganizował 
tajną Radę Pomocy Żydom, działał w 
tajnej prasie i katolickim Froncie Odro-
dzenia Polski.

Okres powojenny okazał się dla niego 
bardzo trudny. Władysław Bartoszewski 
spędził w komunistycznych więzieniach 
sześć i pół roku. Został zrehabilitowany 
w 1955 roku. Po zwolnieniu go z więzie-
nia i oczyszczeniu z wyroku za szpiego-
stwo, powrócił do działalności publicy-
stycznej. Opublikował serię niezwykle 
istotnych artykułów na temat powstania 
warszawskiego.   W 1957 roku podjął 
współpracę z „Tygodnikiem Powszech-
nym”. W 1963 roku nawiązuje liczne 
kontakty z austriackimi środowiskami 
intelektualnymi i politycznymi. Rozpo-
czyna współpracę z Radiem Wolna Eu-
ropa.

Był to okres kontaktów z polską emi-
gracją m.in. Janem Nowakiem Jezio-
rańskim, Janem Karskim, Czesławem 
Miłoszem czy Gustawem Herlingiem-
-Grudzińskim. Uczestniczył w między-
narodowych konferencjach i sympo-
zjach poświęconych „ problematyce II 
wojny światowej, zagłady Żydów, sto-
sunkom polsko-niemieckim, polsko- 
żydowskim oraz roli intelektualistów w 
polityce”

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
w Polsce, 13 grudnia 1981 roku został 
internowany. Został zwolniony w 1982 
roku dzięki wsparciu udzielonemu przez 

krajowe i zagraniczne środowiska inte-
lektualne.

Pracował jako minister spraw zagra-
nicznych, był senatorem IV kadencji, 
ambasadorem RP w Austrii, otrzymał za 
swoją służbę społeczną, polityczną i na-
ukową wiele prestiżowych odznaczeń i 
wyróżnień. Jest doktorem honoris causa 
kilku uniwersytetów w świecie i w Polsce 
oraz Honorowym Obywatelem Państwa 
Izrael i polskich miast.

Nadal jest ciągle aktywny, pisze i pub-
likuje. Opublikował około 40 książek i 
prawie 1500 artykułów, głównie na te-
mat okupacji niemieckiej, które mają 
nieocenioną wartość historyczną i hu-
manistyczną.

Z okazji jubileuszu 90-lecia pre-
mier Polski Donald Tusk w swoim 
wystąpieniu, nazwał Władysława Bar-
toszewskiego „bezcennym dobrem nie 
tylko narodowym, ale też bezcennym 
dobrem w życiu każdego z nas”, a pre-
zydent Bronisław Komorowski wręczył 
Jubilatowi medal z jego wizerunkiem i 
napisem: „Temu, który odważył się być 
niepokorny”

Владислав Бартошевський наро-
дився 19 лютого 1922 року у Варшаві. У 
1939 році закінчив Ліцей освітньо-ви-
ховного товариства. У 1941-1944 роках 
вивчав полоністику на підпільному 
гуманітарному факультеті Варшав-
ського університету, проте важкі часи 
не сприяли реалізації наукових планів.

Події ІІ світової війни залишили 
найбільший слід у житті Владислава 
Бартошевського. Будучи 17-річним 

хлопцем, він брав участь в обороні Вар-
шави. «Став носильником, – згадує. – 
Увійшов до складу  санітарних служб. 
Просто брав носилки із невідомими 
мені чоловіками, носив поранених і 
помираючих (…) ходив там, де падали 
бомби». Із вересня 1940 року до 8 квіт-
ня 1941 року був політичним в’язнем 
в Освенцімі. Вижив завдяки зусиллям 
польського Червоного Хреста. Пра-
цював у конспірації Армії Крайової. У 
1942-1944 роках був співорганізатором 
підпільної Ради допомоги євреям, пра-
цював у підпільній пресі та католиць-
кому Фронті відродження Польщі.

Повоєнний період видався для 
нього дуже складним. Владислав Бар-
тошевський шість із половиною років 

провів у комуністичному ув’язненні. 
Був реабілітований у 1955 році. Після 
звільнення з ув’язнення та скасуван-
ня вироку за шпигунство повернувся 
до публіцистичної діяльності. Опу-
блікував серію надзвичайно важли-
вих статей на тему Варшавського по-
встання. У 1957 році співпрацював 
із виданням «Tygodnik Powszechny». 
У 1963 році часто контактував із ав-
стрійським інтелектуальним та по-
літичним середовищем. Розпочав 
співпрацю із радіо «Вільна Європа».

Це був період контактів із поль-
ською еміґрацією, наприклад, із Яном 
Новаком-Єзьоранським, Яном Кар-
ським, Чеславом Мілошем або Гус-
тавом Херлінгом-Грудзінським. Брав 
участь у міжнародних конференціях та 
симпозіумах, присвячених «проблема-
тиці Другої світової війни, винищення 
євреїв, польсько-німецьких та поль-
сько-єврейських відносин, а також ролі 
інтелектуалів у політичному житті». 

Після запровадження військового 
стану у Польщі 13 грудня 1981 року 
був інтернований. Звільнений у 1982 
році завдяки підтримці, наданій міс-
цевим та закордонним інтелектуаль-
ним середовищем.

Працював на посаді Міністра за-
кордонних справ, був сенатором IV 
скликання, послом РП в Австрії. За 
свою суспільну, політичну та наукову 
службу був нагороджений престиж-
ними відзнаками. Є доктором honoris 
causa кількох університетів на світі та 
у Польщі, а також Почесним громадя-
нином Ізраїлю та польських міст.

Надалі активно працює, пише і пу-
блікується. Видав близько 40 книжок 
і майже 1500 статей, в основному на 
тему німецької окупації. Усі роботи 
мають особливу історичну та гумані-
тарну цінність. 

З нагоди 90-річчя Владислава Бар-
тошевського Прем’єр-міністр Польщі 
Дональд Туск у своєму виступі назвав 
його «безцінним добром не лише на-
ціональним, але й безцінним добром 
у житті кожного із нас», а Президент 
Польщі Броніслав Коморовський 
вручив ювілярові медаль із його зо-
браженням та написом: «Тому, хто 
відважився бути непокірним».

Opracowanie Jadwiga DEMCZUK

Władysław Bartoszewski – polski działacz społeczny, publicysta, 
pisarz, dwukrotnie minister spraw zagranicznych, Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata - 19 lutego obchodził 90-te urodziny.

Владислав Бартошевський – польський громадський діяч, публі-
цист, письменник, двічі був Міністром закордонних справ, «Правед-
ник народів світу» – 19 лютого відзначав 90-ий день народження.

90 lat Bartoszewskiego Бартошевському – 90 років

Опрацювала Ядвіга ДЕМЧУК

Матеріали надані компанією «Інсайтмедіа продюсерський центр»

Матеріали надані компанією «Інсайтмедіа продюсерський центр»
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Андрій Кокотюха: «Політикам усіх рівнів 
треба складати іспити з літератури»

Письменник, журналіст, громадський діяч Андрій Кокотюха зажив собі сла-
ву людини, котра не соромиться казати правду у вічі. Свої книжки він також 
пише, опираючись на правду життя українського середовища. Мабуть, 
тому його залюбки читають у всіх регіонах України. За підсумками 2011 
року Андрій Кокотюха увійшов до п’ятірки письменників, твори котрих 
найчастіше купують. Сьогодні цей автор – гість «Волинського Монітора». 

Pisarz, dziennikarz, działacz społeczny Andrij Kokotiucha słynie z tego, że nie 
boi się powiedzieć prawdy w oczy. Swoje książki także pisze on w oparciu o 
prawdziwe życie ukraińskiego społeczeństwa.  Dlatego jest tak chętnie czytany 
we wszystkich regionach Ukrainy. Według wyników 2011 roku Andrij Kokotiu-
cha, znalazł się w gronie pięciu pisarzy, których książki są najczęściej kupowane. 
Dzisiaj  autor – gość “Monitora Wołyńskiego”.

«Талановиті люди 
самі згуртуються»

– Ви стали одним із за-
сновників творчої асоціа-
ції «500». Чи нині україн-
ська інтеліґенція повинна 
об’єднуватися у якісь гру-
пи, товариства, щоб відсто-
ювати свої інтереси?

– ТА «500» виникла, 
коли для цього постала по-
треба. Нагадаю: Сергій Ру-
денко, Максим Розумний і 
я – журналісти. Це – голо-
вне, бо інтеліґенція, зокре-
ма – письменники, звично 
об’єднувалися довкола чо-
гось абстрактного. Напри-
клад, збиралися і читали ві-
рші, уривки своїх творів… 
Наша мета – гуртувати твор-
чих людей довкола чогось 
реального. Наприклад: твор-
чий вечір не одного митця, 
а групи людей, що може вже 
своєю різнорідністю дати 
інформаційний привід. Ми 
знали, як працювати з інфор-
мацією. Спочатку була серія 
вечорів. Потім краще було 
зібране в антологію «Молоде 
вино». Далі пішли «гастро-
лі»: ми просували не себе, а 
свій інтелектуальний про-
дукт. Щойно з`явилися інші, 
ефективніші способи просу-
вання літератури, ТА «500» 
якось так сама пішла в істо-
рію. А талановиті люди самі 
згуртуються, їм не потрібні 
колгоспи, творчі об`єднання 
чи спілки письменників, на-
приклад. Творчим людям по-
трібен не членський квиток, 
як перепустка в рай, а гра-
мотний менеджмент. Плюс, 
звісно, інформація.

– Уперше про Кокотюху 
заговорили в Україні, коли 
Ви отримали премію «Смо-
лоскипу» і видали детектив 
«Шлюбні ігрища жаб»?

– Я не фіксую, коли про 
мене почали говорити впер-
ше. «Шлюбні ігрища…» мені 
гикаються досі, хоча б тим, що 
сьогодні, через 16 років піс-
ля їхнього виходу в світ, люди 
підходять і кажуть: «О, це ви? 
У вас нова книга? А ми тільки 
про жаб читали!». Хоча в мене 
на сьогодні більше трьох десят-
ків книжок! Тоді все так спів-

пало, я жодного піару не робив 
собі. Мене він сам знайшов. 
Почасти – через те, що книжок 
було мало. Почасти – тому, що 
це був перший український 
кримінальний роман про 
людські стосунки, пристрасті, 
гріхи тощо. Книга розійшлася 
тиражем 5 тисяч примірників – 
недосяжний на сьогодні рівень 
навіть для мене.

«Чесних політиків 
узагалі не буває, при-
наймні – на постра-
дянському просторі»

– Ви є автором книги 
«Юля», де розповідаєте про 
Юлію Тимошенко. Книга 
писалася на замовлення?

– Так. Я ніколи цього не 
приховував. Так само, як і 
того, що особисто з Тим-
ошенко не знайомий. І не 
вважаю її світочем демо-
кратії та втіленням чесного 
політика. Чесних політиків 
узагалі не буває, принаймні – 
на пострадянському просто-
рі. Книга «Юля» написана 
на замовлення видавництва 
«Фоліо». Це – не художня лі-
тература, не розслідування, а 
звичайна журналістська ро-
бота з інформацією. Замов-
лення диктували винятково 
вимоги книжкового ринку: 
читач хотів бачити книги 
про Ющенка, Тимошенко, 
Помаранчеву революцію. 
«Юля» стала бізнес-проек-
том: продано 8 тис. «Юлі», 4 
тис. «Другого дихання» (до-
повнене перевидання) та 2,5 
тис. книжок кишенькового 
формату, написаної на основі 
цих двох. У книгарнях «Юля» 
стояла в підрозділі біогра-
фічної літератури – пишуть 
же біографії Тетчер, Черчіля, 
імператора Хірохіто…

– У 2007 році Ви написа-
ли книжку «Юрій Луценко. 
Польовий командир». Нині, 
коли герой Вашого твору 
знаходиться в СІЗО, Ви б 
по-іншому оцінили його?

– Ні, мої оцінки не міня-
ються залежно від того, хто 
де сидить. Я погано ставлю-
ся до політиків. Якби писав 
«Польового командира» 
нині, то неодмінно написав 
би: «Луценко сидить тому, 
що свого часу не посадив 
Януковича, Азарова, Колес-
никова, Табачника…». Лу-
ценко не ідеальний – але і 
я не ідеальний! Проте це не 
привід саджати мене в тю-
ремну камеру. Ось якби ни-
нішня влада посадила б себе 
в сусідню камеру до Луценка 
й Тимошенко – тоді «о’кей». 
Оскільки на волі Янукович і 
Табачник – Луценку й Тим-
ошенко в тюрмі теж не місце. 
До них застосовується ви-
біркове правосуддя та прак-
тика подвійних стандартів.

– Ви не надто любите по-
літику, проте українці на-
вряд чи можуть бути аполі-

тичними. Оцініть нинішню 
політичну ситуацію з точки 
зору представника україн-
ської інтеліґенції.

– Бути аполітичним і мати 
чітко виражену громадян-
ську позицію – це різні речі. 
Я, наприклад, поділяю по-
гляди «противсіхів». Але це 
не заважає мені як письмен-
нику, журналісту, громадя-
нину виступати з критикою 
на існуючий режим.  Ниніш-
ня влада – це малограмотні 
люди, котрі абсолютно не 
розуміють, що воно таке: ке-
рувати країною, національні 
інтереси України. Політична 
воля робити будь-що від-
сутня, натомість – неофе-
одалізм, агресія, демагогія, 
порушення всіх свобод. Зате 
ця влада хоча б чесна: від са-
мого початку не намагалася 
сподобатися народу.

«Із читачами люблю 
триматися на рівних»

– Вашому авторству на-
лежить кілька книжок для 
дітей. При написанні та-
ких творів слід сприймати 
оточуючу нас дійсність по-
дитячому?

– Це книжки не дитячі. Я 
не такий наглий та надміру 
впевнений у собі, аби заяв-
ляти про себе як про дитя-
чого письменника. Те, що 
написане – для підлітків. Є 
така спокуса: написав про 
зайчика і став татом усіх ді-
ток. Підлітків обдурити важ-
че. Так само важко їм сподо-
батися. А оскільки останнє, 
чого я хочу в житті – це ко-
мусь спеціально подобатися, 
то підлітки, сподіваюся, моя 
аудиторія. Із читачами, неза-
лежно від віку, люблю три-
матися на рівних.

– У літературі, як автор, 
Ви вже більше 20 років. Тож, 
думаю, зможете об’єктивно 
охарактеризувати нинішні 
проблеми із українським 
книговидавництвом. При-
чиною усіх бід слід вважати 
українських депутатів, міні-
стрів, президентів?

– Звісно, політики винні 
в усьому! Навіть якщо вони, 
нібито, ні при чому – все 
одно винуваті. Бо некуль-
турні. Вони мало читають, не 
дивляться кіно, не слухають 
музику. Проблема – відсут-
ність індустрії. Нема прямо-
го зв’язку між виробником 
та споживачем. Потрібна ін-
формація, мережа книгарень 
по всій Україні і популяри-
зація читання. Наприклад: 
«Той, хто не читає, той – де-
біл!». Ось так, у лоба. А полі-
тикам усіх рівнів треба скла-
дати іспити з літератури. Раз 
на тиждень дивитися кіно. 
Музику слухати хорошу. І по-
відомляти про це людям. Тоді 
все буде добре.

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК

Andrij Kokotiucha: “Politycy wszystkich 
szczebli muszą zdawać egzamin z literatury”

“Utalentowani ludzie 
sami się zjednoczą”

– Był Pan jednym ze współ-
założycieli Twórczej Asocjacji 
“500”. Czy obecnie ukraińska 
inteligencja powinna jedno-
czyć się w jakieś grupy, stowa-
rzyszenia, żeby bronić swoich 
interesów?

– Asocjacja “500” powstała 
tam i wtedy, kiedy była na to 
potrzeba. Przypomnę: Sergij 
Rudenko, Maksym Rozumnyj 
i ja jesteśmy dziennikarzami. 
To jest ważne, ponieważ in-
teligencja, zwłaszcza pisarze, 
jednoczyła się zawsze wokół 
czegoś abstrakcyjnego. Na 
przykład zbierali się i czyta-
li wiersze, kawałki ze swoich 
utworów... Nasz cel – jedno-
czyć ludzi twórczych wokół 
czegoś realnego. Na przykład 
twórczy wieczór nie jednego 
artysty, ale grupy ludzi, która 
już swoją rozmaitością, może 
stać się wydarzeniem medial-
nym. Wiedzieliśmy jak po-
sługiwać się informacją. Naj-
pierw była seria wieczorów. 
Następnie najlepsze ukazalo 
się w postaci antologii “Mło-
de wino”. Potem były wyjaz-
dy: promowaliśmy nie siebie, 
a swój produkt informacyjny. 
Gdy pojawiły się inne, bar-
dziej efektywne sposoby pro-
mowania literatury, asocjacja 
“500” jakoś sama przeszła do 
historii. Utalentowani ludzie 
sami się zjednoczą, nie po-
trzebują kołchozów, twórczych 
stowarzyszeń czy na przykład 
związku pisarzy. Ludzie twór-
czy potrzebują nie legitymacji 
członkowskiej, lecz poprawne-
go zarządzania. Plus oczywi-
ście informacji.

– Po raz pierwszy o Koko-
tiusze zaczęli rozmawiać, kie-
dy dostał Pan nagrodę “Smo-
łoskypu” i wydał kryminał 
“Ślubne zabawy żab”?

– Nie pamiętam, kiedy za-
częto o mnie mówić. “Ślubne 
zabawy...” odbijają się czkawką 
do dziś, chociażby dlatego, że 
dzisiaj 16 lat po ich ukazaniu 
się, ludzie podchodzą i mó-
wią: “O, to Pan? Ma Pan nową 
książkę? A my tylko o żabach 
czytaliśmy!”. Mimo że mam 
obecnie ponad 30 książek! 
Wówczas tak się wszystko uło-
żyło, nie robiłem sobie żadnej 
reklamy. Ona sama mnie zna-
lazła. Częściowo przez to, że 
książek było mało, częściowo 
dlatego, że była to pierwsza 
ukraińska powieść kryminalna 
o stosunkach ludzi, o pasji, o 
grzechach itd. Książka ukazała 
się nakładem 5 tys. – egz. po-
ziom nie do osiągnięcia dzisiaj, 
nawet dla mnie.

“Uczciwych 
polityków w ogóle 
nie ma, przynajmniej 
na przestrzeni 
postradzieckiej”

– Jest Pan autorem książki 
“Julia” o Julii Tymoszenko. 

Książka została napisana na 
zamówienie?

– Tak. Nigdy tego nie ukry-
wałem, jak też tego, że nigdy 
nawet nie poznałem Julii Ty-
moszenko. I nie uważam jej za 
ikonę demokracji czy uczci-
wego polityka. Uczciwych 
polityków w ogóle nie ma, 
przynajmniej na przestrzeni 
postradzieckiej. Książka “Julia” 
została napisana na zamówie-
nie wydawnictwa “Folio”. Nie 
jest to literatura piękna czy 
śledztwo, jest to zwykła praca 
dziennikarza z informacją. Za-
mówienie podyktowane było 
wyłącznie wymogami rynku 
książkowego: czytelnik chciał 
widzieć książki o Juszczence, 
Tymoszenko, Pomarańczowej 
Rewolucji. “Julia” to projekt bi-
znesowy: sprzedano 8 tys. “Ju-
lii”, 4 tys. “Drugiego oddechu” 
(uzupełnione wydanie) oraz 
2,5 tys. książek kieszonkowych 
napisanych na podstawie tych 
dwóch. W księgarniach “Julia” 
stała w dziale literatury biogra-
fi cznej. Piszą przecież biografi e 
Th atcher, Churchilla, impera-
tora Hirohito...

– W 2007 roku napisał Pan 
książkę “Jurij Łucenko. Do-
wódca polowy”. Obecnie, kie-
dy bohater tego utworu jest 
w więzieniu, oceniłby go Pan 
inaczej?

– Nie, moje zdanie nie 
zmienia się w zależności od 
tego, kto gdzie siedzi. Jestem 
źle nastawiony wobec polity-
ków. Gdybym pisał “Dowódcę 
polowego” dzisiaj, obowiąz-
kowo napisałbym: “Łucenko 
siedzi dlatego, że nie posadził 
kiedyś Janukowicza, Azarowa, 
Kolesnikowa, Tabacznyka...”. 
Łucenko nie jest idealny, ale ja 
też nie idealny! To nie powód, 
żeby posadzić mnie do aresztu. 
Ale gdyby obecne władze posa-
dziły siebie do sąsiedniej celi z 
Łucenką i Tymoszenko  – wte-
dy OK. Ponieważ Janukowycz i 
Tabacznyk są na wolności – to 
dla Łucenki i Tymoszenko, też 
nie ma tam miejsca. Stosuje się 
wobec nich wyrywkowa spra-
wiedliwość i podwójne stan-
dardy.

– Pan niezbyt lubi polity-
kę, ale Ukraińcom chyba się 
nie uda być apolitycznymi. 
Jak Pan, jako przedstawiciel 
ukraińskiej inteligencji, oceni 
obecną sytuację polityczną?

– Być apolitycznym i zaj-
mować zdecydowane stano-
wisko to różne rzeczy. Ja na 
przykład rozumiem tych, kto 
głosuje przeciwko wszystkim. 
Nie przeszkadza mi to jednak 
jako pisarzowi, dziennikarzo-
wi, obywatelowi krytykować 
obecny reżim. Obecne władze 
to półanalfabeci, którzy ab-
solutnie nie rozumieją, co to 
znaczy “rządzić krajem” czy 
“interesy narodowe Ukrainy”. 
Nie mają politycznej woli do 
robienia czegokolwiek. Jest 
za to neofeudalizm, agresja, 
demagogia, łamanie wszyst-

kich swobód. Ale przedstawi-
ciele tej władzy są chociażby 
uczciwsi i: od samego począt-
ku nie starali się spodobać  na-
rodowi.

“Z czytelnikami staram 
się być na równi”

– Jest Pan autorem kilku 
książek dla dzieci. Czy pisząc 
takie utwory trzeba odbierać 
otaczającą  rzeczywistość w 
sposób dziecięcy?

– Nie są to książki dla dzie-
ci. Nie jestem aż tak arogancki 
i pewny siebie, żeby mówić o 
sobie jako o pisarzu dla dzieci. 
To co jest, napisałem dla na-
stolatków. Istnieje taka pokusa: 
napisałeś o zajączku i zostałeś 
tatusiem dla wszystkich dzieci. 
Nastolatków trudniej jest oszu-
kać. Podobnie, trudno im się 
przypodobać. Ponieważ ostat-
nie czego w życiu chciałbym, 
to specjalnie spodobać się, to 
nastolatki, mam nadzieję, to 
moi czytelnicy. Z czytelnikami 
bez względu na wiek, staram 
się być na równi.

– W literaturze jako autor 
jest Pan już ponad 20 lat, więc 
może Pan obiektywnie opisać 
obecne problemy z wydawa-
niem książek. Czy przyczyną 
wszystkich problemów są po-
słowie, ministrowie, prezy-
denci?

– Oczywiście to politycy 
wszystkiemu winni! Nawet 
jeżeli oni niby nie mają wpły-
wu, wszystko jedno są winni. 
Bo nie są kulturalni. Oni mało 
czytają, nie oglądają fi lmów, 
nie słuchają muzyki. Proble-
mem jest także nieobecność 
industrii. Nie ma kontaktu 
zwrotnego między producen-
tem i konsumentem. Potrzeb-
na jest informacja, sieć księ-
garni na terenie całej Ukrainy i 
popularyzacja czytelnictwa. Na 
przykład: “Ten, który nie czyta 
to debil!”. Prosto w łeb. A poli-
tycy wszystkich szczebli muszą 
zdawać egzamin z literatury. 
Raz w tygodniu oglądać fi lmy. 
Słuchać dobrej muzyki. I in-
formować o tym ludzi. Wtedy 
wszystko będzie dobrze.

Rozmawiał Wiktor JARUCZYK
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Ukraińska prasa o Polsce
Готелі Києва виявилися в 12 разів дорожчими, ніж польські  
Ціни на готелі в Україні на час Євро-2012 значно перевищують аналогічні в Польщі, по-

відомляє ТСН, кореспонденти якого порівняли житлові пропозиції Львова, Донецька та 
Києва.

Всі рекорди побив Київ, який зайняв 5-е місце в Європі як місто з найдорожчими готеля-
ми і низьким готельним сервісом. Економ-варіант на час Євро-2012 для одного постояльця 
на 23 ночі в тризірковому готелі Києва обійдеться майже в 285 тисяч гривень. У Варшаві 
такий варіант обійдеться 9700 злотих (близько 24 тис. грн.), що майже в 12 разів дешевше.

У Донецьку тризірковий готель пропонує однокімнатний номер з душем, кондиціонером, 
телевізором, телефоном і міні-баром без сніданку по 843 гривні на добу. Ціни до Євро-2012 
не розголошуються, однак там повідомили, що всі номери вже заброньовано. Зараз в серед-
ньому по Донецьку одномісний номер обійдеться від 700 до 1100 гривень, а у Львові – від 
360 до 900.

Нагадаємо, з 16 збірних базуватися в Україні погодилися лише дві. Решта будуть – у Польщі.
Ukranews.com, 16 лютого 2012 року

Hotele Kijowa okazały się o 12 razy droższe, niż polskie  
 Ceny hoteli na Ukrainie w czasie Euro-2012 będą znacznie wyższe od analogicznych w Polsce- 

informuje TSN, którego dziennikarze porównali mieszkaniowe oferty Lwowa, Doniecka i Kijowa.
Rekordzistą został Kijów. Zajął on piąte miejsce w Europie, jako miasto o najdroższych hotelach 

i niskiej obsłudze. Pokój typu Junior w czasie Euro-2012 dla jednego klienta na 23 noce w trzy-
gwiazdkowym hotelu Kijowa, wynosi prawie 285 tysięcy hrywien. W Warszawie taki pokój kosztuje 
9700 złotych (około 24 tys. UAH), czyli prawie o 12 razy taniej.

W Doniecku trzygwiazdkowy hotel oferuje jednopokojowy numer z prysznicem, klimatyzacją, 
telewizją, telefonem i minibarkiem, z wyjątkiem śniadania, po 843 hrywnie za dobę. Ceny do Euro-
2012 nie zostały ujawnione, poinformowano natomiast, że wszystkie pokoje są już zarezerwowane. 
Teraz jednopokojowy numer hotelowy w Doniecku,  kosztuje przeciętnie od 700 do 1100 hrywien, 
a we Lwowie – od 360 do 900.

Przypomnijmy, że z 16 reprezentacji, tylko dwie będą mieszkać na Ukrainie. Reszta zamieszka 
w Polsce. 

Ukranews.com, 16 lutego 2012 roku

Посольство Польщі спростовує інформацію про скорочення 
видачі віз українцям 

У минулому році Польща видала в Україні 570 764 віз, що на 26% більше показників 2010 
року, повідомляє Посольство Польщі в Україні.

Зокрема, у 2010 році польські консульські установи в Україні видали 317 196 шенгенських 
віз типу C і 135 519 національних віз типу D, що разом становить 452 715 віз.

При цьому в 2011 році Польща видала в Україні 370 431 шенгенських віз типу C і 200 333 
національних віз типу D, тобто всього – 570 764 віз. Таким чином, у 2011 році видано на 
26% більше віз, ніж в попередньому році. Зростання числа виданих віз типу C – 17%, а типу 
D – 47%.

У посольстві повідомили, що працюють над полегшенням процедури отримання віз 
українцями. Зокрема упродовж останніх кількох років радикально знижена кількість до-
кументів, які додаються до візової заявки, скорочено час очікування рішення щодо видання 
візи – зараз цей час становить від 3 до 5 робочих днів.

Крім того, для жителів Львівського та Луцького консульського округів введені шопінг-ві-
зи для здійснення покупок у Польщі. У 2011 році знижено розмір оплати за національну візу 
з 35 до 20 євро, почалися роботи з приводу звільнення від оплати за цей вид візи.

Раніше УНІАН повідомляв, що польські консульства в минулому році видали в Україні 
понад 390 тисяч віз, що на 60 000 або майже 13% менше показників попереднього року. 

 УНІАН, 14 лютого 2012 року

Ambasada Polski zaprzecza informacji o zmniejszeniu wydania 
wiz dla Ukraińców

W ubiegłym roku Polska wydała na Ukrainie 570 764 wiz, co przewyższa o 26% podobne wskaź-
niki z 2010 roku – informuje Ambasada Polski na Ukrainie.

W  2010 roku polskie instytucje konsularne na Ukrainie wydały 317 196 wiz Schengen typu C і 
135 519 wiz krajowych typu D, co w sumie wynosi 452 715 wiz.

Natomiast w 2011 roku Polska wydała na Ukrainie 370 431 wiz Schengen typu C і 200 333 wiz 
krajowych typu D, czyli w sumie 570 764 wiz. Tak więc, w 2011 roku wydano o 26% więcej wiz, 
aniżeli w roku poprzednim. Wzrost liczby wydanych wiz typu C – 17%, a typu D – 47%.

W Ambasadzie poinformowano, że trwają prace nad ułatwieniem procedury otrzymania wiz 
przez Ukraińców. Przez ostatnie kilka lat radykalnie została obniżona liczba dokumentów, które 
uzupełniają wniosek wizowy, zmniejszono czas oczekiwania na decyzję wydania wizy – teraz ten 
czas wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

Ponadto dla mieszkańców Lwowskiego i Łuckiego Okręgu Konsularnego, wprowadzono wizy 
handlowe na zakupy w Polsce. W 2011 roku obniżono rozmiar opłat za wizy krajowe od 35 do 20 
euro i wszczęto prace z powodu zwolnienia od opłat za tego typu wizy.

Wcześniej UNIAN informował, że konsulaty polskie w ubiegłym roku wydały na Ukrainie powy-
żej 390 tysięcy wiz, co jest o 60 000, czyli prawie 13% mniejsze od wskaźników poprzedniego roku.

UNIAN, 14 lutego 2012 roku

Жоден з польських стадіонів не готовий до Євро-2012 
Жоден з польських стадіонів на сьогодні не готовий до фінальної частини Чемпіонату Єв-

ропи з футболу 2012 року. Про це заявив директор місцевого оргкомітету Євро-2012 Польщі 
Адам Олькович, виступаючи перед депутатами комісії з питань фізичної культури, спорту.

«Найближчим часом на всіх стадіонах буде готова вся необхідна інфраструктура. Але з 
точки зору UEFA жодна з арен поки не готова до Євро», – зазначив Адам Олькович. Він до-
дав, що завершити підготовку до чемпіонату спортивні споруди повинні до кінця квітня, 
оскільки з 9 травня переходять до управління UEFA.

Нагадаємо, 13 лютого 2012 року комісія Мазовецької футбольної асоціації видала пози-
тивний висновок про допуск поля Національного стадіону «Stadion Narodowy» у Варшаві до 
футбольних матчів, зокрема міжнародного рівня.

 Korrespondent.net, 17 лютого 2012 року

Żaden z polskich stadionów nie jest przygotowany do Euro-2012 
Na chwilę obecną, żaden z polskich stadionów nie jest przygotowany do części fi nałowej Mi-

strzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 roku. Taką informację przekazał posłom Komisji ds. Kultury 
Fizycznej i Sportu Adam Olkiewicz, dyrektor lokalnego komitetu organizacyjnego Euro-2012.

„W najbliższym czasie na wszystkich stadionach zostanie przygotowana cała niezbędna infra-
struktura. Jednak według UEFA żadna z aren na razie nie jest przygotowana do Euro” – zauważył 
Adam Olkowicz. Dodał także, że przygotowania stadionów do Mistrzostw, powinny się zakończyć 
do końca kwietnia, ponieważ od 9 maja obiekty zostaną przekazane do dyspozycji zarządu UEFA.

Przypomnijmy, że 13 lutego 2012 roku Komisja Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej  wydała 
pozytywną opinię w sprawie przygotowania pola Stadionu Narodowego w Warszawie do meczów 
piłkarskich, w tym na poziomie międzynarodowym.

Korrespondent.net, 17 lutego 2012 roku

Адміністрація Люблінської міської ради оголосила результати конкурсу щодо віднов-
лення майже 35-и гектарів території центру Любліна. Перемогла фірма «Nowa» із Глівиць. 
За проект, отримає 120 тисяч злотих (близько 300 тисяч гривень). 

Загалом конкурсна комісія розглянула 45 робіт. Проект вражає, проте подобається усім 
членам конкурсного журі. Алея Тисячоліття «сховається» у тунелі. На місці нинішньої авто-
станції та торгівельної зали «Nowa» з’являться будинки, в основному торгівельні галереї. 
Автостанція буде перенесена на вулицю Дворцову, неподалік головного залізничного вокза-
лу. Перебудова люблінського Підзамча розпочнеться не раніше, аніж у 2015 році. 

Одинадцятирічна Зося Чьвір із Красностава перемогла у творчому конкурсі «Галі-
лео», організованому в усіх державах Європейського Союзу. Завданням конкурсу було 
виконати творчу роботу, що стосувалася теми «Космос та авіація». У Польщі понад 800 ро-
біт виконали діти віком від 9 до 11 років. У Варшаві Зося Чьвір отримала диплом і статуетку 
у вигляді супутника, що буде названий її ім’ям – Зося. Супутник відправлять на орбіту у 
рамках європейської навігаційної супутникової системи «Галілео». Супутник «Зоф’я» разом 
із 26-ма іншими операційними супутниками і трьома запасними буде відправлений на на-
вколоземну орбіту.

Міська влада запропонувала мешканцям Любліна безкоштовне усунення азбесту із бу-
динків, його вивезення та утилізацію. Магістрат приймає заяви від бажаючих, котрих щороку 
стає усе більше. За міські гроші можна позбутися канцерогенного азбесту із житлових і госпо-
дарських будинків, гаражів. Відділ охорони навколишнього середовища Люблінської міської 
ради покриває 100% коштів демонтажу, пакування та вивезення азбесту. Міська програма з 
усунення шиферу діє упродовж трьох років. Станом на сьогодні у ній взяли участь 260 об’єктів 
нерухомості. Було знешкоджено 400 тонн шкідливого азбесту. Вважається, що у Любліні ще є 
близько двох тисяч тонн азбестового шиферу. Чому він шкідливий? Його мікроскопічні волок-
на підіймаються в повітря і потрапляють у легені. Там застрягають у тканинах і подразнюють 
їх упродовж багатьох років, викликаючи ракові захворювання. Із 1997 року використання аз-
бесту у Польщі заборонене. За накриття азбестовою покрівлею карають. До 2032 року повинні 
бути усунені усі об’єкти, що містять цей матеріал. Виникає запитання де зберігати знятий із 
дахів шифер? Тут найцікавіше. Десятки тонн азбесту прийме у свої надра шахта кам’яного ву-
гілля у Богданці. Будуть заповнені земляні виробітки на глибині 900-1000 метрів під землею. 

Помер відомий люблінський науковець, доктор наук Зигмунт Маньковський. Похорон 
відбувся 7 лютого у Любліні. Професор Маньковський народився у 1926 році в Сокалі. На-
вчався в університетах Кракова та Варшави. Був директором Інституту історії Люблінського 
університету Марії Кюрі-Склодовської. Спеціалізувався на новітній історії. Часто публікував 
свої праці у люблінській пресі, виступав перед мікрофоном «Радіо Люблін». Багато праць при-
святив польським партизанам і їхній боротьбі із гітлерівськими окупантами. Професор Мань-
ковський також багато написав про Волинь та про трагедії польських селян, що там жили. 

Лауреатами XVIII Загальнопольського конкурсу «Рільник – фермер року» у Варшаві 
стало подружжя Божени та Яна Піліпюків зі Зещинки, ґміна Соснівка. Перемогу здобули в 
категорії господарств із площею від 50 до 100 гектарів. Отримали статуетку «Золоте яблуко». 
Піліпюки майже  10 років тому збудували хлів із доїльним павільйоном. Нині мають 140 корів.  

Дуб «Ґрот» із Дембліна переміг у загальнопольському голосуванні «Дерево року». 
Нині «Ґрот» бере участь у голосуванні «Європейське дерево року». У 1920 році воно було 
свідком польсько-більшовицької війни.

Urząd Miasta Lublina rozstrzygnął konkurs na rewitalizację prawie 35-ciu hektarów tere-
nów w ścisłym centrum Lublina. Zwyciężyła spółka «Nowa» w Gliwicach. Za projekt, otrzyma 
120 tysięcy złotych.

Łącznie sąd konkursowy rozpatrzył 45 prac. Projekt jest szokujący, ale podoba się wszystkim 
członkom sądu konkursowego. Aleja Tysiąclecia ukryje się w tunelu. W miejscu obecnego dworca 
PKS i hali «Nowa», pojawią się budynki, głównie galerie handlowe. Dworzec PKS zostanie przenie-
siony na ulicę Dworcową obok głównego dworca PKP. Przebudowa lubelskiego Podzamcza zacznie 
się najwcześniej w 2015 roku.

Jedenastolatka z Krasnegostawu Zosia Ćwir wygrała konkurs plastyczny «Galileo» orga-
nizowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zadaniem konkursu było wykonanie pracy 
plastycznej nawiązującej do tematu «Kosmos i Aeronautyka». W Polsce zgłoszono ponad 800 prac 
dzieci od 9 do 11-stu lat. W Warszawie Zosia Ćwir otrzymała dyplom i statuetkę przedstawiającą 
satelitę, który zostanie nazwany jej imieniem Zosia. Satelita ten zostanie wysłany na orbitę, w ra-
mach europejskiego systemu nawigacji satelitarnej»Galileo». Satelita «Zofi a» razem z 26-ma innymi 
satelitami operacyjnymi i 3-ma satelitami zapasowymi, zostanie wysłany na orbitę okołoziemską.

Bezpłatne usunięcie azbestu z domów, jego wywóz i utylizację zaproponowały mieszkańcom 
Lublina władze miasta. Magistrat przyjmuje podania od chętnych, których każdego roku przyby-
wa. Za miejskie pieniądze można się pozbyć rakotwórczego eternitu, a także z budynków gospo-
darczych i garaży. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Lublinie pokrywa 100% kosztów 
demontażu, zapakowania i wywiezienia azbestu. Miejski program usuwania eternitu działa już od 
3-ch lat. W tym czasie skorzystali z niego właściciele prawie 260 nieruchomości. Unieszkodliwiono 
400 ton szkodliwego azbestu. Szacuje się, że w Lublinie jest jeszcze ok. 2-ch tysięcy ton azbestu – 
eternitu. Dlaczego jest szkodliwy? Jego mikroskopijne włókna unoszą się w powietrzu i dostają do 
płuc. Tam wbijają się w tkankę i drażniąc ją przez wiele lat, powodują choroby nowotworowe. Od 
1997 roku stosowanie azbestu w Polsce jest zabronione. Położenie eternitu na dachu jest karalne. 
Do 2032 roku muszą zostać usunięte wszelkie obiekty zawierające ten materiał. A teraz pytanie, 
gdzie składać zdjęty z dachów eternit? I tu ciekawostka. Otóż dziesiątki ton eternitu - azbestu przyj-
mie «na zawsze» kopalnia węgla kamiennego w Bogdance. Wypełni on na głębokości od 900 do 
1000 metrów pod ziemią wyrobiska węglowe.

Zmarł znany lubelski naukowiec profesor dr. hab. Zygmunt Mańkowski. Pogrzeb odbył się w 
dniu 7 lutego w Lublinie. Profesor Mańkowski urodził się w 1926 roku w Sokalu. Studiował na uni-
wersytetach w Krakowie i Warszawie. Był dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie 
-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizował się w historii najnowszej. Często publikował swe prace w 
lubelskiej prasie, występował przed mikrofonem Radia Lublin. Dużo prac poświęcił walkom pol-
skich partyzantów z hitlerowskim okupantem. Profesor Mańkowski dużo także pisał o Wołyniu i 
tragedii zamieszkałych tam polskich wieśniaków.

Laureatami XVIII Ogólnopolskiego Konkursu «Rolnik - Farmer Roku» w Warszawie, zosta-
ło małżeństwo z Żeszczynki gmina Sosnówka Bożena i Jan Pilipiukowie. Zwyciężyło w kategorii 
gospodarstw od 50 do 100 hektarów. Otrzymało statuetkę «Złote Jabłko». Pilipiukowie prawie 10 lat 
temu wybudowali wolnostanowiskową oborę z halą udojową. Obecnie mają 140 krów.  

Dąb «Grot» z Dęblina wygrał ogólnopolskie głosowanie na «Drzewo Roku». Teraz «Grot» 
bierze udział w głosowaniu na europejskie drzewo roku. W 1920 roku był on świadkiem wojny 
polsko - bolszewickiej. 
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РОБОТА/PRACA /
Луцький міський центр зайнятості

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

Крім того є багато інших вакансій‚
за додатковою інформацією звертатися за адресою:

м. Луцьк, вул. Ярощука, 2 тел.72-72-58‚ 4-92-68

Авторемонтник   1 073 спеціаліст по ремонту автомобільних 
радіаторів, попередньо телефонувати

Агент торговельний   1 073 робота з продуктовою групою товарів 
(реалізація напоїв), наявність власного 
автомобіля

Адміністратор   1 500 адміністратор ресторану «ортеол»

Бетоняр   1 600 попередньо телефонувати

Бухгалтер   1 073 попередньо телефонувати

Бухгалтер   1 400 конкурс оголошено 26.01.2012.р,на 
посаду головного спеціаліста бугхал-
терськоговідділу та бухгалтерського 
обліку

Вантажник   1 500 попередньо телефонувати

Вантажник   1 615 вантажник з обов’язками експеди-
тора, бажано знання запчастин до 
сільгосптехніки, можливість їздити у 
відрядження

Вишивальник   1 100 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  3 000 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 800 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 089 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 200 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 попередньо телефонувати

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 080 попередньо телефонувати

Водій тролейбуса   1 900 попередньо телефонувати

Газозварник   2 000 попередньо телефонувати

Геодезист   1 500 попередньо телефонувати

Головний бухгалтер   2 500 попередньо телефонувати

Головний бухгалтер   2 000 попередньо телефонувати

Головний фахівець з 
енергосистем

  1 073 попередньо телефонувати

Головний юрискон-
сульт

  1 073 попередньо телефонувати

Двірник   1 300 попередньо телефонувати

Двірник   1 100 попередньо телефонувати

Дизайнер (художник-
конструктор)

  1 500 попередньо телефонувати

Дизайнер (художник-
конструктор)

  2 000 попередньо телефонувати

Директор з вироб-
ництва

  1 500 попередньо телефонувати

Директор комерцій-
ний

  2 000 попередньо телефонувати

Економіст   2 000 молоковоз

Економіст з фінансо-
вої роботи

  1 560 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Електрик дільниці   1 500 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Електрогазозварник   1 075 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Електрогазозварник   2 000 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Електрогазозварник   1 200 відповідальність. бажано досвід 
роботи.

Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

  1 073 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Електрозварник руч-
ного зварювання

  1 700 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Електромеханік з 
ліфтів

  1 073 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Електромеханік з 
ліфтів

  1 100 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Електромонтажник з 
освітлення та освіт-
лювальних мереж

  1 200 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

  1 500 відповідальність, бажано досвід 
роботи

Завідувач господар-
ства

  2 000 попередньо телефонувати

Завідувач сектору   1 073 оплата праці відрядно-преміальна

Завідувач складу   1 073 попередньо телефонувати

Закрійник   1 300 попередньо телефонувати

Заступник начальни-
ка відділу

  3 000 попередньо телефонувати

Зварник   1 200 попередньо телефонувати

Зварник на машинах 
контактного (пресо-
вого) зварювання

  1 600 попередньо телефонувати

Зоотехнік   2 500 попередньо телефонувати

Зуборізальник   2 000 без шкідливих звичок

Інженер   1 500 попередньо телефонувати

Інженер   1 200 відповідальне ставлення до роботи

Інженер (хімічні 
технології)

  2 000 відповідальне ставлення до роботи

Інженер з 
комп’ютерних систем

  3 000 попередньо телефонувати

Інженер-будівельник   1 200 попередньо телефонувати

Інженер-землевпо-
рядник

  1 160 попередньо телефонувати

Інженер-програміст   2 000 попередньо телефонувати

Інженер-проекту-
вальник (цивільне 
будівництво)

  1 073 співбесіда назначається після розгляду 
резюме, попередньо телефонувати

Керівник групи   2 750 співбесіда назначається після розгляду 
резюме, попередньо телефонувати

Керівник проектів 
та програм у сфері 
матеріального (не-
матеріального) ви-
робництва

  3 250 попередньо телефонувати

Керуючий рестора-
ном (кафе, їдальнею 
і т. ін.)

  1 800 попередньо телефонувати

Командир (началь-
ник) частини (сфера 
цивільного захисту)

  2 600 попередньо телефонувати

Командир відділення   1 500 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Командир відді-
лення оперативно-
рятувальної служби 
цивільного захисту

  2 000 попередньо телефонувати

Комірник   2 000 попередньо телефонувати

Комірник   1 270 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Кондитер   1 500 попередньо телефонувати

Кондуктор громад-
ського транспорту

  1 270 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Кравець   2 000 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Кравець   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Кур’єр   1 500 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Кухар   1 300 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Кухар   1 150 відповідальне ставлення до роботи

Кухар   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Кухар   2 015 попередньо телефонувати

Листоноша (поштар)   1 162 попередньо телефонувати

Лицювальник-пли-
точник

  1 800 попередньо телефонувати

Лікар загальної прак-
тики - сімейний лікар

  1 387 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Лікар станції (відді-
лення) швидкої та не-
відкладної медичної 
допомоги

  1 100 попередньо телефонувати

Лікар-інфекціоніст   1 447 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Лікар-лаборант   1 382 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Лікар-отоларинголог   1 287 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Лікар-отоларинголог   1 287 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Майстер   1 580 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Майстер зміни   2 400 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Маляр   2 000 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Маляр   1 100 попередньо телефонувати

Маляр   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Маляр   1 900 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Манікюрник   1 300 відповідальне ставлення до роботи

Манікюрник   1 073 відповідальність

Машиніст автовишки 
та автогідропідіймача

  1 800 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Машиніст автогрей-
дера

  1 500 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Машиніст екскава-
тора

  1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Машиніст екскавато-
ра одноковшового

  2 500 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Машиніст крана 
(кранівник)

  1 500 попередньо телефонувати

Машиніст крана 
(кранівник)

  1 800 попередньо телефонувати

Машиніст крана авто-
мобільного

  1 200 попередньо телефонувати

Машиніст навантажу-
вальної машини

  1 500 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Машиніст-кранівник   4 000 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Менеджер (управи-
тель) в роздрібній 
торгівлі продовольчи-
ми товарами

  1 500 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Менеджер (управи-
тель) з постачання

  1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Менеджер (управи-
тель) з реклами

  1 100 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Менеджер (управи-
тель) з реклами

  1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Менеджер (управи-
тель) з туризму

  1 500 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Менеджер (управи-
тель) із збуту

  1 500 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Муляр   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Налагоджувальник 
ливарних машин

  1 800 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Начальник відділення   1 670 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Начальник відділення    
806,50

попередньо телефонувати

Начальник відділу   3 250 попередньо телефонувати

Начальник караулу 
(зміни, поста) опера-
тивно-рятувальної 
служби цивільного 
захисту

  2 300 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Начальник служби 
(сфера цивільного 
захисту)

  1 600 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Оператор з уведення 
даних в ЕОМ (ОМ)

  1 100 попередньо телефонувати

Оператор 
комп’ютерного на-
бору

  1 400 відповідальність

Оператор котельні   1 080 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Оператор устатку-
вання з перероблення 
деревини

  1 080 попередньо телефонувати

Офіціант   1 300 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Офіціант   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Офіціант   1 130 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Офіціант   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Офіціант   1 300 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Охоронник   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Охоронник   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Охоронник   1 300 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Пекар   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Перукар (перукар-мо-
дельєр)

  1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Перукар (перукар-мо-
дельєр)

  1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Підсобний робітник   1 073 відповідальність, попередньо теле-
фонувати

Пожежний-рятуваль-
ник

  2 000 відповідальність, попередньо теле-
фонувати



12

Założyciel/Засновник - Валентин ВАКОЛЮК
Zespół redakcyjny:/Редакційна колегія:

Walenty WAKOLUK/Валентин ВАКОЛЮК
Natalia DENYSIUK/Наталя ДЕНИСЮК

Wiktor JARUCZYK/Віктор ЯРУЧИК
Wołodymyr CHOMYCZ/Володимир ХОМИЧ

Головний редактор: Валентин ВАКОЛЮК
Літературний редактор: Віктор ЯРУЧИК

Технічний редактор: Володимир ХОМИЧ
Відповідальний редактор: Олександр СВІЦА

Переклад: Світлана ПИЗА,
Наталя ДЕНИСЮК

Адреса редакції: 
43025 Луцьк, вул.Крилова 5/7

tel/faks (0332) 72 54 99
e-mail: info@monitor-press.com

Свідоцтво про реєстрацію
ВЛ № 339-73P від 19.05.2009 r.
Тираж: 5000. Замовлення: 759

Друк - Волинська обласна друкарня: 
Луцьк, пр.Волі 27.

Друк офсетний, формат A 3

Redaktor naczelny: Walenty WAKOLUK
Korekta: Jadwiga DEMCZUK, Wiktor JARUCZYK
Redaktor techniczny: Wołodymyr CHOMYCZ
Redaktor odpowiedzialny: Aleksander ŚWICA

Tłumaczenia: Switłana PYZA, 
Natalia DENYSIUK www.monitor-press.com

 

23 лютого 2012 Мандруючи Волинню

Любешів... і не тільки!Lubieszów... i nie tylko!
Йдеться ще про одну версію походження назви містечка, про витоки 

назви цього райцентру Волині.Chodzi o jeszcze jedną wersję pochodzenia nazwy miasteczka, o powstanie 
miana tego wołyńskiego centrum rejonowego.

Здається, вже давно стала звичною назва 
«Любешів», що походить від імені легендар-
ного Любаша. Але в 1996 році було видано 
нарис з історії Любешівщини (упорядник –  
Петро Бущик). На сторінці 13 цієї книжки 
читаємо: «Ім’я Любеш чи Любаш, якщо мо-
гло існувати, то не в XV столітті, як свідчить 
легенда, а значно раніше – ще в дохристиян-
ські часи». Написав ці слова доктор філоло-
гічних наук Віктор Давидюк, котрий часто 
буває в Любешові.

Заперечень проти твердження Віктора 
Феодосійовича, звичайно, нема. Але тепер, 
коли перечитав «Спогади про Волинь, По-
лісся і Литву» Юзефа-Ігнація Крашевського, 
переконався, що вчений правий щодо до-
християнської основи топоніму, імені Лю-
баш. До речі, словник «Власні імена людей» 
Л.Г.Скрипник і Н.П.Дзятковської фіксує 
лиш імена Любим (із слов’янської та дав-
ньоруської – любимий), Любомир і пестливі 
Любомирко, Любко, Любчик, Любцьо. Їх жі-
ночими відповідниками називають у слов-
нику Любаву, Любов (Любину), Любомилу, 
Любомиру. Любов (Любина) характеризу-
ється як запозичення зі старослов’янської, 
де ім’я з’явилося як калька з грецького імені 
Харіс (любов).

Повернімося до «Спогадів…» Ю.-І. Кра-
шевького. У цьому творі (користувався 
польським виданням 1985 року Народної 
видавничої спілки у Варшаві) на сторін-
ці 119 знаходимо слова, що Нарбутт цитує 
пісеньку про божка Любіча, Любчика, що 
«співалася десь на Пінщині і котра до тих 
сторін стосується». А Любешів – це ж Пін-
щина!

У примітці на сторінці 342 роз’яснюється, 
що Теодор Нарбутт (1784 – 1841) – це істо-
рик з Литви, автор «Стародавньої історії ли-
товського народу», «Пам’яток до литовської 
історії». Так от, литвини (так називали біло-
русів), за твердженням Нарбутта, вшанову-
вали бога Любєніча, а у русинів, тобто укра-
їнців, це Любіч, або Любчик, бог Любові.

Хіба це не підтвердження правдивос-
ті того, що написав Віктор Давидюк? Тож, 
можна здогадуватися, місцевість, на якій 
розташований сьогодні Любешів, була міс-
цем, де проходили поклоніння, капище Лю-
біча, чиє ім’я згодом і перейшло у назву по-
селення, яке виникло поблизу тих місць.

…А романтична легенда про Любаша 
має, звичайно, право на існування! Нехай 
існує!                                                      

Написав про свої здогадки щодо похо-
дження назви «Любешів» і подумав, що й в 
інших однокореневих топонімах можна б і 
потрібно шукати те первинне, глибинне, що 
є в основі назви місцевості чи об’єктів на 
цій території.

Хіба ж безіменною була річечка, що про-
тікала болотами, сіножатями, лісом між 
моїм рідним селом Хопнів (Ківерцівщина) і 
селом Лище (нині – Криничне Маневицько-
го району) та впадала до Стиру уже в Чет-
вертні (Маневиччина)? Сьогодні у Хопневі 
лише старші, може, і знають чи чули цю на-
зву. Річка зникла після тотального осушен-
ня місцевості у 60-ті роки минулого століт-
тя. Але хіба не логічною буде здогадка, що 
десь там було капище, жертовник дохристи-
янського бога Любіча, ім’я котрого, з пере-
могою християнства, уже забулося… Проте 
назву перейняла річечка Любка! Тут уже не 
скажеш, що вона походить від особового 
імені Люба чи Любаш… Швидше, навпаки: 
власні імена типу Люба, Любов походять від 
імені того давнього бога, якому тут покло-
нялися, а відтак передалися й назви геогра-
фічних об’єктів.

Краєзнавцям варто б замислитися над 
походженням назв і таких населених пунк-
тів Волині як Любитів, Люблінець, Любче 
(В.П.Шульгач в «Ойконімії Волині» навіть 
подає, що назва – від ставропольського 
«Lubiec», але такого, що було особистим 
ім’ям) Ковельського і однойменного села 
Рожищенського районів; Люботин, Люб’язь 
Любешівського району (а українське 
«люб’язний», на яке посилається уже назва-
ний автор «Ойконімії Волині», хіба не від 
імені того слов’янського бога Любові, по-
ходить?); райцентра Любомль, старовижів-
ського села Любохини…

Принаймні в поясненнях, про похо-
дження назв, жодного зі щойно названих 
поселень не можна знайти, що вони – ті ж 
Любит, Любом, Любота, Любог, Любець – 
засновники першопоселенні чи з якогось 
часу власники їх. Для цих власних імен 
спільне одне – витоки їх походження, що 
засвідчують високе почуття Любов. Воно 
завжди жило в людях і не могло не народи-
ти в їхніх уявленнях такого ж бога з покло-
ніннями, капищами, жертовниками йому, а 
пізніше – стало джерелом і для утворення 
слов’янських імен.

Валеріан ТИНЧУК

Już od dawna nazwa «Lubieszów», 
pochodząca od imienia słynnego Lubasza, stała 
się nazwą powszechną. Jednak w 1996 roku 
został wydany szkic dziejów lubieszowszczyzny 
(sporządził Petro Buszczyk). Na str. 13 tej 
książki czytamy: «Imię Lubesz czy Lubasz, 
jeśli istniało, to nie w XV wieku, jak mówi 
legenda, a o wiele wcześniej – jeszcze w 
czasach przedchrześcijańskich», napisał  dr 
hab. Wiktor Dawydiuk, który często bywa w 
Lubieszowie.

Nikt tym słowom dr Dawydiuka nie 
zaprzecza. Po przeczytaniu «Wspomnień 
Wołynia, Polesia i Litwy» Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, przekonałem się, że naukowiec 
ma rację, mówiąc o przedchrześcijańskim 
pochodzeniu toponimu, imienia Lubasz. 
Słownik «Imiona własne ludzi» L. Skrypnyk i 
N. Dziatkowskiej podaje tylko imiona Lubym 
(w językach słowiańskich – umiłowany), 
Lubomyr i pieszczotliwe Lubomyrko, Lubko, 
Lubczyk, Lubcio. Ich odpowiednikami 
żeńskimi są imiona Lubawa, Lubow (Lubyna), 
Lubomyła, Lubomyra. Lubow (Lubyna)- to 
jest wyraz zapożyczony ze starosłowiańskiego. 
Imię to powstało od  greckiego imienia Haris 
(miłość).

Wróćmy do «Wspomnień...» Józefa 
Kraszewskiego. W tym utworze (korzystam 
z polskiego wydania z 1985 r. Narodowej 
Spółki Wydawniczej w Warszawie) na stronie 
119 znajdujemy wzmiankę, że Narbutt cytuje 
piosenkę o bożku Lubiczu, Lubczyku, którą 
«śpiewano gdzieś na pińszczyźnie i która 
tych stron dotyczy». A przecież Lubieszów to 
pińszczyzna!

Przypis na str. 342 wyjaśnia, że Teodor 
Narbutt (1784 – 1841) to historyk z Litwy, autor 
«Dziejów starożytnych narodu litewskiego», 
«Pomników do dziejów litewskich». Litwini 
(tak w tym czasie nazywano Białorusinów), 
według Narbutta, czcili bożka Lubienicza, a u 
Rusinów, czyli Ukraińców, był to Lubicz, czyli 
Lubczyk, bóg miłości.

Czy to nie potwierdza wersji Wiktora 
Dawydiuka? Otóż, można przypuszczać, że 
miejscowość, gdzie obecnie jest położony 
Lubieszów, była miejscem, gdzie składano hołd 
Lubiczowi, którego imię zamieniono później 
na nazwę osady, powstałej w pobliżu tych 
miejsc.

…A romantyczna legenda o Lubaszu, 
oczywiście, ma prawo do istnienia! Niech więc 
istnieje!

                                                             

Napisałem o swoich domysłach dotyczących 
pochodzenia nazwy «Lubieszów» i pomyślałem, 
że w innych pokrewnych toponimach można i 
należy szukać tego, co leży u podstaw nazwy 
miejscowości czy obiektów tego terenu.

A jaką nazwę miała mała rzeka przepływająca 
przez bagna, łąki, lasy, między moją ojczystą 
wsią Chopnów (koło Kiwerec), a  wsią 
Łyszcze (obecnie Krynyczne koło Maniewicz) 
i wpływająca do rzeki Styr już w Czetwertni 
(okolice Maniewicz)? Dzisiaj w Chopnowie 
chyba tylko starsi znają lub słyszeli jej nazwę. 
Rzeka zniknęła po melioracji miejscowości 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Jednak logicznym pozostaje domysł, że gdzieś 
tam znajdowała się świątynia, ołtarz ofi arny 
przedchrześcijańskiego boga Lubicza, imię 
którego po zwycięstwie chrześcijaństwa zostało 
zapomniane… Jednak nazwę zachowała mała 
rzeka Lubka! Tym razem już nikt nie stwierdzi, 
że pochodzi ona od imienia Luba czy Lubasz… 
Raczej odwrotnie: takie imiona własne, jak 
Luba, Lubow, pochodzą od imienia dawnego 
boga, którego czczono na tych terenach, co 
z kolei ujawniło się w nazwach obiektów 
geografi cznych.

Do etnologów należy zbadanie genezy nazw 
również takich miejscowości wołyńskich, jak 
Lubytów, Lubliniec, Lubcze (W. Szulgacz w 
«Ojkonimii Wołynia» nawet podaje, że nazwa 
pochodzi od staropolskiego wyrazu «Lubiec», 
które jednak było imieniem własnym) rejonu 
Kowel i wsi o podobnej nazwie w rejonie 
Rożyszcza; Lubotyn, Lubiaź rejonu Lubieszów. 
Czy ukraiński wyraz «lubjazny» («uprzejmy»), 
do którego odwołuje się wyżej wymieniony 
autor «Ojkonimii Wołynia», nie pochodzi 
od imienia tego słowiańskiego boga miłości? 
Centrum rejonowego Luboml, wsi Lubochyny 
rejonu Stara Wyżwa…

         W  wyjaśnieniach dotyczących 
pochodzenie nazw, o żadnej z tych 
miejscowości nie mówi się, że założyli je Lubyt, 
Lubom, Lubota, Lubóg, Lubiec – jako pierwsi 
osiedleńcy lub właściciele z jakiegoś okresu. Te 
imiona własne mają wspólne korzenie – źródło 
ich pochodzenia świadczy o wysokim uczuciu 
miłości. Ono istnieje w ludziach od zawsze. I nie 
było nawet możliwe, aby w ludzkiej wyobraźni 
zabrakło boga miłości, któremu oddawano hołd 
w postaci świątyń i ołtarzy ofi arnych. Później 
stało się ono - to uczucie miłości, początkiem 
słowiańskich imion.

Walerian TYNCZUK

Naszej Drogiej Koleżance Marcie Błaszczuk 
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za dotychczasową 

współpracę, życzliwość i okazywaną pomoc w działaniu na rzecz 
rozwoju słowa i prasy polskiej na Ukrainie.

Żywimy głębokie przekonanie, iż to symboliczne pożegnanie 
jest jedynie pewnym etapem naszej wspólnej aktywności,
 a niedaleka przyszłość przyniesie jeszcze wiele okazji do dal-

szych kontaktów i wspólnych zawodowych dokonań.
Łącząc wyrazy szczerej sympatii życzymy zrealizowania 

wszystkich zamierzeń i planów, tak w życiu prywatnym, 
jak i zawodowym.

Zespół redakcyjny Monitora Wołyńskiego

Z okazji 70-lecia urodzin

składamy naszej Szanownej Koleżance Pani 
Leonidzie Borziakowej

najpiękniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia
i miłości oraz wiele, wiele radości

Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej

Szanownej Pani Wierze Jadoszczuk

w Dniu Urodzin życzymy
szczęścia oraz zdrowia, długiego życia i słodkich 
chwil spędzonych w gronie rodziny. Niech się 

spełnią wszystkie Pani marzenia!
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