
Pamiętam drobnego, zawsze 
lekko zgarbionego, może z racji po
deszłego wieku, a może to wpływ 
genów, niewysokiego starszego 
pana, który przynajmniej raz w mie
siącu zjawiał się w domu dziadków 
na tzw. proszonym, niedzielnym 
obiedzie. W zakamarkach pamię
ci próżno próbuję odnaleźć rysy 
twarzy tego człowieka, inżyniera 
Kazimierza Kadenacego. To, co po 

tylu latach wygrzebuję z szufladki 
podpisanej: «Wspomnienia», to ob
raz szczupłych, wypielęgnowanych 
dłoni, w których trzyma lampkę ko
niaku i z ogromną swadą i lekkością 
przedwojennej szkoły wypowiedzi 
snuje opowieść o bracie swojej mat
ki, Józefie Piłsudskim. Słyszę, 
jak mówi: «Marszałek był bez 
wątpienia człowiekiem wiel
kiego formatu, obdarzonym 

Пам’ятаю невеликого, завжди 
трохи згорбленого, може, через 
похилий вік, а може, через вплив 
генів, невисокого старшого чоло
віка, який принаймні раз на місяць 
з’являвся в домівці моїх дідуся і 
бабусі на так званому прошено

му недільному обіді. У за
капелках пам’яті я марно 
намагаюся віднайти риси 
обличчя цього чоловіка 

– інженера Казімежа Каденаци. 
Те, що я після стількох років ви
шкребла із шухлядки з написом 
«Спогади», – це образ худорлявих 
доглянутих долонь, у яких він три
має келих коньяку і з величезною 
пишномовністю й легкістю довоєн
ної школи мовлення веде оповідь 
про брата своєї матері, Юзефа Піл
судського. Чую, як він говорить: 
«Маршалок, безсумнівно, був лю
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Комендант
«Усі мої зусилля мають бути спрямовані на 
армію. Ви бачите тільки сьогодення. Народне 
правління! Я сміюся із цього: чи народне, чи 
якесь інше – аби правління, яке принесе Поль-
щі те, що потрібно». 5 грудня минуло 150 років 
від дня народження Юзефа Пілсудського.

Komendant
«Wszystkie moje wysiłki muszą iść w kierunku 
armii. Wy tylko patrzycie na dziś. Rządy ludo-
we! Kpię sobie czy rządy ludowe, czy inne w tej 
chwili, byle rządy, co przyniosą Polsce co trzeba». 
5  grudnia minęła 150. rocznica urodzin Józefa 
Piłsudskiego.
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4 grudnia w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym otwarto wy-
stawę dokumentów Mykoły Koca – dysydenta, obrońcy praw 
człowieka i więźnia politycznego. W tym dniu minęła 87. roczni-
ca jego urodzin.

4 грудня у Волинському краєзнавчому музеї в місті Луцьку 
відкрили виставку документів Миколи Коца – дисидента, 
правозахисника, політв’язня. Цього дня йому б виповнилося 
87 років.  

Mykoła Koc zostawił po sobie bogate ar-
chiwum. Dokumenty zbierane przez dysydenta 
w ciągu całego życia są obecnie przechowywane 
w zbiorach Wołyńskiego Muzeum Krajoznaw
czego, a pracownicy tej placówki podkreślają, że 
potrzeba wiele czasu na to, żeby je opracować. 
Dopiero nieznaczna ich część została przedsta
wiona na wystawie w jednej z sal muzealnych.

Wystawa jest poświęcona 87leciu urodzin 
Mykoły Koca oraz Międzynarodowemu Dniu 
Praw Człowieka. Zawiera ona zdjęcia z osobi
stego archiwum, notatki z obozów, dokumenty 
potwierdzające prześladowania ze strony władz 
radzieckich, w tym odpis wyroku sądu, proto
koły zebrań pracowników różnych instytucji na 
Tarnopolszczyźnie potępiających antyradziecką 
działalność Mykoły Koca oraz dokument o reha
bilitacji więźnia politycznego.

Są na wystawie również dokumenty świad
czące o wsparciu, którego Mykole Kocowi w  la
tach 70., kiedy przebywał na zasłaniu, udzielały 
organizacje «Amnesty International» oraz Fun
dacja Aleksandra Sołżenicyna. Jak podkreślił 
pracownik naukowy WKM Serhij Łys właśnie 
od tamtej pory zaczęła się współpraca Mykoły 
Koca z organizacjami zajmującymi się ochroną 
praw człowieka. W muzeum zaprezentowano 
dokumenty świadczące o jego działalności w la
tach 90. na rzecz «Amnesty International»: jego 
wniosek i przyjęcie do organizacji, pierwszy 
ogólnoukraiński statut «Amnesty International», 
pierwsze numery jej czasopisma «Kontury» itd. 
Eksponowane są również zdjęcia ilustrujące ży
cie na zesłaniu wykonane po mistrzowsku przez 
Mykolę Koca.

Swoimi wspomnieniami o Mykole Kocu 
w trakcie otwarcia wystawy podzielili się przed
stawiciele obwodowych organizacji Ogólno
ukraińskiego Zjednoczenia Weteranów oraz 
Towarzystwa Więźniów Politycznych i Osób 
Represjonowanych, a także redakcji «Monitora 
Wołyńskiego». Wszyscy oni podkreślali, że za
wsze mówił prawdę, żył zgodnie ze swoim su
mieniem i całe życie walczył o sprawiedliwość 
oraz o ukraińską państwowość. Przez cale życie 
gromadził także dokumenty. «Wolne chwile po
święcał poszukiwaniu i opracowaniu materiałów 
archiwalnych. Jego mieszkanie było podobne do 
muzeum – wszędzie półki z różnymi dokumen
tami» – powiedziała Walentyna Jehorowa, prezes 
organizacji społecznej «Wołyńskie Obwodowe 
Towarzystwo Więźniów Politycznych i Osób Re
presjonowanych».

Mykoła Koc urodził się 4 grudnia 1930 r. 
we wsi Huszcza powiatu lubomelskiego. Po 
przyjściu Sowietów jego rodzina została uznana 
za kułacką i poddana represjom. W okresie od
wilży Mykoła Koc zdobył wykształcenie wyższe, 
a następnie pracował w technikach na Tarnopol
szczyźnie.

Jesienią 1967 r. został aresztowany. Oskarżo
no go m.in. o «antyradziecką agitację i propagan
dę», ponieważ w różnych miastach – Tarnopolu, 
Chmielnickim, Krzemieńcu, Dubnie, Łucku, No
wowołyńsku i Kijowie – rozdawał ulotki. Zamie
ścił na nich tekst wiersza «Ukraińskiemu bratu» 
przekształconemu z wiersza Wasyla Symonenki 
«Kurdyjskiemu bratu».

W 1968 r. został skazany na siedem lat obozów 
i pięć lat zesłania. «Osiem miesięcy trwało śledz
two w wewnętrznym więzieniu KGB, cztery lata 
minęły w Mordowii, dwadzieścia siedem miesię
cy na Uralu, pięć w transporcie oraz na zesłaniu 
na Sybir» – pisał później we wspomnieniach. 

Na Wołyń powrócił w 1979 r. Przez długi czas 
nie mógł znaleźć pracy, a następnie musiał pra
cować na na różnych budowach.

W 1988 r. Mykoła Koc został członkiem Ukra
ińskiego Związku Helsińskiego. Był założycielem 
i prezesem jego oddziału na Wołyniu. Był rów
nież współzałożycielem Ogólnoukraińskiego 
Towarzystwa Więźniów Politycznych i Osób Re

presjonowanych (1989) oraz Ukraińskiej Partii 
Republikańskiej (1990). W 1994 r. dołączył do 
Ukraińskiej Organizacji Amnesty International. 
Był członkiem kolegium redakcyjnego publikacji 
«Obwód wołyński. Zrehabilitowani przez histo
rię» (2003), autorem licznych artykułów i książek, 
w tym «Wołyń w leszczatach smerti» (współau
tor Leonid Osaulenko), «U labetach czerwonych 
wampiriw», «Rozstril wiazniw Luckoji tiurmy 
23 czerwnia 1941 roku» oraz «Schrony (bunke
ry) Wołyni» (współautor Wołodymyr Zasiekin). 
Obecnie do druku przygotowywana jest książka, 
w której zamieszczona zostanie jego korespon
dencja z innymi dysydentami, którzy przeszli 
przez obozy Mordowii.

Wystawę «Mykoła Koc: dysydent, obrońca 
praw człowieka i więzień polityczny» można 
obejrzeć w godzinach pracy Wołyńskiego Mu
zeum Krajoznawczego do 26 stycznia 2018 r.

Natalia DENYSIUK

Микола Коц залишив після себе багатий 
особистий архів. Документи, які дисидент 
збирав усе життя, нині зберігаються у Волин
ському краєзнавчому музеї, а працівники цієї 
установи зазначають, що потрібно ще багато 
часу щоб їх усі опрацювати. Лише невелику 
частину з них представили на виставці в одній 
із музейних зал.

Виставка присвячена 87річчю від дня на
родження Миколи Коца та Міжнародному дню 
захисту прав людини. Вона представляє фото
графії з особистого архіву, табірні нотатки та 
рукописні спогади, документи про переслі
дування радянською владою, зокрема копію 
вироку, протоколи зборів працівників різних 
установ Тернопільщини, на яких засуджува
ли антирадянські дії дисидента, довідку про 
реабі літацію.

Є на виставці також матеріали, що свідчать 
про підтримку, яку Миколі Коцу в роки перебу
вання на засланні в 70х роках надавали між

народні організації «Amnesty International» та 
Фонд Олександра Солженіцина. Як зазначив 
науковий співробітник музею Сергій Лис, фак
тично з того часу почалася співпраця Миколи 
Коца із правозахисними організаціями. У музеї 
представлено свідчення участі Миколи Коца 
в 90х роках у діяльності української асоціації 
«Міжнародна амністія» (УАМА): його заяву на 
вступ до організації, перший загальноукраїн
ський статут УАМА, перші номери вісника 
УАМА «Контури» тощо. На виставці можна по
бачити також майстерно зроблені Миколою 
Коцом фотографії, що зображують побут на 
засланні. 

Своїми спогадами про Миколу Коца під 
час відкриття виставки поділилися представ
ники обласних відділень Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів, Товариства політичних 
в’язнів і репресованих, а також редакції «Во
линського монітора». Усі вони акцентували на 
тому, що він завжди говорив правду і не йшов 
на компроміси із совістю, все життя боровся 
за справедливість та українську державність. 
І все життя збирав документи. «Увесь вільний 
час присвячував пошукам та вивченню архів
них матеріалів. Його квартира була схожа на 
музей – усюди полиці, заставлені різними до
кументами», – зазначила голова громадської 
організації «Волинське обласне товариство 
політичних в’язнів і репресованих» Валентина 
Єгорова.

Микола Коц народився 4 грудня 1930 р. 
у  Гущі Любомльського повіту. Радянська 
влада репресувала його родину як куркулів. 
У період хрущовської відлиги Микола Коц здо
був вищу освіту, після чого викладав у техніку
мах на Тернопільщині. 

Восени 1967 р. його заарештували за анти
радянську діяльність. Головним доказом зви
нувачення в «антирадянській агітації і пропа
ганді» стали листівки, які він розповсюджував 
у Тернополі, Хмельницькому, Кременці, Дуб
ні, Луцьку, Нововолинську, Києві та інших міс
тах. На них вмістив текст вірша «Українському 
братові», трансформованого з твору Василя 
Симоненка «Курдському братові».

У 1968 р. отримав сім років таборів і п’ять 
років заслання. «Вісім місяців сплило під слід
ством у внутрішній тюрмі КДБ, чотири роки – 
у  Мордовії, двадцять сім місяців – на Уралі, 
п’ять [років]– в етапах і на засланні у Сибіру», – 
писав пізніше у спогадах. 

На Волинь повернувся в 1979 р. Довго не 
міг влаштуватися на роботу, пізніше змушений 
був працювати на будівництві.

У 1988 р. Микола Коц став членом Україн
ської гельсінської спілки, заснував і очолив її 
відділення на Волині. Був також співзасновни
ком Всеукраїнського товариства політичних 
в’язнів і репресованих (1989 р.) та Української 
республіканської партії (1990 р.). У 1994 р. 
вступив до української асоціації «Міжнарод
на амністія». Був членом редколегії видання 
«Волинська область. Реабілітовані історією» 
(2003 р.), автором численних статей і книг, се
ред яких – «Волинь у лещатах смерті» (у спів
авторстві з Леонідом Осауленком), «У лабетах 
червоних вампірів» «Розстріл в’язнів Луцької 
тюрми 23 червня 1941 р.» та «Схрони (бунке
ри) Волині» (у співавторстві з Володимиром 
Засєкіним). Нині до друку готується книга, що 
міститиме листування Миколи Коца з іншими 
дисидентами, які відбували покарання в мор
довських таборах.

Виставку «Микола Коц: український диси
дент, правозахисник, політв’язень» можна 
оглянути в робочі дні Волинського краєзнав
чого музею до 26 січня 2018 р. включно.

Наталя ДЕНИСЮК

Żył zgodnie ze swoim sumieniem

Ніколи не йшов на компроміс із совістю



37 грудня 2017Співпраця

Zadaniem uczestników Obozu Studium Europy Wschodniej Uni-
wersytetu Warszawskiego «Orzeł Biały» w Ostrogu jest oczysz-
czenie kolejnej części polskiego cmentarza, który do 2014 r. był 
całkowicie zapomniany i zarośnięty potężnymi krzakami cierni-
stymi oraz bardzo dużym drzewostanem. 

Завданням учасників Табору Студій Східної Європи Варшав-
ського університету «Orzeł Biały» у Острозі є приведення до 
ладу чергової частини польського кладовища, яке до 2014 р. 
стояло цілковито забуте і вкрите колючим чагарником та гус-
тими заростями дерев. 

W ramach Letniej Szkoły w Ostrogu w 2014 r. 
wykładowca kontraktowy SEW UW płk rez. Tade
usz Krząstek odnalazł na obrzeżach Ostroga sta
ry cmentarz polski z ukrytym w bardzo wysokich 
krzewach pomnikiem żołnierzy 14 Pułku Piecho
ty WP poległych w 1920 r. podczas walk z oddzia
łami Rosji bolszewickiej. Jesienią 2014 r. pierwsze 
prace porządkowe podjęli funkcjonariusze Stra
ży Granicznej. Oczyścili oni część cmentarza wo
kół pomnika. 

W 2015 r. Tadeusz Krząstek, będąc na uroczy
stości odsłonięcia pomnika 5 Pułku Ułanów Za
sławskich w Zasławiu, odwiedził cmentarz z gru
pą ułanów z Ostrołęki. Pierwszy raz od 1939  r. 
przy tym pomniku, ponownie mocno zarośnię
tym, stanęli członkowie Stowarzyszenia 5 Pułku 
Ułanów Zasławskich oraz Zrzeszenia Przewoźni
ków Drogowych z Ostrołęki.

Przyjazd ułanów do Ostroga był dużą sen
sacją dla mieszkańców miasta. Przejście pocz
tów sztandarowych na stary polski cmentarz 
uaktywniło wielu ludzi dobrej woli, w tym ab
solwentów SEW UW, którzy aktualnie mieszka
ją w Ostrogu i są wykładowcami Uniwersytetu 
Narodowego Akademia Ostrogska. Dzięki nim 
kolejna grupa wolontariuszy podjęła prace 
oczyszczające cmentarz. Wkrótce okazało się, że 
po wycięciu tysięcy krzewów i drzew z gąszcza 
zaczęły wyłaniać się pomniki i tablice nagrobne 
z XIX i XX wieku, z bardzo czytelnymi napisami 
oraz symbolami. 

29 listopada 2017 r. zaczął się kolejny etap 
oczyszczania cmentarza polskiego w Ostrogu. 
Z inicjatywy dyrektora SEW UW Jana Malickiego 
oraz prezes Fundacji «Róbmy swoje dla kultury» 
Agnieszki Labenz z Gdańska wyjechała grupa 
wolontariuszy, studentów SEW UW z wykładow
cą Tadeuszem Krząstkiem. Godny podkreślenia 
jest fakt, że na apel dyrektora SEW odpowiedzia
ło aż 28 studentek i studentów. Niestety, z puł
kownikiem mogło wyjechać tylko 10 osób.

Uczestników wyprawy pożegnał osobiście 
Jan Malicki. Życzliwe słowa dyrektora utwierdzi
ły nas w tym, że jest to symboliczne zadanie do 
wykonania, mające nie tylko rangę historyczną, 
ale także moralną. W kontekście aktualnych roz
bieżności pomiędzy władzami Polski i Ukrainy 
na tle polityki historycznej możemy pokazać, że 
uda się inaczej rozmawiać o przeszłości, szukać 
wspólnego rozwiązania, konsensusu. W tradycji 
SEW edukacja i kształtowanie wartości obywa
telskich, wzajemne poszanowanie historii, tra
dycji i kultury innych narodów ma decydujące 
znaczenie. Pamiętamy o tym i dlatego jesteśmy 
tu, w Ostrogu, pracując w niezwykle trudnych 
warunkach atmosferycznych, narastającej zimo
wej aury. 

Mieszkamy w akademikach bratniej akademii 
w bardzo dobrych warunkach dzięki wyrozumia
łości i pomocy rektora UNAO prof. Ihora Pasicz
nyka i szefa Działu Współpracy Międzynarodowej 
dr Eduarda Bałaszowa. 

30 listopada po wspólnym śniadaniu studen
ci poszli zwiedzać Muzeum Akademii Ostrog
skiej. Przewodnikiem był Bogdan Nowak. Dzięki 
temu mogli oni zobaczyć także unikalne dzieła 
ze słynnej Drukarni Ostrogskiej, założonej przez 
Hetmana Wielkiego Litewskiego Konstantego 
Ostrogskiego ponad 450 lat temu. W tym czasie 
kierownik wyprawy Tadeusz Krząstek był z go
ścinną wizytą u mera Ostroga Ołeksandra Szyke
ra. To spotkanie miało bardzo ważne znaczenie 
dla pobytu całej grupy w Ostrogu. Ustalone zo
stały bowiem koordynaty wzajemnej komuni
kacji. Tadeusz Krząstek zapoznał mera z celem 
przyjazdu, przedstawił charakterystykę studen
tów SEW oraz zakres planowanych prac. Uzyskał 

pełną akceptację odnośnie planowanych działań 
na cmentarzu. 

O 11.00 całą grupą ruszyliśmy na cmentarz. 
Zobaczyliśmy, że znajdują się tam dziesiątki 
grobów z kamiennymi tablicami, rozrzuconych 
po całej powierzchni, na części już oczyszczonej 
i w potężnych zaroślach. Gdy weszliśmy w gąszcz 
krzaków okazało się, że są tam kolejne dziesiątki 
płyt, powalonych zrębem czasu, zarośniętych, na 
wpół zasypanych ziemią. 

Następnie odbyła się krótka odprawa i od
czytanie Decyzji Nr 1 Komendanta Obozu «Orzeł 
Biały». Płk Krząstek omówił zasady bezpieczeń
stwa i pracy, a następnie podzielił zadania dla 
obu grup. Przystąpiliśmy do pracy, wycinki drzew 
i wielkich krzaków, a potem do budowy namiotu, 
gdyż zapowiadane były silne opady deszczu oraz 
śniegu – co zresztą nastąpiło po obiedzie. 

Mogiły żołnierzy i mieszkańców Ostroga po
żegnaliśmy już w zupełnych ciemnościach. Noc 
przyszła szybko i gwałtownie. Wielu z kolegów 
przeszło gwałtowny praktyczny kurs ze sztuki 
ciesielskiej, rąbania drzew w lesie, cięcia drew
na i budowania namiotu, wreszcie polowego 
parzenia kawy i herbaty. Okazało się, że rozpa
lenie ogniska i utrzymanie ognia to dopiero jest 
sztuka.

W pierwszym dniu praca odbywała się w wy
jątkowo trudnych warunkach atmosferycznych 
i w gąszczu krzaków. Pośród grubych drzew i 
gęstych krzewów musieliśmy pracować. Jednak 
w trudnych warunkach zaczął szybko budować 
się zespół, ponieważ nawet dwie osoby nie były 
w stanie wynieść zrąbanych i ściętych drzew z 
gęstwiny. Życie okazało się najlepszym nauczy
cielem. Mimo tego pracowaliśmy z ogromnym 
zaangażowaniem, mając świadomość jak waż
ne i symboliczne dla Polski i Ukrainy zadanie 
wykonujemy.  

W imieniu Zespołu Informacyjnego
Jose CRISTOBAL,  Rosiles SLEDZIK, Sławomir KIRDZIK

P. S.: Zdjęcie archiwalne pochodzi sprzed 
1939  r. Grób żołnierzy 14 Pułku Piechoty po
ległych w obronie Ostroga w 1920 r. podczas 
wojny z Rosją bolszewicką. Grób ten zarośnięty 
ogromnymi krzakami odnalazł w sierpniu 2014 r. 
wykładowca Tadeusz Krząstek, który był w Ostro
gu kierownikiem Letniej Szkoły dla studentów 
z Ukrainy.

Studenci z Warszawy porządkowali  
cmentarz w Ostrogu

Студенти з Варшави впорядковували  
цвинтар в Острозі

У рамках Літньої школи в Острозі у 2014 р. 
викладач Студій Східної Європи Варшавсько
го університету, полковник запасу Тадеуш 
Кшонстек виявив на окраїнах Острога старе 
польське кладовище із захованим у дуже ви
соких заростях пам’ятником солдатам 14го 
піхотного полку Війська Польського, полеглих 
в 1920 р. у боях із військовими частинами біль
шовицької Росії. Восени 2014 р. перші роботи з 
упорядкування провели працівників Прикор
донної служби Польщі. Зокрема, вони розчис
тили частину кладовища навколо пам’ятника.

 У 2015 р. Тадеуш Кшонстек, приїхавши 
в  Заслав на урочисте відкриття пам’ятника 
5му полку заславських уланів, відвідав цвин
тар з  групою уланів із Остроленки. Вперше з 
1939 р. біля цього пам’ятника, який знову дуже 
заріс, стояли члени Товариства 5го полку за
славських уланів та Спілки дорожніх переві
зників з Остро ленки.

Приїзд уланів до Острога викликав неабия
ке зацікавлення в жителів міста. Марш почес
ної варти на старе польське кладовище акти
візував багатьох людей доброї волі, зокрема 
випускників студій, які зараз прожи вають 
в Острозі й викладають у Національному уні
верситеті «Острозька академія». Завдяки їм 
чергова група волонтерів взялася за приби
рання кладовища. Невдовзі виявилося, що піс
ля вирубування тисяч кущів і дерев у гущавині 
почали проглядатися пам’ятники, нагробні 
дошки XIX і XX ст. з чіткими написами і симво
лами.

29 листопада 2017 р. почався черговий етап 
прибирання польського кладовища в Острозі. 
З ініціативи директора Студій Східної Європи  
Яна Маліцького та голови фонду «Робімо своє 
для культури» Агнешки Лабенц виїхала група 
волонтерів, студентів студій із викладачем Та
деушем Кшонстеком. Варто підкреслити той 
факт, що на заклик директора відгукнулися 
28  студентів. На жаль, із полковником могли 
поїхати лише 10 осіб.

 Учасників експедиції проводжав особисто 
Ян Маліцький. Зичливі слова директора ще 
більше переконали нас у тому, що це завдан
ня має символічний вимір, ранг не тільки істо
ричний, а й моральний. У контексті актуальних 
розбіжностей між владою Польщі та України на 
фоні історичної політики ми мали змогу про
демонструвати, що можна інакше розмовляти 

про минуле, шукати спільного рішення, кон
сенсусу. У традиції студій освіта і формування 
громадських цінностей, взаємне шанування 
історії, звичаїв і культури інших народів має 
вирішальне значення. Ми пам’ятаємо про це, 
і тому ми зараз тут, в Острозі, працюємо за не
простих погодних умов, майже в зимову пору.

Ми живемо в комфортних гуртожитках 
братньої академії завдяки розумінню та допо
мозі ректора УНОА, професора Ігоря Пасічни
ка і голови відділу міжнародної співпраці, док
тора Едуарда Балашова.

30 листопада після спільного сніданку сту
денти відвідали музей Острозької академії. 
Гідом був Богдан Новак. На екскурсії вони 
змогли побачити унікальні твори з відомої 
острозької друкарні, заснованої Костянтином 
Острозьким, гетьманом великим литовським, 
понад 450 років тому. У той час керівник екс
педиції Тадеуш Кшонстек мав візит ввічливості 
в мера Острога Олександра Шикера. Ця зустріч 
мала дуже важливе значення для перебування 
всієї групи в Острозі, адже на ній сторони ви
значили систему координат взаємного спіл
кування. Тадеуш Кшонстек ознайомив мера 
з метою приїзду, представив характеристику 
польських студентів та об’єм запланованих 
робіт. Керівник групи отримав повне схвален
ня запланованих дій на кладовищі.

Об 11.00 всією групою ми вирушили на 
цвинтар. Ми побачили, що там знаходяться 
десятки могил із кам’яними дошками, розки
даними по всій площі, як на очищеній частині, 
так і в густих заростях. Коли ми увійшли в гу
щавину, виявилося, що там є чергові десятки 
нагробних плит, повалених часом, зарослих, 
напівзасипаних землею.

Потім відбулася коротка відправа, зачитали 
розпорядження № 1 коменданта табору «Orzeł 
Biały». Полковник Кшонстек озвучив правила 
безпеки і дав завдання обом групам. Ми при
ступили до роботи – вирубки дерев і великих 
кущів, а потім до зведення намету, адже про
гноз обіцяв інтенсивні дощові та снігові опади, 
що зрештою і мало місце по обіді.

Могили солдатів і жителів Острога ми по
кинули вже в повній темряві. Ніч надійшла 
швидко й раптово. Багато хто з нас пройшов 
практичні експрескурси з теслярського ре
месла, зрізання дерев у лісі, рубання дров 
і встановлення намету, врештірешт готування 
кави і чаю в польових умовах. Виявилося, що 
розпалити багаття й утримувати вогонь – ось 
справжнє мистецтво!

Першого дня ми працювали за винятково 
тяжких погодних умов у чагарниках. Ми були 
змушені працювати серед гущавини дерев 
і кущів. Але в цих важких умовах почав швид
ко творитися колектив, адже навіть удвох не 
вдасться витягти зрубані і зрізані дерева з гу
щавини. Життя стало найкращим учителем. 
Попри все, ми працювали з величезним за
взяттям, усвідомлюючи, наскільки важливе та 
символічне завдання для Польщі та України ми 
виконуємо.

Від імені Інформаційного відділу
Хосе КРІСТОБАЛЬ, Розілес СЛЄДЗІК, Славомір КІРДЗІК

P. S.: Датування архівного знімка – до 
1939 р. Могила солдатів 14го піхотного пол
ку, що полягли, захищаючи Острог, у 1920 р. 
під час війни з більшовицькою Росією. Цю 
могилу, зарослу густими кущами, знайшов 
у серпні 2014 р. викладач Тадеуш Кшонстек, 
який у Острозі керував Літньою школою для 
студентів з України.
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«Zbieramy historie, które powinny budować nasze narody – hi-
storie o ratowaniu» – powiedziała w trakcie spotkania w Łucku 
Aleksandra Zińczuk, badaczka dziedzictwa niematerialnego te-
renów pogranicza, specjalista ds. relacji polsko-ukraińskich, po-
etka oraz eseistka.

«Ми збираємо історії, які повинні будувати наші народи, істо-
рії про порятунок», – сказала під час зустрічі в Луцьку Олек-
сандра Зіньчук, дослідниця нематеріальної спадщини погра-
ниччя, спеціаліст у справах польсько-українських стосунків, 
поетеса та есеїстка.

30 listopada w redakcji «Monitora Wołyńskie
go» odbyło się spotkanie z Aleksandrą Zińczuk, 
Oleksandrem Krawczukiem i Serhijem Hladyszu
kiem. Zaprezentowali oni kilka projektów re
alizowanych przez grupę społecznobadawczą 
«Mowa Żywa» i służących polskoukraińskiemu 
pojednaniu. 

Projekt «Pojednanie przez trudną pamięć» to 
realizowana od sześciu lat inicjatywa mająca na 
celu wzmocnienie polskoukraińskiego porozu
mienia przez informowanie o przykładach udzie
lania pomocy i współżyciu Ukraińców i Polaków 
w okresie tragicznych wydarzeń na Wołyniu 
i w Galicji Wschodniej w latach II wojny świato
wej. W jej ramach realizowane są różne działania. 
M.in. w ramach projektu «Opowieści z pograni
cza» w Polsce w 2016 r. zbierane były relacje ust
ne od świadków historii, na podstawie których 
przygotowywany jest komiks. W formie skróto
wej, bardziej przystępnej dla młodzieży, zapozna 
on z przykładami solidarności międzyludzkiej 
i gestów pomocy w okresie II wojny światowej 
oraz po wojnie na pograniczu polskoukraińskim, 
polskolitewskim i polskoniemieckim. 

Temu, czym jest historia ustna, jakie ma war
tości poznawcze oraz jak pracować w lokalnej 
społeczności na rzecz wzmocnienia dialogu mię
dzykulturowego ma uczyć warsztat «Ambasado
rowie Porozumienia». Aleksandra Zińczuk zazna
czyła, że pokazuje on, iż młode pokolenie nie ma 
w sobie tylu stereotypów, jak pokolenie starsze: 
«Młodzi uwolnili się od nich i uważają, że razem 
można budować przyszłość». 

«Ponad sześć lat działamy z polskoukraińską 
grupą historyków, etnografów, filologów oraz 
archiwistów. Zbieramy historie, które powinny 
budować nasze narody – historie o ratowaniu» – 
powiedziała Aleksandra Zińczuk. Grupa badaczy, 
według niej, korzysta z różnych narzędzi: są to 
badania terenowe, historia mówiona, historia od
dolna, historia zwykłych ludzi. Dodała: «Podczas 
naszej pierwszej ekspedycji multidyscyplinarnej 
zbieraliśmy ustne świadectwa i okazało się, że 
było to bardzo pomocne, żeby nie zamykać się 
w wąskiej metodologicznej «szufladzie». Druga 
ważna rzecz, która z sukcesem zaważyła na tym, 
że udało się nam zebrać niemal 300 opowieści, to 
był fakt, że robiliśmy to wspólnie. Był to projekt 
międzypokoleniowy, realizowany przez Polaków 
i Ukraińców».

Z dokumentacji zebranej przez grupę studen
tów z Lublina i Łucka w 2012 r. powstał serwis 
internetowy oraz publikacja książkowa w trzech 
językach pt. «Pojednanie przez trudną pamięć. 
Wołyń 1943» (jest dostępny w pliku pdf na stro
nie pk.org.pl). Aleksandra Zińczuk podkreśliła, 
że projekt nie stał się incydentalnym upamięt
nieniem w postaci książki: «Zobaczyliśmy, że 
jest potencjał, że ludzie chcą opowiadać, że jest 
potrzeba nagrywania tych wspomnień». W kolej
nych latach odbyły się więc wyprawy terenowe 
na Galicję Wschodnią, Tarnopolszczyznę, Lubel
szczyznę, Śląsk, jak również na pogranicze pol

skolitewskie. «W ten sposób znaleźliśmy nowe 
historie pomocy polskolitewskiej, polskoukra
ińskiej, polskoniemieckiej i oczywiście historie 
pomocy Żydom» – powiedziała badaczka.

Według Oleksandra Krawczuka, uczestnika 
projektu z Łucka, projekt pokazuje to, co było 
dobre w relacjach między obu narodami w okre
sie tragicznych wydarzeń na Wołyniu: «Wcześniej 
dokonywane były kalkulacje problemów, ale nie 
głębsze ich zrozumienie. Kiedy polscy i ukraińscy 
studenci zostali zaproszeni do projektu, chyba 
nie każdy z nich rozumiał, czym jest ten projekt 
i co może każdemu z nich dać. Dopiero w czasie 
podsumowania rozmów zmieniło się postrzega
nie świata przez każdego uczestnika. Każdy z nas 
słyszał szczere opowieści ludzi, którzy nie cyto
wali na pamięć tekstów źródłowych, lecz dzie
lili się z nami swoimi przeżyciami. Opowiadając 
swoje historie mieli łzy w oczach».

Mówiąc o metodologii badań Aleksandra Ziń
czuk podała przykład takiego terminu, jak histo
ria ratownicza: «Jest to termin zaproponowany 
przez prof. Ewę Domańską. Historia ratownicza 
jest nie tylko badaniem przeszłości, ale również 
ma służyć temu, żeby dbać o przyszłość. Jest to 
bliskie temu, co robimy. Zbieramy historie osób, 
które ratowały, które pomagały sobie w czasie 
II wojny światowej».

Projekt jest otwarty, ciągle włączają się w 
niego nowe środowiska, podmioty i organiza
cje. «Powstały nowe książki, gdzie historycy czy 
dziennikarze idąc naszym tropem i wykorzystu
jąc nasze historie stworzyli swoje publicystyczne 
czy historyczne teksty oraz filmy» – powiedziała 
Aleksandra Zińczuk.

Grupa «Mowa Żywa» realizuje również dzia
łania edukacyjne, m.in. publikacje i wystawy, 
prezentujące wyniki badań. «Jest ważne, żeby 
w przestrzeni publicznej informować społe
czeństwo, dostarczać wiedzę, która czasami jest 
hermetycznie zamknięta albo trudno dostępna, 
żeby debata publiczna nie była zdominowana 
przez polityków» – podkreśliła Aleksandra Ziń
czuk.

W trakcie spotkania odbyła się również dys
kusja, dotycząca m.in. traktowania historycznych 
wydarzeń, podejścia młodzieży do historii, kon
fliktu pamięci oraz modeli pojednania.

Realizatorzy projektu «Pojednanie przez trud
ną pamięć» podali również przykład młodego 
ukraińskiego historyka z Donbasu Jurija Matusz
czaka: brał on aktywny udział w projekcie, a kiedy 
Rosja zaczęła wojnę z Ukrainą wstąpił do ochot
niczego batalionu Dnipro 1, w składzie którego 
zginął pod Ilowajskiem. «Kilka lat temu nie sądzi
liśmy, że również jesteśmy świadkami historii» – 
podkreśliła Aleksandra Zińczuk. Dodała również, 
że uczestnicy projektu mają obowiązek opowia
dać o takich przykładach oraz są odpowiedzialni 
za to, żeby stać na straży prawdy.

Natalia DENYSIUK
Foto: Anatolij OLICH

30 листопада в редакції «Волинського мо
нітора» відбулася зустріч із Олександрою 
Зіньчук, Олександром Кравчуком і Сергієм Гла
дишуком. Вони представили кілька проектів 
дослідницької групи «Жива мова», що спри
яють польськоукраїнському порозумінню.

Проект «Поєднання через важку пам’ять» –  
це ініціатива, яка має на меті зміцнення поль
ськоукраїнського порозуміння за допомогою 
інформування про приклади надання допомо
ги та співжиття українців і поляків у період тра
гічних подій на Волині та Східній Галичині під 
час Другої світової війни. Її реалізація триває 
вже шість років і передбачає різні види діяль
ності. Наприклад, у рамках проекту «Оповіді 
з пограниччя» у 2016 р. у Польщі записували 
усні розповіді свідків історії, на основі яких 
нині до друку готують комікс. У короткій до
ступній для молоді формі він розповість про 
приклади міжлюдської солідарності та жести 
допомоги під час Другої світової війни та в піс
лявоєнний період на польськоукраїнському, 
польськолитовському й польськонімецько
му пограниччі.

Тому, чим є усна історія, які вона має піз
навальні цінності та як працювати в місцевій 
спільноті задля зміцнення міжкультурного діа
логу, покликана навчати лабораторія «Посли 
порозуміння». За словами Олександри Зінь
чук, цей проект показує, що молоде покоління 
не має стільки стереотипів, як старше: «Вони 
вільні від цього і вважають, що майбутнє мож
на будувати разом».

«Понад шість років ми діємо з польсько
українською групою істориків, етнографів, фі
лологів та архівістів. Ми збираємо історії, які 
повинні будувати наші народи, історії про по
рятунок», – сказала Олександра Зіньчук. Група 
дослідників, за її словами, використовує різні 
знаряддя. Серед них – локальні дослідження, 
усні розповіді, історія повсякдення та долі 
звичайних людей. Вона також додала: «Під 
час нашої першої інтердисциплінарної експе
диції ми збирали усні історії. Тоді виявилося, 
що було дуже важливо не закриватися у вузь
кій методологічній «шухляді». Друга важлива 
річ, завдяки якій нам вдалося зібрати майже 
300 свідчень, – це те, що ми робили це разом. 
Це був міжгенераційний проект, який реалізу
вали разом поляки й українці».

На основі матеріалів, зібраних групою сту
дентів із Любліна та Луцька у 2012 р., було 
створено сайт та видано книгу «Поєднання 
через важку пам’ять. Волинь – 1943» (до
ступна трьома мовами у pdfформаті на сайті 
pk.org.pl). Олександра Зіньчук підкреслила, 
що проект не став одноразовим увіковічен
ням пам’яті у вигляді книжки: «Ми побачили, 
що є потенціал, що люди хочуть розповідати, 
що є потреба записувати ці спогади». У на
ступних роках відбулися експедиції на Гали
чину, Тернопільщину, Люблінщину, Сілезію, 
а також на польськолитовське пограниччя. 

«Завдяки цьому ми знайшли нові історії допо
моги в польськолитовських, польськоукра
їнських, польськонімецьких стосунках та, 
звичайно, історії допомоги євреям», – сказала 
дослідниця.

За словами учасника проекту з Луцька 
Олександра Кравчука, проект показує, що в ті 
трагічні часи на Волині мало місце добро між 
двома народами: «Раніше робилися кальку
ляції проблем, але не глибше осмислення їх. 
Коли польських та українських студентів за
просили взяти участь у проекті, напевно не 
кожен із них усвідомлював, що це за проект 
і  що він може дати кожному з нас. Мабуть, 
лише тоді, коли підсумовували інтерв’ю, в го
ловах кожного причетного до їх проведення 
щось змінилося. Кожен із нас бачив щирі роз
повіді тих людей, які не мали якихось завчених 
текстів з історичних джерел, а які самі це все 
пережили. Вони ділилися спогадами з болем 
і сльозами на очах».

Розповідаючи про методологію досліджень, 
Олександра Зіньчук навела приклад терміну 
«історія порятунку»: «Його запропонувала 
професорка Ева Доманська. Історія порятунку 
не лише вивчає минуле, але й повинна служи
ти тому, щоб дбати про майбутнє. Це близьке 
тому, що ми робимо, адже ми збираємо історії 
осіб, які рятували, допомагали одне одному 
під час Другої світової війни».

Реалізація проекту триває, до нього по
стійно приєднуються нові середовища й ор
ганізації. «З’явилися нові книжки, де історики 
чи журналісти, йдучи нашими слідами й роз
повідями, створили свої публіцистичні чи іс
торичні тексти, а також фільми», – зазначила 
Олександра Зіньчук.

Група «Жива мова» реалізовує теж освітні 
ініціативи, зокрема публікує результати до
сліджень та проводить виставки. «Важливо 
інформувати суспільство, давати йому знання, 
які інколи герметично закриті або важко до
ступні, щоб у публічній дискусії не домінували 
політики», – підкреслила Олександра Зіньчук.

Під час зустрічі відбулася дискусія, яка сто
сувалася різної оцінки історичних подій, під
ходу молоді до історії, конфлікту пам’яті та мо
делей поєднання.

Представники проекту «Поєднання через 
важку пам’ять» згадали теж про молодого 
україн ського історика з Донбасу Юрія Мату
щака. Він брав активну участь у проекті, а коли 
Росія почала війну з Україною записався добро
вольцем до батальйону Дніпро1, у складі якого 
загинув під Іловайськом. «Кілька років тому ми 
навіть подумати не могли, що теж є свідками 
історії», – акцентувала Олександра Зіньчук і до
дала, що учасники проекту зобов’язані розпо
відати про такі приклади та відповідальні за те, 
щоб стояти на сторожі правди.

Наталя ДЕНИСЮК
Фото: Анатолій ОЛІХ

Historie o ratowaniu Історії про порятунок
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Szlakiem Wołyńskich Krzyży wokół Huty Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem

Fotoreportaż dedykuję płk. Zygmuntowi Bukowskiemu 
ur. w 1925 r., najwierniejszemu synowi tej kolonii, autorowi licz-
nych monografii o wsiach wołyńskich, fundatorowi krzyża na 
Kamiennej Górze. 

Цей фоторепортаж присвячую полковнику Зигмунту Буков-
ському (1925 р. н.) – найвірнішому сину цієї колонії, автору 
численних монографій про волинські села, фундатору хрес-
та на Кам’яній горі.

Pochodzi z bardzo szanowanej rodziny. Tak 
jak wszyscy wyszedł z domu z niczym, ale dzię
ki swojej pracowitości wybił się ponad przecięt
ność. W 2013 r. otrzymał złoty medal Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej.

Kamionka Stara przestała istnieć w Krwawą 
Noc z 16 na 17 lipca 1943 r. Zamordowanych zo
stało co najmniej kilkanaście osób.

Przechodząc myślami po wszystkich tych 
wsiach, koloniach i ludziach, chcę wspomnieć 
o  bezdomnym Szaczkowskim IN, który przeby
wał u wielu gościnnych gospodarzy, również 
w Kamionce Starej. Pragnę także i Jego osobę 
ocalić od zapomnienia. Był w armii carskiej «za
piewajłem», czyli śpiewał, a żołnierze powtarzali. 
Wydawało się, że zna wszystkie pieśni, a śpiewał 
pięknie. Nie założył rodziny, nie dostał też, po 
upadku cara, należnej emerytury. Przyprowadził 
go w te strony oficer carski Michał Mołczanow, 
który po Wojnie Światowej ożenił się z córką go
spodarza Krasinkiewicza z Wyrki. 

Jeszcze jeden Rosjanin, Andrzej Bielczenko, 
mieszkał w Borku. Był to dyplomowany felczer, 
chirurg, armii carskiej, ożeniony ze Stanisławą, 
córką Słojewskiego. Z Rosji uciekli przed bol
szewikami. Kiedy wieczorami się schodzili, po 

całej okolicy słychać było pieśń żałości i tęsknoty 
«Wieczorny dzwon, nie ujrzę ja radosnych dni, 
choć pamięć ich tak świeżo tkwi…». Dwaj ofice
rowie carscy wtórowali Szaczkowskiemu. 

Mołczanow pochowany jest w Lęborku, Biel
czenko w Braniewie, a Szaczkowski, tak jak nie 
miał domu, tak i nie wiadomo, co się z nim stało. 
Opowiadali starzy Ukraińcy, że czasem słyszeli 
czyjś śpiew, po polach, lasach i bagnach.

Film pt. «Wołyńska historia opowiadana krzy
żami», traktujący m.in. o postawieniu krzyża 
w Kamionce Starej, można obejrzeć na YouTube.

1. Podnosimy krzyż.
2. Poświęcenia krzyża dokonali ks. Władysław 

Łukasiewicz i o. Stepan Szomonka.
3. Krzyż na Kamiennej Górze w Kamionce Sta

rej.
4. Zygmunt Bukowski w 1973 r.
5. Napis na krzyżu.

Tekst i zdjęcia: Janusz HOROSZKIEWICZ

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

 Зигмунт Буковський походить із дуже ша
нованої сім’ї. Так, як і всі, пішов із дому ні з чим. 
Завдяки своїй працьовитості вибився в люди. 
У 2013 р. отримав золоту медаль Опікуна місць 
національної пам’яті.

Стара Кам’янка перестала існувати у крива
ву ніч із 16 на 17 липня 1943 р. Там вбили що
найменше кільканадцять осіб.

Мандруючи думками всіма тими селами, 
колоніями та людьми, хочу згадати про без
притульного Шачковського, який мешкав 
у  багатьох гостинних господарів, зокрема 
й у Старій Кам’янці. Хочу і його врятувати від 
забуття. Шачковський був у царській армії «за
пєвалою» – він співав, а солдати підспівували. 
Здавалося, він знає всі пісні та й співав гарно. 
Шачковський не мав сім’ї, після падіння цариз
му не отримав належної пенсії. Сюди його при
віз царський офіцер Михаїл Молчанов, котрий 
після Першої світової війни одружився з доч
кою господаря Красінкевича з Вирки.

Ще один росіянин, Андрій Бельченко, про
живав у селі Борек. Це був дипломований 
фельдшер, хірург царської армії, одружений 
на Станіславі, дочці Слоєвського. Вони втекли 
з Росії від більшовиків. Коли вечорами ці троє 

росіян зустрічалися, на всю околицю лунав 
сумний і тужливий спів: «Вечерний звон, ве
черний звон, как много дум наводит он о юных 
днях в краю родном…» Два царських офіцери 
вторили Шачковському. 

Молчанов похований у Лемборку, Бельчен
ко – у Браневі, а з Шачковським, який не мав 
домівки, невідомо, що сталося. Старші україн
ці оповідали, що інколи чули чийсь спів по по
лях, лісах і болотах.

Фільм «Wołyńska historia opowiadana krzy
żami», в якому йдеться, зокрема, про встанов
лення хреста у Старій Кам’янці, можна подиви
тися на YouTube.

1. Зводимо хрест.
2. Хрест освятили отці Владислав Лукасевич 

і Степан Шомонка.
3. Хрест на Кам’яній горі у Старій Кам’янці.
4. Зигмунт Буковський у 1973 р.
5. Напис на хресті.

Текст і фото: Януш ГОРОШКЕВИЧ

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

Kamionka Stara, parafia Huta Stepańska
Стара Кам’янка, парафія Гута Степанська 
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Ocaleni od zapomnienia: Kazimierz Jaźwiński
Повернуті із забуття: Казімеж Язвінський

Kazimierz Jaźwiński w okresie międzywojennym był właścicie-
lem kina «Nowy Świat» w Równem. Jako kierownik lokalnego 
ośrodka Związku Walki Zbrojnej – 1 został skazany na śmierć 
przez władze sowieckie. Wyrok wykonano 10 czerwca 1941 r. 
w Równem.

Казімежа Язвінського в Рівному знають як власника кіно-
театру «Новий світ» у міжвоєнний період. Радянська влада 
засудила його до смертної кари як керівника місцевого осе-
редку Союзу збройної боротьби – 1 та стратила 10 червня 
1941 р. у Рівному.

Kazimierz Jaźwiński urodził się 18 stycznia 
1891 r. w Równem. Jego ojciec Henryk Jaźwiński 
był urzędnikiem państwowym, zmarł w 1899  r. 
Matka, Elżbieta Jaźwińska, była gospodynią 
domową, zmarła w 1915 r. Rodzice są pocho
wani w  Równem. Kazimierz Jaźwiński miał ro
dzeństwo. Jego brat Jan (ur. w 1885 r.) w 1939 r. 
mieszkał w Równem przy ul. Nowy Świat 3 (wię
cej o nim w następnym numerze «Monitora Wo
łyńskiego»), brat Daniel został wysiedlony jako 
osadnik w głąb ZSRR, a siostra Maria (po ślubie 
Sadanowska) mieszkała w Warszawie.

W 1914 r. Kazimierz Jaźwiński ukończył sie
dem klas Rówieńskiej Szkoły Realnej oraz Szkołę 
Rolniczą. W latach 1911–1912 służył w 127 Pułku 
Piechoty carskiej armii, a w 1914–1915 – w bata
lionie rezerwowym, skąd został zdemobilizowa
ny w stopniu chorążego. W latach 1919–1921 był 
porucznikiem w urzędzie zajmującym się trans
portem i przemieszczaniem jednostek Wojska 
Polskiego. W 1930 r. Jaźwiński został wezwany na 
ćwiczenia wojskowe. Komisja medyczna uznała 
go wówczas za osobę nie nadającą się do peł
nienia służby w wojsku i wykreśliła z listy rezer
wistów.

W 1918 r. Kazimierz Jaźwiński wstąpił do Pol
skiej Organizacji Wojskowej. Przebywał w niej 
niezbyt długo ze względu na to, że większość jej 
członków, z którymi się znał, w ciągu tego roku 
opuściło Równe. Po założeniu prorządowego 
Obozu Zjednoczenia Narodowego Kazimierz 
Jaźwiński został zaproszony na zebranie tej orga
nizacji w Równem. Jaźwińskiemu, jako przedsię
biorcy prowadzącemu interesy z wieloma Żyda
mi, nie spodobały się założenia programowe tej 
partii, które miały na celu usunięcie żydowskich 
kupców i przedsiębiorców z systemu handlowe
go ówczesnej Polski. 

Kazimierz Jaźwiński mieszkał w Równem przy 
ul. Nowy Świat 6 razem z żoną Bronisławą (c. Gna
ta, ur. w 1887 r.). Wiemy, że we wrześniu 1939 r. 
ich syn Jarosław (ur. w 1920 r.), oficer Wojska 
Polskiego, wyemigrował na Węgry, a córka Irena 
(ur. w 1926 r.) była uczennicą szóstej klasy jednej 
z miejscowych szkół powszechnych.

Był on właścicielem kina «Nowy Świat» w Rów
nem oraz komisjonerem firmy Strem. Kiedy So
wieci zabrali mu kino, został bez środków do 
życia. Postanowił więc walczyć o niepodległość 
Polski. W lutym 1940 r. przedstawiciel lwowskie
go centrum Związku Walki Zbrojnej o pseudoni
mie Toma zaproponował mu, aby stanął na czele 
rówieńskiego ośrodka ZWZ. Spotkanie miało 
miejsce pewnego dnia o 18.00 w Równem przy 
ul. Kościuszki. Kazimierz Jaźwiński zdecydował 
wówczas, kto będzie jego zastępcą. Według nie
go, do pełnienia tej funkcji najlepiej nadawał się 
Jerzy Krüger, rotmistrz i prezes Związku Ochot
ników Wojska Polskiego w Równem. W tym sa
mym dniu Kazimierz Jaźwiński i Jerzy Krüger 
jeszcze raz spotkali się z Tomą, żeby dowiedzieć 
się o strukturze, celach i kierownictwie organiza
cji. Otrzymali polecenie, aby do przyjazdu Józefa 
Widawskiego, który miał pomóc w sprawie zor
ganizowania działalności podziemnego ośrod
ka, znaleźć jeszcze trzy osoby, które tworzyłyby 
zespół kierowniczy organizacji. Wykonując po
lecenie wydane przez Toma Kazimierz Jaźwiński 
zwerbował do ZWZ swojego brata Jana Jaźwiń
skiego, Zygmunta Soczyńskiego oraz Jana Kop
czyńskiego.

Aktywna działalność ośrodka w Równem 
rozpoczęła się po wizycie Józefa Widawskiego. 
Przez kilka dni spotykał się on z Kazimierzem 
Jaźwińskim i kierownikami piątek. Widawski 
zapoznał Jaźwińskiego z hasłami i adresami 
lwowskiego centrum i przekazał mu 2 tys. so
wieckich rubli na potrzeby organizacyjne. Józef 
Widawski przyjął od Jaźwińskiego przysięgę 
na wierność ZWZ. W celu konspiracji Kazimierz 
Jaźwiński przyjął pseudonim Blaks. W ciągu 
krótkiego okresu działalności organizacji prze
prowadzano przeważnie werbowanie nowych 

członków i  tworzenie piątek. W warunkach 
totalnej kontroli i wszechobecnych agentów 
NKWD, to z pozoru proste zadanie okazało się 
trudnym przedsięwzięciem. Wszystkim człon
kom Związku Walki Zbrojnej w każdej chwili 

Народився Казімеж Язвінський 18 січня 
1891 р. у Рівному. Його батько, Генрик Язвін
ський, працював державним службовцем. Він 
помер 1899 р. Матір, Ельжбєта Язвінська, була 
домогосподаркою, померла 1915 р. Обоє по

ховані в Рівному. Родина була багатодітною. 
Станом на 1939 р. брат Казімежа Язвінського 
Ян (1885 р. н.) мешкав у Рівному на вулиці Но
вий світ, 3 (про нього детальніше розповімо 
в  наступному номері «Волинського моніто
ра»), брата Даніеля (1897 р. н.) виселили у від
далені райони СРСР як осадника, а сестра Ма
рія (у шлюбі Садановська) мешкала у Варшаві.

1914 р. Казімеж Язвінський закінчив сім 
класів Рівненського реального училища та 
агрономічну школу. 1911–1912 рр. він прохо
див службу в 127му піхотному полку царської 
армії, а 1914–1915 рр. провів на службі 2го за
пасного батальйону, звідки демобілізувався 
у званні прапорщика. З 1919 до 1921 р. був на 
службі в Управлінні по перевезенню військ 
польської армії у званні поручика. 1930 р. Ка
зімежа викликали на військові навчання, тоді 
ж за рішенням медкомісії його визнали непри
датним до військової служби і зняли з обліку 
як резервіста. 

1918 р. Казімеж вступив до Польської вій
ськової організації, однак його перебування 
там було не тривалим, оскільки більшість її чле
нів, із якими він контактував, того ж року зали
шили Рівне. Після створення Табору національ
ної єдності, проурядової польської політичної 
сили, Казімежа запросили на організаційні збо
ри цієї організації в Рівному. Проте під приємцю, 
який мав багатьох компаньйонівєвреїв, не спо
добались програмні ініціативи партії про витіс
нення єврейських купців і промисловців із тор
гівельної системи тодішньої Польщі. 

У Рівному Казімеж Язвінський мешкав на ву
лиці Новий світ, 6 разом із дружиною Бронісла
вою Гнатівною (1887 р. н.). Відомо, що у вересні 
1939 р. їхній син Ярослав (1920 р. н.), офіцер 
Війська Польського, емігрував до Угорщини, а 
донька Ірeна (1926 р. н.) навчалася в 6 класі од
нієї з місцевих загальноосвітніх шкіл.

 Казімеж Язвінський був власником кіно
театру «Новий світ» і кількох будинків та комі
сіонером фірми «Стрем». Після встановлення 
радянської влади його кінотеатр націоналізу
вали. Втративши джерело прибутку, а разом із 
тим позбувшись засобів для забезпечення сво
єї родини, підприємець вирішив боротися за 
відновлення Польщі. Він недовго вагався, коли 
в лютому 1940 р. отримав пропозицію від пред
ставника львівського керівного центру СЗБ на 
псевдо «Тома» очолити рівненську міську орга
нізацію союзу. Та зустріч відбулася одного лют
невого дня о 18.00 у Рівному на вулиці Костюш
ки. Тоді ж Казімеж визначився з кандидатурою 
свого заступника. На його думку, Єжи Крюгер, 
ротмістр і голова Союзу добровольців Війська 
Польського в Рівному, підходив якнайкраще. 
Того ж дня Казімеж Язвінський і Григорій Крю
гер мали ще одну зустріч із «Тома», на якій де
тально дізналися про структуру, завдання та ке
рівників організації. Вони отримали доручення 
до приїзду Юзефа Відавського, який мав надати 
практичну допомогу у справі налагодження 
діяльності підпільного осередку, підібрати ще 
три кандидатури для створення керівного ядра 
організації. Виконуючи доручення «Тома», Казі
меж завербував до лав організації свого брата 
Яна Язвінського, Зигмунта Сочинського та Яна 
Копчинського. 

Фактично діяльність підпілля в Рівному роз
горнулася після приїзду Юзефа Відавського. 
Він упродовж кількох днів проводив зустрічі 
з Казімежем Язвінським і керівниками п’ятірок. 
Від Відавського Язвінський дізнався паролі та 
явки львівського керівного центру і отримав 
2 тис. рублів на організаційні витрати. Юзеф 
Відавський прийняв присягу на вірність СЗБ. 
Із метою конспірації Казімеж обрав собі псев
до «Блякс». Упродовж нетривалого існування 
організації діяльність її керівного осередку 
зводилася до вербування нових членів і фор
мування «п’ятірок». Однак в умовах жорсткого 
контролю і всюдисущих інформаторів НКВС 



7Повернуті із забуття 7 грудня 2017

groziło aresztowanie i każde takie aresztowanie 
mogło doprowadzić do klęski konspiracji. Mimo 
to Kazimierzowi Jaźwińskiemu udało się nie 
tylko podzielić miasto na dzielnice i stworzyć 
organizacyjną sieć, ale również na początku 
marca 1940 r. wysłać do Lwowa kuriera w celu 
otrzymania dalszych instrukcji. W sprawach do
tyczących organizacji wysyłał kurierów również 
do Janowej Doliny, Łucka oraz Zdołbunowa. 

Kazimierz Jaźwiński został aresztowany 
16 marca 1940 r. Na przesłuchaniu, które odbyło 
się 30 kwietnia, zeznał, że pełni obowiązki ko
mendanta Związku Walki Zbrojnej w Równem. 
Od pozostałych aresztowanych członków or
ganizacji śledczy dowiedzieli się o szczegółach 
działalności miejscowego ośrodka ZWZ–1, dla
tego Jaźwiński uważał, że nie ma sensu ukrywać 
coś czy zaprzeczać temu, co było oczywiste. 
Otwarcie więc powiedział, że według członków 
Związku Walki Zbrojnej władze sowieckie na te
renie Zachodniej Ukrainy i Białorusi były zjawi
skiem czasowym. Była to, ich zdaniem, okupacja 
polskich terenów i dlatego ZWZ walczył o nie
podległość Polski, a jego główny cel polegał na 
odnowieniu polskiego państwa. 

Jeżeli chodzi o metody śledztwa stosowane 
wobec działaczy polskiej konspiracji, to należy 
podkreślić, że były one okrutne. Przesłuchania 
mogły trwać nawet kilka dni. Np. jedno z prze
słuchań w sprawie Jaźwińskiego zaczęło się 
o piętnastej 8 kwietnia, a zakończyło o trzeciej 
9 kwietnia. Protokół z 30 marca liczy 40 stron 
i można zauważyć, jak w trakcie przesłuchania 
zmienia się wygląd podpisu więźnia (podpi
sana jest każda strona) – na początku jest on 
kaligraficzny, wkrótce zamienia się w  znaki 
o  nieczytelnym kształcie. Możemy więc przy
puszczać, że Jaźwińskiego torturowano. Prze
słuchania w jego sprawie prowadzili kierownik 
3. Wydziału Zarządu Bezpieczeństwa Państwo
wego NKWD w  Obwodzie Rówieńskim Popow 

i dowódca grupy operacyjnej NKWD Żurawlow. 
Wyrok w sprawie dowódcy rówieńskiego ośrod
ka ZWZ–1 wydał Dubieński Sąd Rejonowy. Na 
posiedzeniu 22–23 listopada 1940 r. Kazimierz 
Jaźwiński został skazany na karę śmierci i kon
fiskatę mienia.

Na skutek niedbalstwa głównego sędziego 
Hapona na decyzji sądu nie było podpisów ław
ników ludowych Brodera i Szmuklera. Kolegium 
Kryminalne Sądu Najwyższego ZSRR uznało 
więc, że wyrok jest nieważny ze względu na ła
manie art. 312 Kodeksu KryminalnoProcesual
nego Ukraińskiej SRR. W trakcie powtórnego po
siedzenia sądu w dniach 17–18 stycznia 1941 r. 
pozostawiono bez zmian wyroki wszystkim 
ośmiu działaczom konspiracji. Wyrok śmierci na 
Kazimierzu Jaźwińskim wykonano 10 czerwca 
1941 r. W chwili wydania wyroku przebywał on 
w Dubieńskim Więzieniu NKWD, ale jak wynika 
z dokumentów zawartych w aktach śledztwa, 
wyrok wykonano w Równem. Miejsce pochów
ku Kazimierza Jaźwińskiego oraz innych człon
ków konspiracji pozostaje nieznane. Nie są nam 
znane również losy jego dzieci i żony.

Tetiana SAMSONIUK

P. S.: Tetiana Samsoniuk jest głównym spe
cjalistą Działu Udostępniania Informacji z Do
kumentów Państwowego Archiwum Obwodu 
Rówieńskiego. Materiały rubryki «Ocaleni od 
zapomnienia» zostały opracowane według akt 
radzieckich organów ścigania, przechowywa
nych w Państwowym Archiwum Obwodu Ró
wieńskiego, w zbiorach Zarządu KGB Ukraińskiej 
SRR w Obwodzie Rówieńskim (1919–1957) oraz 
w Archiwum Zarządu Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy. Będziemy wdzięczni, jeżeli odezwą się 
Czytelnicy, krewni lub bliscy bohaterów naszej 
rubryki, którzy posiadają o nich dodatkowe in
formacje.

це, на перший погляд просте завдання, вияви
лося складно реалізувати. Жоден із членів со
юзу не був застрахований від арешту за будь
які приписані «злочини», і кожен такий арешт 
міг стати крахом діяльності підпілля. Проте Ка
зімежу Язвінському вдалося не лише сформу
вати організаційну мережу, розбивши місто на 
кілька дільниць, а й на початку березня 1940 р. 
відправити кур’єра до Львова для отримання 
подальших інструкцій. Своїх кур’єрів у справах 
організації він відправляв також до Янової До
лини, Луцька та Здолбунова. 

Казімежа Язвінського арештували 16 берез
ня 1940 р. На допиті, який відбувся 30 квітня 
того ж року, він зізнався, що є не просто чле
ном польської підпільної організації СЗБ, а ще 
й тимчасовим комендантом «обводу», що 
охоплює Рівне. Від інших арештованих членів 
організації слідчим стали відомі фактично всі 
деталі діяльності конспіративного осередку, 
тому Казімежу не було сенсу щось прихову
вати чи заперечувати очевидні факти. Він від
верто заявив, що радянську владу в Західній 
Україні й Західній Білорусі організація вважа
ла явищем тимчасовим, називала це окупаці
єю польських земель і тому вела активну бо
ротьбу за незалежність Польщі, а відновлення 
польської держави було кінцевою метою СЗБ. 

Стосовно методів ведення слідства у справах 
учасників польської конспірації варто зауважи
ти, що вони вирізнялися неабиякою жорстокіс
тю. Допити тривали не годинами, а днями. Так, 
один із допитів Казімежа Язвінського розпочав
ся о 15 год. 8 квітня 1940 р., а закінчився о 3 год. 
ночі 9 квітня. Протокол від 30 березня цього ж 
року міститься на 40 аркушах, де добре просте
жується, як під час ведення допиту змінюється 
особистий підпис арештованого (наявний на 
кожній сторінці) – із каліграфічного на початку 
він перетворюється на незрозумілу позначку, 
що дає підстави стверджувати про застосуван

ня фізичних тортур до в’язня. Зазначимо, що 
допити Казімежа Язвінського проводили на
чальник 3го відділу УДБ УНКВС у Рівненській 
області Попов і  начальник опергрупи НКВС 
СРСР Журавльов. Не відзначався гуманністю 
й  вирок, винесений керівнику рівненського 
осередку СЗБ–1 Дубенським районним судом. 
На засіданні, що відбулося 22–23 листопада 
1940 р., Казімежа Язвінського засудили до най
вищої міри покарання з конфіскацією майна.

Через недбалість головуючого судді Гапона 
Кримінальна колегія Верховного суду УРСР ви
знала вирок недійсним у зв’язку з порушенням 
ст. 312 КПК УРСР, оскільки на документі були 
відсутні підписи народних засідателів Броде
ра і Шмуклера. Повторне судове засідання, яке 
відбулося 17–18 січня 1941 р., залишило без 
змін вироки всім учасникам підпільної орга
нізації. Смертний вирок щодо Казімежа Язвін
ського виконано 10 червня 1941 р. На момент 
затвердження вироку засуджений перебував 
у Дубенській в’язниці НКВС, однак у довідці, 
наявній у його архівнослідчій справі, зафік
совано, що страту здійснено в Рівному. Місце 
захоронення Казімежа Язвінського, як і інших 
учасників польського підпілля, залишається 
нам невідомим. Не маємо відомостей також 
про долі його дітей і дружини.

Тетяна САМСОНЮК

P. S.: Тетяна Самсонюк – головний спеціаліст 
відділу використання інформації документів 
Державного архіву Рівненської області. Ма
теріали рубрики «Повернуті із забуття» опра
цьовані за архівнослідчими справами, що 
зберігаються у фонді «Управління КДБ УРСР 
по Рівненській області (1919–1957 рр.)» ДАРО 
та Архіві управління СБУ. Будемо вдячні, якщо 
відгукнуться родичі героїв рубрики або ті наші 
Читачі, які володіють більшою кількістю інфор
мації про них.

диною великого масштабу, людиною об
дарованою непересічною харизмою, він 
був в’язнем окупантів, солдатом легіонів, 
який пройшов довгий бойовий шлях, це 

переможець польськобільшовицької війни, 
політик і людина дії, яка все життя йшла до 
мети».

Каденаци повторював: «Так, Пілсудський 
завжди мав вплив не тільки на молодь, але й 
на весь народ. Він став символом слави поль
ського солдата».

«І я виходжу на бій, так, як і раніше, з голо
вним злом держави: над Польщею панують 
розгнуздані партії і блоки, всі забувають про 
духовне, а пам’ятають тільки про копійку й ви
году» (11 травня 1926 р.).

Геніальний командир, видатний стратег 
і пророк, який став об’єктом культу та по
клоніння. Перший маршалок, дворазовий 
прем’єрміністр Польщі. Список почесних ти
тулів можна продовжувати, риси духу і харак
теру вихваляти нескінченно, але потрібно теж 
сказати, що, незважаючи ні на що, він залишав
ся людяним. Більшість громадян Другої Речі 
Посполитої називала маршалка «дідусем», що 
аж ніяк не применшувало його заслуг, а радше 
призводило до того, що він ставав для поляків 
ще ближчим і важливішим. 

Він любив жінок, був двічі одруженим, і його, 
інколи скандальні, романи бурно обговорю
вали. Жінок він зачаровував не лише своєю 
привабливістю, а й розумом і харизмою. На
род, окрім очільника, вбачав у ньому звичайну 
людину з її вадами та слабкостями, з почуттям 
гумору та нападами неконтрольованої злості. 
Маніфестацією культу Пілсудського стали його 
похорони; жалобні заходи тривали шість днів. 
У 1938 р. Сейм ухвалив закон «Про охорону 
імені Юзефа Пілсудського», який був єдиним 
в  історії Польщі юридичним актом, що охоро
няє честь і гідність однієї людини.

Велич, яка перепліталася з буденністю, 
успіх із поразкою, ідея з прагматизмом, а ге
ніальність із невдалими рішеннями, – все це 
сформувало постать, повз яку і до сьогодні не 
можна пройти байдуже. Особливо, коли такі 
слова западають у серце і душу: «…Хочу пе
ремагати, але без бою, особливо без бою без
пощадного, я не борець, а скоріше худобина, 
яку лупцюють дрючком чи батогом…» Важко 
знайти в історії Польщі другого такого контро
версійного, проте всіма шанованого керівни
ка держави.

Каєтан Моравський, міністр закордонних 
справ у кабінеті Вінцента Вітоса, так говорив 
про Пілсудського: «Мене в Пілсудському за
вжди вражала і приваблювала його велика 
вроджена гідність і сила переконання. Ця не
звичайна й одночасно проста людина завжди, 
попри те, що носила мундир, радше недбало 
вдягнена, володіла надзвичайним даром ви
кликати в одних прив’язаність до себе, в ін
ших – принаймні пошану й послух».

Чи сучасний поляк, вихований на історії, 
легенді та міфі про головнокомандувача ле
гіонів, на вулицях, площах і біля пам’ятників 
герою може думати про маршалка інакше, 
ніж про символ Польщі, Батьківщини? Відпо
віддю нехай буде спогад поета Казімежа Вє
жинського: «Пілсудський посміхнувся і подав 
мені руку. Я видушив якісь слова, нагадав про 
російську неволю і про службу в пресбюро 
штабу. На більше я не був здатен. Це знайом
ство не належало до моїх світських успіхів, 
проте я був щасливий як один із сотень по
ляків, хто зіт кнувся з людиною, про яку ще за 
життя поширилася настільки велика легенда, 
що навіть спогад про цю скоробіжну зустріч 
здається через півстоліття скарбом пам’яті».

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

 організацією ORPEG

niezwykłą charyzmą, więźniem zaborców, żoł
nierzem legionów, który przeszedł długi szlak 
bojowy; to zwycięzca wojny polskobolszewic
kiej, polityk i człowiek czynu, całe życie dążący 
do celu». 

Kadenacy powtarzał: «Tak, Piłsudski działał 
zawsze na wyobraźnię nie tylko ludzi młodych, 
ale i całego narodu. Stał się symbolem chwały 
polskiego żołnierza».

«I stoję do walki, tak jak poprzednio z głów
nym złem państwa: panowaniem rozwydrzo
nych partyj i stronnictw nad Polską, zapomina
niem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko 
o groszu i korzyści» (11 maja 1926 r.)

Genialny dowódca, wybitny strateg i wi
zjoner, który stał się przedmiotem kultu oraz 
działań gloryfikujących jego postać. Pierwszy 
marszałek, dwukrotny premier Polski. Zaszczyt
ne tytuły można mnożyć, przymioty ducha 
i charakteru chwalić w nieskończoność, ale 
trzeba też powiedzieć, że ten wielki człowiek 
zachowywał się normalnie i po ludzku. Więk
szość obywateli II Rzeczypospolitej nazywała 
go Dziadkiem, co nie umniejszało go w niczym, 
a sprawiało raczej, że stawał się Polakom jeszcze 
bliższy i ważniejszy. 

Naczelnik lubił kobiety, miał dwie żony i gło
śne, szeroko komentowane, niekiedy skanda
liczne romanse. Płeć piękną oczarowywał nie 
tylko swoją urodą, uchodził bowiem za przy
stojnego mężczyznę, a inteligencją i chary
zmatyczną osobowością. Naród oprócz Wodza 
widział w nim także zwykłego człowieka z wa
dami i słabostkami, z poczuciem humoru i ata
kami nieopanowanej złości. Manifestacją kultu 
Piłsudskiego był jego pogrzeb, a uroczystości 
z nim związane trwały sześć dni. W 1938 r. Sejm 
uchwalił Ustawę o ochronie imienia Józefa Pił
sudskiego, która była jedynym w historii Polski 
aktem prawnym chroniącym cześć i godność 
jednej osoby.

Wielkość mieszająca się ze zwyczaj
nością, sukces z porażką, idea z pragma
tyzmem, a genialność z nietrafnymi 
decyzjami ulepiły postać, obok której 
do dzisiaj nie sposób przejść obojętnie. Zwłasz
cza, gdy takie słowa zapadają i w serce i głowę: 
«…Chcę zwyciężać, a bez walki, i to walki na 
ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost 
bydlęciem, okładanym kijem czy nahajką…». 
Trudno odnaleźć w historii Polski drugiego ta
kiego kontrowersyjnego, a jednak szanowane
go przez wszystkich Wodza.

Kajetan Morawski, minister spraw zagranicz
nych w gabinecie Wincentego Witosa, tak mó
wił o Piłsudskim: «Uderzała mnie zawsze i  po
ciągała w Piłsudskim jego wielka przyrodzona 
godność i siła przekonania. Ten niezwykły a jed
nak swojski człowiek zawsze, mimo noszenia 
munduru, raczej niedbale ubrany, posiadał w 
najwyższej mierze dar zyskiwania sobie u jed
nych przywiązania u drugich przynajmniej sza
cunku i posłuchu».

Czy współczesny Polak wychowany na histo
rii, legendzie i micie Naczelnika Legionów, na 
ulicach, placach i pomnikach bohatera może 
myśleć o Marszałku inaczej niż tylko jak o sym
bolu Polski, Ojczyzny? Odpowiedzią niech bę
dzie wspomnienie poety Kazimierza Wierzyń
skiego:

«Piłsudski uśmiechnął się i podał mi rękę. Wy
krztusiłem jakieś słowa, wspomniałem o niewoli 
rosyjskiej i o służbie w biurze prasowym sztabu. 
Na więcej nie było mnie stać. Poznanie to nie 
należało do moich triumfów towarzyskich, ale 
byłem szczęśliwy jako jeden z setek Polaków, 
który zetknął się z człowiekiem owianym za 
życia tak dominującą legendą, że nawet wspo
mnienie o tym przelotny spotkaniu wydaje się 
po pół wieku skarbem pamięci».

Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla przez ORPEG
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Piosenka poetycka po raz szósty rozbrzmiała  
w Kowlu

Поетична пісня вшосте звучала в Ковелі
«Nie żałuję» – zaśpiewała Natalia Balecka poza konkursem dla 
wszystkich widzów VI Konkursu Polskiej Poezji Śpiewanej na 
scenie Szkoły Muzycznej w Kowlu. Nikt też nie żałował, że przy-
szedł posłuchać wykonawców, którzy zmierzyli się z trudnymi 
tekstami i kompozycjami polskich twórców poezji śpiewanej.

«Nie żałuję», – заспівала Наталія Балецька для всіх глядачів та 
учасників VI Конкурсу польської співаної поезії на сцені му-
зичної школи в Ковелі. Ніхто й не пожалів, що прийшов по-
слухати виконавців, які взялися за складні тексти та компо-
зиції польських авторів співаної поезії.

Przybyli uczestnicy z Oddziałów Stowarzy
szenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Bere
steczku i Maniewiczach, z Centrum Języka i Kul
tury Polskiej w Równem, z Nadzbruczańskiego 
Towarzystwa Kultury i Języka Polskiego w Husia
tynie, z TPK im. Michała Ogińskiego w Lubomlu i 
oczywiście gospodarze z TPK w Kowlu wykonali 
swoje interpretacje znanych utworów. Były to 
m.in. utwory Grzegorza Turnaua, Czesława Nie
mena, zespołu «Raz, Dwa, Trzy», Jonasza Kofty i 
Edwarda Stachury.

Widzom w Kowlu zaśpiewali: Anna Igoni
na, siostry Wiktoria i Sofia JocChołodko, Jana 
Wiśniewska, Diana Turyk, Iryna Klymuk, zespół 
Wodohraj, Krystyna Piweń, Bogdan Makogon, 
Andrzej Kowalski, zespół «Wszystko OK» i Anna 
Grabczuk.

Decyzją Jury w składzie Anna BabiakOwad, 
Paweł Owad, Switłana Sech, Natalia Prokop 

i  Swie tłana Ostapczuk I miejsce zdobył zespół 
«Wodohraj» z Beresteczka, II miejsce zajął Bogdan 
Makogon z Równego i III Iryna Klymuk z Manie
wicz. Jednak wszyscy byli wygranymi, ponieważ 
każdy uczestnik mógł się sprawdzić na scenie 
i każdy utrzymał upominek od TPK w Kowlu.

W czasie narady Jury był czas na rozmowy sta
rych znajomych, wspomnienia i plany na przy
szłość, wrażenia po wykonanych piosenkach i 
oczywiście zdjęcia.

Po podziękowaniach prezesa TKP w Kowlu 
Anatola Herki dla uczestników, Jury i widzów na 
sam koniec wszyscy uczestnicy wykonali utwór z 
repertuaru Marka Grechuty «Nie dokazuj», który 
to utwór stał się już hymnem Konkursu Polskiej 
Poezji Śpiewanej w Kowlu.

Wiesław PISARSKI, 
nauczyciel języka polskiego

 skierowany  do Łucka przez ORPEG  

Учасники конкурсу, що прибули з відділів 
Товариства польської культури (ТПК) імені 
Еви Фелінської в Берестечку та Маневичах, 
Центру польської мови та культури в Рівному, 
Надзбручанського товариства польської куль
тури та мови в Гусятині, ТПК імені Михайла 
Огінського в Любомлі, та, звичайно, господарі 
дійства з ТПК у Ковелі виконали свої інтерпре
тації відомих творів. Це, зокрема, пісні Гжегожа 
Турнау, Чеслава Нємена, групи «Раз, два, три», 
Йонаша Кофти й Едварда Стахури.

Перед глядачами виступили Анна Ігоні
на, сестри Вікторія та Софія ЙоцХолодько, 
Яна Вишневська, Діана Турик, Ірина Климук, 
ансамбль «Водограй», Кристина Півень, Бог
дан Макогон, Андрій Ковальський, ансамбль 
«Wszystko OK» і Анна Грабчук.

Згідно з рішенням журі у складі Анни Бабяк
Овад, Павла Овада, Світлани Сех, Наталії Про

коп і Світлани Остапчук, І місце посів ансамбль 
«Водограй» із Берестечка, II місце – Богдан Ма
когон із Рівного, а III – Ірина Климук із Маневи
чів. Проте можна сказати, що виграли всі, адже 
кожен учасник міг спробувати свої сили на сце
ні й кожен отримав подарунок від TПK у Ковелі.

Поки члени журі радилися, всі учасники 
мали час порозмовляти як давні знайомі, по
ділитися спогадами, планами на майбутнє та 
враженнями від виступів, а також разом сфо
тографуватися.

Після того, як голова ТПК у Ковелі Анатолій 
Герка подякував виконавцям, журі та гляда
чам, усі учасники виконали твір із репертуа
ру Марека Грехути «Nie dokazuj», який давно 
став гімном Конкурсу польської співаної поезії 
в Ковелі.

Вєслав ПІСАРСЬКИЙ,
учитель польської мови, 

скерований до Луцька організацією ORPEG

«A to Polska właśnie». 
Ostatnie próby przed prapremierą

«А це, власне, Польща». 
Останні репетиції перед прапрем’єрою

Był to już przedostatni etap prowadzenia 
projektu, który do finału zbliża się wielkimi 
krokami. W sali ośrodka prowadzonego przez 
księdza kanonika Jana Burasa przeprowadzono 
wiele prób poszczególnych scen oraz kilkakrot
nie próby całego występu. Jak zawsze u księdza 
Jana w gościnnych progach nie zabrakło jazdy 
konnej na Karym, grilla, smacznego, zdrowego 
jedzenia, zajęć sportowych i integracyjnych gier 
i zabaw.

Prapremiera spektaklu muzycznego odbędzie 
się w Równem 8 grudnia (Pałac Dzieci i Młodzie
ży, początek o 19.00). Premiera zaplanowana jest 
również w Bolesławcu oraz w Łucku.

Serdecznie zapraszamy na spektakl snujący 
rozważania o tym, czym jest polskość, jakie są na
sze twarze, maski i gęby, dlaczego trzeba myśleć 
nad tym, które «drzwi wywalić, by wstawić nowe», 
kim byliśmy, kim jesteśmy i kim będziemy. 

Projekt jest realizowany ze środków finanso
wych Konsulatu Generalnego RP w  Lucku oraz 
współfinansowany w ramach sprawowania opie
ki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią 
i Polakami za granicą w 2017 r. za pośrednictwem 
Fundacji Wolność i Demokracja.

Wiesław PISARSKI, nauczyciel języka polskiego
 skierowany  do Łucka przez ORPEG  

Zdjęcia: Ołena Dodczuk

Це був уже передостанній етап реалізації 
проекту, який впевненими кроками наближа
ється до фіналу. В залі Інтеграційного центру, 
яким опікується отецьканонік Ян Бурас, від
булося багато репетицій окремих сцен і цілої 
вистави. В гостинному домі отця Яна Бураса, як 
завжди, були пікнік, смачна та здорова їжа, за
няття спортом,  інтеграційні ігри та прогулянка 
на коні Карому. 

Передпрем’єрний показ музичного спек
таклю відбудеться в Рівному 8  грудня (Палац 
дітей та молоді, початок о 19.00). Виставу по
кажуть також у польському Болеславці та в 
Луцьку.

Запрошуємо всіх охочих на спектакль, який 
спонукає до роздумів про те, що таке поль
ськість, якими є наші обличчя, маски і гримаси, 
які «двері вибити, щоби вставити нові», ким ми 
були, ким ми є і ким будемо.

Проект реалізується за кошти Генерального 
консульства РП у Луцьку та співфінансується в 
рамках підтримки Сенатом Республіки Польща 
Полонії та поляків за кордоном у 2017 р. за по
середництвом фундації «Свобода і  демокра
тія».

Вєслав ПІСАРСЬКИЙ,
учитель польської мови, 

скерований до Луцька організацією ORPEG
Фото: Олена Додчук

W Centrum Integracji Zamłynie w dniach 23–26 listopada prze-
bywali twórcy projektu teatru eksperymentalnego zatytułowa-
nego «Twarze, maski, gęby… Wciąż pytam o Polskę».

В Інтеграційному центрі «Замлиння» 23–26 листопада пере-
бували творці проекту експериментального театру «Облич-
чя, маски, пики… У пошуках Польщі».
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У Луцьку власникам со
бак безкоштовно розда
вали спеціальні жетони 
з  QRкодами, потрібні для 
відслідковування тварин.

.......
W Łucku właścicielom 

psów rozdawano bezpłatne 
zawieszki z umieszczonym 
na nich kodem QR pozwala
jące śledzić zwierzęta.

За кошти, залучені в рам
ках фінансової угоди між 
урядом України та Євро
пейським інвестиційним 
банком, Луцька міська 
рада планує придбати 
30  нових низькопідлого
вих тролейбусів.

.......

Ze środków w ramach 
umowy finansowej między 
Rządem Ukrainy a Europej
skim Bankiem Inwestycyj
nym Łucka Rada Miejska 
planuje zakupić 30 nowych 
trolejbusów niskopodłogo
wych.

Із 1 грудня мешканцям 
Ковеля щоденно подають 
гарячу воду. До цього часу 
гарячою водою містяни ко
ристувалися лише тричі на 
тиждень.

.......
Od 1 grudnia mieszkańcy 

Kowla codziennie mogą ko
rzystać z ciepłej wody. Do 
tego czasu gorącą wodę po
dawano tylko trzy razy w ty
godniu.

Із нового навчального 
року в Луцьку запрацює 
ресурсноінк люзивний 
центр для дітей з особли
вими освітніми потребами.

Od nowego roku akade
mickiego w Łucku pojawi 
się centrum integracyjne 
dla dzieci o specjalnych po
trzebach edukacyjnych. 

.......

Римокатолицький кос
тел Святого Архістратига 
Михаїла в КаменіКашир
ському відновлять  та від
дадуть на потреби кра
єзнавчого музею. Вже 
тривають роботи з пере
криття даху будівлі.

Kościół pw. Archanioła 
Michała w Kamieniu Koszy
rskim zostanie odrestauro
wany i oddany na potrzeby 
Muzeum Krajoznawczego. 
Trwają już prace remonto
we: wymieniane jest pokry
ciе dachu budynku.

.......

Święto polskiej pieśni w Łucku

Свято польської пісні в Луцьку

Piosenką możemy przełamywać bariery i być tymi, 
którzy łączą ludzi, nie dzielą. W ostatni weekend 
w  Łucku odbyły się dwa muzyczne święta: Festiwal 
Polskiej Piosenki «Polskie Kwiaty» oraz obchody XX-
le cia chóru «Wołyń».

W sobotę 2 grudnia w Pałacu Młodzie
ży Szkolnej w Łucku odbył się kolejny 
DziecięcoMłodzieżowy Festiwal Polskiej 
Piosenki «Polskie Kwiaty» zorganizowa
ny przez Towarzystwo Kultury Polskiej 
im. Tadeusza Kościuszki w Łucku.

Publiczność zgromadzona w sali 
mogła bawić się razem z wykonawca
mi, którzy wystąpili na scenie. Festiwal 
poprowadziła Natalia Ciołyk, a rozpo
częły go «Wołyńskie Słowiki. Następnie 
Anna Rabczuk z Kowla wykonała dwie 
piosenki. Po niej wystąpił zespół z Krasy
łowa. Z kolei grupa «Barwy» zaśpiewała 
piosenki młodzieżowe. Kilka piosenek 
polskich i żydowskich wykonał zespół 
«Szalom Chełm» wciągając do śpiewania 
publiczność z sali. Ich piosenki mówiły 
o tym, że możemy przełamywać bariery 
i być tymi, którzy łączą ludzi, nie dzielą. 
Zespół Faustyna z Towarzystwa Kultu
ry Polskiej im. Władysława Reymonta 
z Równego wykonał wiązankę utworów 
ludowych. Młodzieżowy zespół «Ma
daBis» wykonał w nowych aranżacjach 
znane polskie piosenki i  także pozwolił 
śpiewać z nimi publiczności. 

Wykonawcy otrzymali dyplomy 
i  upominki. Wykonawcom podziękował 
wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej 

im. Tadeusza Kościuszki Piotr Miłogrodz
ki. Goście z Polski – Marian Laskowski, 
kawaler Orderu Uśmiechu, i  Aneta Śro
da, prezes Towarzystwa «Przytulisko», 
złożyli słowa wdzięczności za wspaniałe 
wykonanie piosenek na ręce uczestni
ków festiwalu.

Następnego dnia w sali konferencyj
nej hotelu «Świteź» TKP im. Tadeusza 
Kościuszki zorganizowało obchody XX
le cia chóru «Wołyń». Na scenie wystą
piły chóry «Wesoły wieczór» z Równe
go, «Wołyńskie Panie» oraz oczywiście 
gospodarze: chór «Wołyń». Dla Jubilata 
i jego gości zaśpiewał zespół «Szalom 
Chełm». Zgromadzeni goście śpiewali 
razem z zespołami oraz z chórami.

W chórze «Wołyń» śpiewają osoby 
różnych zawodów w różnym wieku. Łą
czy ich miłość do muzyki. Pierwszym 
kierownikiem Jubilata był Petro Myło
gorodski. Obecnie chór prowadzi Wa
lentyna Gawryluk. W swoim bogatym 
repertuarze chór ma pieśni patriotyczne, 
religijne, ludowe i biesiadne. Występuje 
na Ukrainie i poza jej granicami.

Wiesław PISARSKI, 
nauczyciel języka polskiego

 skierowany  do Łucka przez ORPEG  

Drogiej Koleżance i Jubilatce

Marii Szymańskiej-Protopopowej
składamy serdeczne życzenia,

aby każdy następny rok przynosił wszystko to,

co w życiu najpiękniejsze, zdrowia, szczęścia,

niewyczerpanych pokładów wiary i spełnienia marzeń.

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu

i Redakcja Monitora Wołyńskiego

У Луцьку збудують ще 
один притулок для бездом
них тварин.

.......
W Łucku zostanie zbudo

wane jeszcze jedno schroni
sko dla bezdomnych zwie
rząt.

Піснею можемо долати перешкоди і бути тими, хто 
об’єднує людей, а не розділяє. Минулих вихідних 
у Луцьку відбулися два музичних свята: фестиваль 
польської пісні «Польські квіти» та відзначення 
20-ї річниці хору «Волинь».

У суботу, 2 грудня, в Палаці учнів
ської молоді в Луцьку вкотре відбувся 
дитячий та юнацький фестиваль поль
ської пісні «Польські квіти», організо
ваний Товариством польської культу
ри імені Тадеуша Костюшка в Луцьку 
(ТПК).

Зібрані в залі глядачі підспіву
вали виконавцям, які виступали на 
сцені. Фестиваль вела Наталія Цьо
лик, а розпочав його хор «Wołyńskie 
Słowiki». Потім Анна Рабчук із Ковеля 
виконала дві пісні. Після неї виступи
ла група з Красилова. У свою чергу, 
ансамбль «Barwy» заспівав молодіжні 
пісні. Кілька польських та єврейських 
пісень виконав гурт «Szalom Chełm», 
залучивши до співу глядачів із зали. 
У їхніх піснях йшлося про те, що ми 
можемо долати бар’єри і бути тими, 
хто об’єднує людей, а не розділяє. 
Ансамбль «Faustyna» з ТПК імені Вла
дислава Реймонта з Рівного виконав 
попурі народних пісень. Молодіжний 
колектив «MadaBis» представив відо
мі польські пісні в новому аранжуван
ні і також заохочував глядачів співати 
разом із ним. 

Виконавці отримали дипломи та 
подарунки. Їм подякував заступник 

голови ТПК імені Тадеуша Костюшка 
Пьотр Мілогродський. Гості з Поль
щі, кавалер Ордену усмішки Маріан 
Лясковський та голова товариства 
«Przytulisko» Анета Сьрода, висловили 
подяку учасникам фестивалю за чудо
ве виконання пісень.

Наступного дня в конференцза
лі готелю «Світязь» ТКП імені Тадеуша 
Костюшка організувало святкування 
20ї річниці створення хору «Волинь». 
На сцені виступили хорові колективи 
«Веселий вечір» із Рівного, «Волинські 
пані» та, звичайно, господарі – хор 
«Волинь». Для ювілярів і гостей заспі
вав гурт «Szalom Chełm». Усі присутні 
співали разом із виконавцями. 

Хор «Волинь», завдяки любові до 
музики, об’єднує людей різного віку та 
професій. Першим керівником колек
тиву був Петро Милогородський. Те
пер хором керує Валентина Гаврилюк. 
У своєму багатому репертуарі артисти 
мають патріотичні, релігійні, народні 
та святкові пісні. «Волинь» виступає 
в Україні та за кордоном.

Вєслав ПІСАРСЬКИЙ,
учитель, скерований до Луцька 

організацією ORPEG
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Życiowa droga Pani Zenobii
Життєвий шлях пані Зеновії

Ma 95 lat. Z okazji jej urodzin w kościele św. Stanisława Mę-
czennika w Krzemieńcu 16 listopada odprawiono mszę świę-
tą. Nie zapomnieli tej daty członkowie Zarządu Towarzystwa 
Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego. Wszyst-
kie życzenia odbierała z uśmiechem na dobrotliwej, spokojnej 
twarzy. 

Їй 95 років. Із нагоди її дня народження в кременецькому 
костелі Святого Станіслава, мученика, 16 листопада звер-
шено месу. Не забули цю дату члени правління Товариства 
відродження польської культури імені Юліуша Словацького. 
Усі побажання ювілярка приймала з усмішкою на лагідному, 
спокійному обличчі.

Rzecz o Pani Zenobii Swarzyńskiej, córce 
Zenobiusza i Aleksandry Głuszenków, urodzo
nej w 1922 r. w Skwirze koło Kijowa. Przeżyła 
ona lata pełne poświęceń i ofiar, życiowych do
świadczeń tragicznych, wzniosłych, jak i zwy
czajnie ludzkich. Jest osobą wielkiego serca, 
samodzielną, szalenie pracowitą, nad podziw 
zorganizowaną, pełną werwy. Prowadzi aktyw
ny tryb życia: zawsze obecna w kościele, udzie
la się społecznie, uczestniczy w zebraniach, 
imprezach, fotografuje i pisze dzienniki, dużo 
i ciekawie opowiada. Nasi księża uwielbia
ją słuchać Pani Zenobii i z nią rozmawiać. Jej 
życie polega na nieustannym służeniu, wręcz 
poświęcaniu się bliskim i znajomym. Na doda
tek jest osobą powściągliwą, skromną i wobec 
wszystkich bardzo życzliwą. A dolegliwości 
w takim wieku? Kto ich nie ma? Uparcie i sku
tecznie z nimi walczy. Niewiele o tym mówi. 
Fenomen człowieka, który żyje wśród nas! Ta
kie osoby są rzadko spotykane w teraźniejszym 
świecie. Podziwiamy Panią Zenobię i zadajemy 
sobie pytanie: «Skąd w tak malutkiej i delikat
nej osobie tyle żywotności i wytrwałości na 
krętych życiowych ścieżkach?» Ma wrodzoną 
mądrość, przezorność i Łaskę Opatrzności – 
Pan Bóg ją chronił dla dobrych spraw. 

Zenobia Swarzyńska do szkoły uczęszczała 
w Białej Cerkwi. Jako 10letnie dziecko na wła
sne oczy widziała, jak na ulicach miasta sprzą
tano trupy ludzi w okresie Wielkiego Głodu 
1932–1933. Ojciec pracował w cegielni i jako 
tako zaopatrywał wtedy rodzinę. Po ukończe
niu średniej szkoły w 1939 r. Zenobia wstąpi
ła do Instytutu Pedagogicznego w Kijowie na 
ukrainistykę. Po dwóch latach przeniosła się 
na studia zaoczne. Nie ukończyła ich z po
wodu wybuchu wojny niemieckosowieckiej. 
Jeszcze przed wojną dostała skierowanie na 
Wołyń jako nauczycielka klas początkowych. 
Uczyła od razu wszystkie dzieci od pierwszej 
do czwartej klasy. Pracowała we wsi Koniaków, 
należącej do Rady Wiejskiej w Perespie w rejo
nie rożyszczeńskim, położonej przy węźle ko
lejowym. 

Mieszkała w wiejskim domu u gospodyni 
Lodzi, która uratowała ją od śmierci, kiedy do 
wsi weszły oddziały niemieckie. Wtedy, jak opo
wiada, wyśmiała niemieckiego żołnierza, który 
jadąc nieudolnie, rozwalił motocyklem parkan. 
Ten rozumiał po rosyjsku i z krzykiem: «Komu
nistka!» – kazał jej stanąć pod drzewem, celując 
w nią rewolwerem. Na to wybiegła Lodzia z wo
łaniem: «Nie rusz, to Polka!» i pociągnęła dziew
czynę za sobą. Niemcy stacjonowali we wsi, 
pilnując kolei. To na początku 1943 r. uratowało 
mieszkańców przed napadami banderowskich 
bojówek, które bały się wszczynać bitwy pod 
okiem zbrojnej jednostki. 

Banderowcy napadali, palili i mordowali 
Polaków nocami. Pani Zenobia opowiada, że 
niedaleko, po drugiej stronie kolei, była wieś 
Mirosławka. Tam też mieszkali Polacy. Pewnej 
nocy mieszkańcy Koniakowa widzieli, jak płoną 
domy w tej wsi, słyszeli strzały, wrzaski ludzi, 
ryczenie bydła. Rankiem wieśniacy poszli przez 
tory ratować to, co tliło się jeszcze u sąsiadów. 
Wyciągali spalone ludzkie ciała, dożynali po
opalane bydło, krew zasypywali piachem. Lu
dzie nie mieli też spokoju we wsiach Perespa 
i  Koniaków, mimo stacjonującej w nich jed
nostki niemieckiej. Nocami Polacy bali się spać 
w swoich domach. Obawiając się niespodzie
wanych napadów, zabierali drobne rzeczy, 
szli w pole, nawet wyłazili na drzewa. Słyszeli 
głośne pieśni nocnych watah, jadących konno 
na krwawe wyczyny, widzieli w oddali łuny po
żarów. 

W Perespie i pobliskim Koniakowie, względ
nie zabezpieczonych przez Niemców przed 
banderowskimi napadami, znalazło się mnó
stwo uciekinierów z okolicznych osad. Każdy 
dom był pełen uratowanych i przestraszonych 

ludzi. Niemcy pozwolili nawet chować się pod 
kolejowym magazynem towarowym. Tuliło się 
tam około setki ludzi z dziećmi. Ci, którzy nie 
znaleźli miejsca, kopali ziemianki za ogroda
mi, przygotowując się do zimy. Nocami męż
czyźni wychodzili na patrol, alarmując w razie 
zbliżania się bojówek. Wieś, w której mieszkała 
Pani Zenobia, ocalała od pogromów, jak znane 
wszystkim Zasmyki i Przebraże. 

Pani Zenobia czuła się bezbronna i samot
na z daleka od rodziny. Jako ładna dziewczyna 
zwracała na siebie uwagę kawalerów z sąsiedz
twa. W listopadzie 1942 r. poślubiła Wacława 
Swarzyńskiego. Jego krewni przyjęli ją bardzo 
serdecznie. Zdobyła w nich przyjaciół, oparcie 
i poczucie bezpieczeństwa. Razem z nimi prze
żyła horror banderowskiej pożogi. 

Na początku 1944 r. do Wołynia zbliżał się 
front i okupanci niemieccy, odstępując, zaczęli 
wysadzać tory kolejowe i mosty. Ludzie rado
śnie witali przybywających żołnierzy sowiec
kich. Jednak radość nie trwała długo. Na drugi 
dzień ogłoszono mobilizację. Mężczyzn i młode 
kobiety zebrano i na ciężarówkach powieziono 
do Rożyszcz. Przeszli oni komisję lekarską, do
stali zaświadczenia z przeznaczeniem do dywi
zji Armii Ludowej utworzonej przez Sowietów 
specjalnie w celu zaciągnięcia do niej Polaków 
zamieszkałych na bezkresnych terenach Związ
ku Radzieckiego. Potem kazano wszystkich 
odwieźć do domu. Mieli stawić się na pierwsze 

Ця розповідь – про Зеновію Сважинську, 
дочку Зеновія й Олександри Глушенків, що 
народилася 1922 р. у Сквирі під Києвом. Вона 
пережила роки, сповнені зреченнями і жерт
вами, трагічними життєвими випробуваннями 
– величними і звичайними людськими. Це лю
дина великого серця, неймовірно працьовита, 
самодостатня, напрочуд організована та жва
ва. Вона веде активне життя: завжди присутня 
в костелі, бере участь у зборах, імпрезах, фо
тографує й пише щоденники, багато й цікаво 
оповідає. Наші священики обожнюють слухати 
пані Зеновію та розмовляти з нею. Її життя по
лягає в безустанному служінні, навіть самопо
жертві заради близьких і знайомих. На додачу 
це особа стримана, скромна й дуже зичлива 
до всіх, хто її оточує. А болячки в такому віці? 
Та хто їх не має! Вона наполегливо й результа
тивно з ними бореться. Не говорить про них 
багато. Феномен людини, яка живе серед нас! 
Таких людей рідко можна зустріти в теперіш
ньому світі. Ми захоплюємося пані Зеновією 
та запитуємо себе: «Звідки в такій маленькій 
і делікатній особі стільки життєрадісності й ви
тривалості на крутих життєвих стежках?» Вона 
володіє вродженою мудрістю, обачністю і бла
годаттю Провидіння – Господь Бог беріг її для 
добрих діл.

Зеновія Сважинська ходила до школи в Бі
лій Церкві. Ще 10річною на власні очі бачила, 
як на вулицях міста підбирали трупи людей 

під час Голодомору 1932–1933 рр. Батько її 
працював у цегельні й таксяк забезпечував 
тоді сім’ю. Після закінчення середньої школи 
Зеновія вступила до педагогічного інституту в 
Києві на факультет української мови та літера
тури, а за два роки перевелася на заочну фор
му навчання, якого їй так і не вдалося закінчи
ти через початок німецькорадянської війни. 
Ще до війни отримала направлення на Волинь 
як вчителька початкових класів. Навчала всіх 
дітей одразу, від першого до четвертого кла
су. Працювала в селі Коняків, що належало 
до сільради в Переспі Рожищенського райо
ну й було розташоване поблизу залізничного 
вузла.

Проживала в сільській хаті в господині 
Льодзі, яка врятувала її від смерті, коли в село 
увійшли німецькі частини. Розповіла нам, що 
вона висміяла тоді німецького військового, 
який, невміло кермуючи, проломив мотоци
клом паркан. Той розумів російську і крикнув 
до неї: «Комуністка!» Потім наказав стати під 
деревом і почав цілитися револьвером. У той 
час вибігла Льодзя. Вигукнула: «Не чіпай, це 
полька!» І потягла дівчину за собою. Німці дис
локувалися в селі, охороняли залізницю. Це на 
початку 1943 р. врятувало жителів від нападів 
бандерівських боївок, які боялися встрявати 
у бій під боком в озброєного підрозділу.

Вони нападали, палили і вбивали поляків 
ночами. Зеновія оповідає, що неподалік, із 
другої сторони залізниці, було село Мирослав
ка, там теж жили поляки. Однієї ночі мешканці 
Конякова бачили, як палають хати в цьому селі, 
чули постріли, крики людей, рев худоби. Вран
ці селяни пішли через рейки рятувати те, що 
дотлівало в сусідів. Витягали спалені людські 
тіла, дорізали обгорілу худобу, кров засипали 
піском. Попри те, що в Переспі й Конякові дис
локувався німецький підрозділ, мешканці цих 
сіл теж не мали спокою. Ночами поляки боя
лися спати у власних домівках. Побоюючись 
несподіваних нападів, вони збирали необхідні 
речі, йшли в поле, навіть вилазили на дерева. 
Чули гучні співи нічних ватаг, які кінно їхали на 
криваві «подвиги», бачили віддалік відблиски 
пожеж.

У Переспі й Конякові, відносно захищених 
від нападів бандерівців з огляду на перебуван
ня там німців, зібралося багато втікачів із на
вколишніх сіл. Кожна хата була повна врятова
них наляканих людей. Німці навіть дозволили 
ховатися під залізничним товарним складом – 
там тулилося близько сотні дорослих із дітьми. 
Ті, що не знайшли місця, копали землянки за 
городами, готуючись до зими. Ночами чолові
ки виходили на патрулювання, б’ючи тривогу 
у випадку наближення боївок. Село, в якому 
проживала пані Зеновія, вціліло від погромів 
так само, як усім знані Засмики і Пшебраже.

Пані Зеновія почувалася безборонною й са
мотньою далеко від сім’ї. Вона була вродливою 
дівчиною, тому привертала увагу сусідських 
кавалерів. У листопаді 1942 р. вийшла заміж за 
Вацлава Сважинського. Його родичі прийняли 
її дуже щиро. Вона знайшла в них друзів, під
тримку й почуття безпеки, разом вони пере
жили жахіття бандерівського пожарища. 

На початку 1944 р. до Волині наближався 
фронт, німецькі окупанти, відступаючи, поча
ли підривати залізничні колії та мости. Люди 
в захваті вітали радянських солдатів, однак ця 
радість тривала недовго. На другий день ого
лосили мобілізацію. Поляків, чоловіків і моло
дих жінок, зібрали й на вантажівках повезли 
до Рожища. Вони пройшли медкомісію, отри
мали довідки з призначенням до дивізії Армії 
Людової, створеної совєтами спеціально, аби 
зібрати поляків, що проживали на широких 
просторах Радянського Союзу. Потім наказали 
всіх відвезти по домах, де вони мали чекати 
сигналів, щоби з’явитися на службу. У  ванта
жівці їхали кілька жінок. Вони злякалися, коли 
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Zostań studentem 
Kolegium Europejskiego

Стань студентом 
Коледжу Європи

Kolegium Europejskie ogłasza nabór na studia podyplomowe ze 
stypendium rządu Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademic-
kim 2018/2019 dla posiadacza Karty Polaka. Zostanie w tym celu 
przeznaczone jedno miejsce.

Коледж Європи оголошує набір на післядипломне навчан-
ня на 2018–2019 навчальний рік. Для власників Карти по-
ляка виділять одне місце зі стипендією уряду Республіки 
Польща.

Nauka potrwa 10 miesięcy, od września 
2018  r. do czerwca 2019 r. Zajęcia będą prowa
dzone w języku angielskim i francuskim. 

Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kie
runkach:

– European Interdisciplinary Studies – studia 
w kampusie w Natolinie;

– European Economic Studies, European Law, 
EU International Relations and Diplomacy oraz 
European Political and Governance Studies – stu
dia w kampusie w Brugii.

Termin składania aplikacji upływa 17 stycznia 
2018 r. Zgłoszenia należy dokonać online, na 
stronie KE www.coleurope.eu

Kandydaci powinni wybrać w formularzu apli
kacji online komisję selekcyjną «Poland – Mini
sterstwo Spraw Zagranicznych».

 Szczegółowe informacje i odpowiedzi na py
tania związane z ofertą KE oraz procesem rekru
tacji można uzyskać:

na stronie internetowej KE www.coleurope.eu
na stronie internetowej kampusu w Natolinie 

www.coleuropenatolin.eu
pod adresem: contactnatolin@coleurope.eu

Kolegium Europejskie zostało założone 
w 1949 roku w Brugii (Belgia). W roku 1993 do Ko
legium dołączyło Centrum Europejskie Natolin. 
Uczelnia działa na zasadzie «1 Kolegium, 2 kam
pusy» i posiada kampus w Polsce oraz w Belgii. 
Kolegium jest najstarszą i jedną z najbardziej 
prestiżowych instytucji edukacyjnych specjalizu
jących się w studiach podyplomowych z szeroko 
pojętej europeistyki.

Źródło: www.msz.gov.pl

Навчання триватиме 10 місяців, із вересня 
2018 до червня 2019 р. Заняття проходитимуть 
англійською та французькою мовами.

Можна подавати заявки на спеціальності:
– European Interdisciplinary Studies (навчан

ня у філіалі в Натоліні);
– European Economic Studies, European Law, 

EU International Relations and Diplomacy або 
European Political and Governance Studies (на
вчання в філіалі в Брюгге).

Кінцевий термін подання заявки – 17 січня 
2018 р. Зголошення потрібно подати онлайн 
на сайті Коледжу Європи: www.coleurope.eu.

У формулярі онлайнзаявки кандидати по
винні вибрати кваліфікаційну комісію «Поль
ща – Міністерство закордонних справ».

Детальну інформацію та відповіді на запи
тання щодо пропозицій Коледжу Європи та 
про процес відбору можна отримати:

– на сайті КЄ: www.coleurope.eu;
– на сайті університетського містечка в На

толіні: www.coleuropenatolin.eu;
– за адресою: contactnatolin@coleurope.eu.
Коледж Європи був заснований в 1949 р. 

у Брюгге (Бельгія). У 1993 р. до коледжу при
єднали європейський центр «Натолін». На
вчальний заклад працює за формулою «один 
коледж – два кампуси»  та має університетські 
містечка в Польщі та Бельгії. Коледж є найста
рішим і одним із найпрестижніших освітніх за
кладів, що спеціалізуються на післядипломно
му навчанні з європеїстики.

Джерело: www.msz.gov.pl

wezwanie. W ciężarówce jechało kilka kobiet. 
Przestraszyły się, kiedy auto minęło ich wieś i 
wjechało do lasu. Domyślały się podstępu. Po
stanowiły uciekać, wyskakując z auta. Jedna po 
drugiej wyskakiwały, to w krzaki, to na rolę, a 
Zenobia – na bruk. Dostała mocnego wstrząsu. 
Upadła. Krwawiła. Ledwo dostała się do punk
tu medycznego. Wtedy straciła swoje pierwsze 
dziecko.

Niedługo po jej chorobie Sowieci zabrali 
z domu wszystkich – osiem osób – i powieźli 
do Żytomierza. Panią Zenię przydzielono do 
Sum na kurs agitatorek wśród żołnierzy Armii 
Ludowej. Pani Zenia, zastanawiając się nad 
przyszłym stanowiskiem, doszła do wniosku, 
że nie ma żadnego pożytku z tej agitacji i nie 
chce się narażać na szydzenie rodaków. Razem 
z resztą kobiet postanowiły wrócić do komisji 
i zarejestrować się do innej grupy. Tym razem 
dostała się na kurs sióstr miłosierdzia. Egzamin 
zdawała w końcu 1944 r. już w Lublinie, a przy
dział pracy dostała do Otwocka. Pracowała w 
Szpitalu Ewakuacyjnym nr 62. Szpital ten wę
drował wraz z linią frontu aż do Bałtyku, zabie
rając rannych od sanbatów (batalionów sani
tarnych). Pani Zenobia zaczynała służbę jako 
plutonowa, potem awansowała na sierżanta. 
Z końcem wojny praca w szpitalu nie ustała, 
bo rannych było dużo i Pani Zenobia musiała 
pracować do końca roku 1945. Od dowództwa 
otrzymała podziękowania i wyróżnienie za 
wzorową służbę. Skończyła ją w randze porucz
nika służby medycznej.

Przez lata wojenne miała z mężem, Wacła
wem, kontakt listowny, bo służył on w odda
lonych jednostkach. Rząd Polski w podzięce za 
służbę przydzielał Żołnierzom Armii Ludowej 
parcele ziemskie na tak zwanych Ziemiach Od
zyskanych na północy i na zachodzie Polski. 
Pan Swarzyński, jako były ziemianin, pragnął 
założyć gospodarstwo. Małżeństwo dosta
ło przydział 10 ha ziemi, dom obok kościoła, 
młyn, piekarnię i zabudowania gospodarskie 
na Dolnym Śląsku w Nowej Kamienicy, powiat 
Jelenia Góra. Zaczęła się codzienna ciężka pra
ca bez wytchnienia. Pani Zenia sama gospo
darowała w domu, karmiła świnie, drób, doiła 
sześć krów, oddawała mleko do mleczarni, po
magała w polu. Cały dochód z gospodarki skła
dali na kupno potrzebnych maszyn. 

Kiedy nadszedł czas zakładania PGRów na 
Ziemiach Odzyskanych, Swarzyńscy odmówili 
zapisania się do kołchozu. Za taką «rebelię» zo
stali ogłoszeni «wrogami Polski Ludowej». Wła
dza odebrała im młyn i piekarnię, wyśmiewała, 
poniżała w oczach społeczności i krewnych. 

Pod koniec lat 80. w Polsce nastąpiły demo
kratyczne, długo oczekiwane zmiany. W 1989 r. 
Pan Wacław poważnie zachorował. Leżał w 
szpitalu w Jeleniej Górze, a żona dojeżdżała 
tam codziennie. Gospodarka wymagała swo
jego. Kiedy Pani Zenobia wracała pociągiem 

z miasta, to stado niekarmione i niedojone 
ryczało wniebogłosy. Do samego rana gospo
dyni odrabiała zaległości i na nowo jechała do 
męża. To trwało ponad rok. W 1991 r. Wacław 
Swarzyński umarł. Za zgodą żony, z którą nie 
doczekali się potomstwa, zapisał cały dobytek 
dzieciom swojego brata. Pani Zenia miała pra
wo dożywotnie mieszkać w domu i korzystać 
z części tego zasobnego gospodarstwa. Jednak 
różne są stosunki z nieswoją rodziną. Postano
wiła odejść spokojnie i dostojnie. 

Jej młodsza siostra, Walentyna, po skończe
niu Instytutu Pedagogicznego w Kijowie zo
stała w roku 1950 skierowana do Krzemieńca 
jako nauczycielka języka ukraińskiego w Śred
niej Szkole nr 3. Pani Zenia opisała siostrze cały 
swój kłopot i poprosiła o radę. Na rodzinnej 
naradzie postanowiono zabrać ją do Krzemień
ca, wszelako – bliżej rodziny. Kupiono jej małe 
mieszkanko w centrum miasta i w 1999 r. za
brano ją z niezbędnymi rzeczami z Nowej Ka
mienicy na zachodzie Polski do naszego Krze
mieńca. 

Pani Zenobia pozostaje obywatelką Polski, 
jest zasłużoną emerytką, utrzymuje listowne 
kontakty z krewnymi męża, czasami podróżuje 
do Polski, korzysta ze wszystkich praw osoby 
zarejestrowanej na stały pobyt na Ukrainie. 
Niechaj jak najdłużej żyje wśród nas w zdrowiu, 
bo jest wcielonym Aniołem Dobra i Godności. 

Ze słów Pani Zenobii Swarzyńskiej zapisała 
Jadwiga GUSŁAWSKA, 

Krzemieniec

авто минуло їхнє село і в’їхало в ліс. Жінки під
озрювали якийсь підступ, тому вирішили втек
ти, вискочивши з кузова. Одна за другою вони 
вискакували – хто в кущі, хто в поле, а Зено
вія  – на бруківку. Дуже вдарилася. Упала, сті
кала кров’ю, ледь дісталася до медпункту. Тоді 
втратила свого первістка.

Невдовзі після того, як вилікувалася, совєти 
забрали з дому всіх, хто був (вісім осіб), і по
везли до Житомира. Пані Зеню відправили до 
Сум на курси агітаторок серед солдатів Армії 
Людової. Пані Зеня, роздумуючи над майбут
нім, дійшла висновку, що немає жодної ко
ристі з цієї агітації і що вона не хоче наражати 
на знущання своїх співвітчизників. Разом із 
рештою жінок вирішила повернутися на ко
місію й перевестися в іншу групу. Цього разу 
вона потрапила на курси сестер милосердя. 
Іспити Зеновія здавала наприкінці 1944 р. уже 
в Любліні, а направлення на роботу отримала 
до Отвоцька. Працювала у евакуаційному гос
піталі № 62. Цей шпиталь пересувався разом 
із лінією фронту аж до Балтійського моря, за
бираючи поранених із санбатів. Пані Зеновія 
починала службу єфрейтором, потім отримала 
звання сержанта. Після війни робота у шпита
лі не закінчилася, адже поранених було бага
то, і пані Зеновія мусила працювати до кінця 
1945 р. Командування нагородило її подякою 
й відзнакою за зразкову службу. Закінчила її 
Сважинська вже у званні поручника медичної 
служби.

У воєнні роки з чоловіком, Вацлавом, спіл
кувалася листами, бо він служив у віддалених 

частинах. Уряд Польщі на знак подяки за служ
бу виділяв солдатам Армії Людової земельні 
наділи на так званих Повернених терито ріях 
на півночі й заході Польщі. Сважинський, який 
колись теж мав землю, хотів створити своє 
господарство. Подружжя отримало 10 га зем
лі, дім біля костелу, млин, пекарню, господар
ські будівлі в Новій Камениці в повіті Єлєня 
Гура Нижньої Сілезії. Почалася щоденна важка 
праця без передиху. Пані Зеня сама господа
рювала в домі, годувала свиней, птахів, доїла 
шість корів, здавала молоко в молочарню, до
помагала в полі. Весь дохід від господарства 
складали на купівлю потрібної техніки.

Коли настав час заснування PGRів (дер-
жавних сільськогосподарських підприємств, 
– ред.) на Повернених територіях, Сважинські 
відмовилися записуватися до колгоспу. За 
такий «бунт» їх назвали «ворогами народної 
Польщі». Влада відібрала млин і пекарню, ви
сміювала, принижувала їх в очах громадськос
ті й родичів. 

Під кінець 80х років у Польщі наступили 
довгоочікувані демократичні зміни. В 1989  р. 
Вацлав серйозно захворів. Лежав у лікарні 
в Єлєній Гурі, і дружина щодня до нього при
їжджала. А господарство вимагало свого. Коли 
Зеновія поверталася потягом із міста, негодо
вана й недоєна худоба гучно ревла. До самого 
ранку господиня поралася, а потім знову їхала 
до чоловіка. Так тривало понад рік. У  1991  р. 
Вацлав Сважинський помер. За згодою дру
жини, з якою не дочекався спадкоємців, все 
майно він переписав на дітей свого брата. 
Пані Зеня мала право пожиттєво мешкати 
в  будинку та володіти часткою того великого 
господарства. Проте різні бувають відносини 
із чужою сім’єю… Вирішила піти – спокійно та 
гідно.

Молодша сестра Зеновії, Валентина, після 
закінчення педінституту в Києві в 1950 р. отри
мала направлення до Кременця і працювала 
вчителькою української мови в середній школі 
№ 3. Пані Зеня описала сестрі весь свій клопіт 
і попросила поради. На сімейній нараді вирі
шили забрати її до Кременця, якнеяк ближча 
рідня. Купили їй невелику квартиру в центрі 
міста і в 1999 р. перевезли її з необхідними ре
чами з Нової Камениці на заході Польщі в наш 
Кременець.

Пані Зеновія залишається громадянкою 
Польщі, вона заслужена пенсіонерка, продо
вжує листуватися з родичами чоловіка, інко
ли навідується до Польщі, користується усіма 
правами особи, що має дозвіл на постійне 
проживання в Україні. Бажаємо їй якнайдовше 
жити серед нас у здоров’ї, адже вона справ
жній ангел добра і гідності.

Зі слів пані Зеновії Сважинської записала
Ядвіга ГУСЛАВСЬКА, 

Кременець
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Polscy i ukraińscy muzycy zagrali  
muzykę Paderewskiego

Музика Падеревського зазвучала у виконанні 
польських і українських музикантів

Ukraina uczciła wybitnego polskiego kompozytora, dyrygenta, 
pianistę, filantropa, polityka i działacza społecznego Ignacego 
Jana Paderewskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu 
«Odkrywamy Paderewskiego».

Україна вшанувала видатного польського композитора, 
диригента, піаніста, філантропа, політика і державного діяча 
Ігнація Яна Падеревського під час Міжнародного фестивалю 
«Відкриваємо Падеревського». 

Фестиваль пройшов 6–30 листопада та 
об’єднав українських і польських музикан
тів. Розпочалося свято урочистим концертом 
в Архикатедральній базиліці Святого Івана 
Хрестителя у Варшаві, потім були виступи у 
Львівській галереї мистецтв та Львівській фі
лармонії. Грандфінал відбувся у Києві на сцені 
Національної оперети.

Бенефіціант належав до давнього польсько
го роду та був пов’язаний з Україною. Спочатку 
з Поділлям, де Ігнацій побачив світ 6 (18) листо
пада 1860 р. в селі Курилівка. Потім із Волинню, 
де після смерті матері жив із батьком і сестрою 
під Житомиром до 1863 р. Батька за участь у 
Січневому повстанні заарештували, а після 
повернення з ув’язнення у 1865 р. він вдруге 
одружився і переїхав у село Судилків поблизу 
Шепетівки. Саме там Ігнацій брав уроки гри на 
фортепіано в Петра Совінського. Вроджений та
лант і велике працелюбство призвели до успіху 
і влітку 1872 р. Падеревський вступив до Вар
шавського інституту музики, який закінчив із 
відзнакою 1878 р. Він навчався в Юліуша Яноти, 
Павла Шльочера та Рудольфа Штробля. Потім 
декілька років шліфував своє мистецтво само
стійно, заробляючи приватними уроками.

Невдовзі він одружився з Антоною Корсак. 
Його чекали важкі життєві потрясіння: наро
дження синаінваліда і смерть коханої дружини. 
Після цього Падеревський вирішив присвятити 
себе музиці. Він поїхав у Берлін і з 1881 р. брав 
уроки у славетних музикантів Фрідриха Кіля та 
Генріха Урбана, познайомився з Ріхардом Штра
усом та Антоном Рубінштейном. Пізніше пере
їхав до Відня, де навчався в найкращого музич
ного педагога Теодора Лешетицького. 

У 1887 р. у Відні відбувся перший сольний 
концерт Падеревського, за ним відразу за
кріпилася слава піаніставіртуоза. Згодом він 
виступав на сценах Європи, Сполучених Шта
тів Америки та Нової Зеландії. Як компози
тор прославився в 1901 р. після постановки 
в Дрездені опери «Манру».

Визнання в музичному світі допомогло йому 
стати успішним політиком і дипломатом. Па
деревський зміг переконати американського 
президента Вудро Вільсона підтримати праг
нення Польщі створити незалежну державу. Пі
аніст був офіційним представником своєї краї
ни на Паризькій мирній конференції, а також 
став першим прем’єрміністром вільної Польщі.

Харизматичний Падеревський був уосо
бленням совісті польської нації. Але невдо
взі, розчарований внутрішніми потрясіннями 
в Польщі й позицією Антанти, він повернувся 
до музичної діяльності.

Під час фестивалю директор Польсько
української фундації імені Ігнація Яна Падерев
ського й голова оргкомітету фестивалю «Від
криваємо Падеревського» Адам Бала озвучив 
мету заходу: «Цьогорічний концерт у Києві – це 
точне втілення нашої ідеї, яка полягає в тому, 
щоб музика Падеревського звучала у виконан
ні польських і українських музикантів».

Під час концерту прозвучала «Польська фан
тазія для рояля з оркестром» Падеревського 
у виконанні української піаністки Маріанни Гу
мецької та симфонічного оркестру Національ
ної оперети під орудою Кшесіміра Дембського. 

Естафету перейняв польський піаніст Артур 
Яронь, виконавши самобутню «Пассакалію
імпровізацію «На честь Падеревського» Кшесі
міра Дембського, який керував оркестром. До 
речі, диригент і композитор Кшесімір Демб
ський має волинське коріння.

Поруч із музикою польських митців звуча
ли твори видатного сучасного українського 
композитора Мирослава Скорика, залюбле
ного у  творчість Падеревського. Бурхливими 
оплесками нагородила київська публіка за ви
ступ співачку Валерію Туліс і скрипаля Євгена 
Крука, які в супроводі оркестру Національної 
оперети під орудою Оксани Мадараш викона
ли «Три українські весільні пісні» й «Карпатську 
рапсодію». Оркестр театру блискуче впорався 
зі складним завданням, підготувавши симфо
нічну програму: сюїту з музики до драми Лесі 
Українки «Кам’яний господар», дві частини 
«Гуцульського триптиху» та «Мелодію» Мирос
лава Скорика.

Концерт викликав багато позитивних емо
цій, запам’ятався спілкуванням зі знаковими 
для музичного світу постатями Мирославом 
Скориком, Адамом Балою і Кшесіміром Демб
ським, які під час пресконференції висловили 
переконання, що культурне єднання й порозу
міння – єдиний шлях у подальшому розвитку 
України та Польщі, країн, які приречені на до
бросусідські цивілізовані стосунки й об’єднані 
потужною постаттю Ігнація Падеревського.

Зінаїда ПАХОЛОК
Фото надала авторка

Festiwal odbył się w dniach 6–30 listopada 
i  zjednoczył ukraińskich i polskich muzyków. 
Święto rozpoczęło się od uroczystego koncertu w 
Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzci
ciela w Warszawie, później miały miejsce występy 
we Lwowskiej Galerii Sztuk Pięknych i Filharmonii 
Lwowskiej. Gala odbyła się w Kijowie na scenie 
Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej.

Paderewski pochodził z polskiego rodu 
o  dawnych korzeniach i był związany z Ukra
iną. Najpierw z Podolem, gdzie 6 (18) listopada 
1860  r. we wsi Kuryłówka Ignacy przyszedł na 
świat, później z Wołyniem – po śmierci matki 
do 1863 r. mieszkał razem z ojcem i siostrą pod 
Żytomierzem. Ojca aresztowano za udział w po
wstaniu styczniowym. Po powrocie z więzienia w 
1865 r. ponownie się ożenił i przeprowadził do 
wsi Sudyłków koło Szepetówki. To tutaj Ignacy 
Paderewski brał lekcje gry na fortepianie u Piotra 
Sowińskiego. Wrodzony talent i wielka pracowi
tość przyniosły sukces i latem 1872 r. Paderewski 
dostał się na studia do Instytutu Muzycznego 
w Warszawie, który ukończył z wyróżnieniem w 
1878 r. Jego nauczycielami byli Juliusz Janota, 
Paweł Schloczer i Rudolf Strobl. Potem jeszcze 
kilka lat doskonalił swój warsztat muzyczny sa
modzielnie, utrzymując się z prywatnych lekcji.

Niebawem ożenił się z Antoniną Korsak. Cze
kały na niego ciężkie uderzenia losu: narodziny 
niepełnosprawnego syna i śmierć ukochanej 
żony. Po tym Paderewski postanowił poświęcić 
życie muzyce. Pojechał do Berlina i od 1881 r. 
uczył się od słynnych muzyków Friedricha Kiela 
i Heinricha Urbana, poznał Richarda Strausse’a 
i  Antona Rubinsteina. Później Paderewski prze
prowadził się do Wiednia, gdzie uczył się u naj
lepszego pedagoga muzycznego Teodora Lesze
tyckiego.

W 1887 r. w Wiedniu odbył się pierwszy kon
cert solowy Paderewskiego, który od razu przy
niósł mu sławę pianistywirtuoza. Później muzyk 
występował na scenach Europy, Stanów Zjedno
czonych i Nowej Zelandii. Jako kompozytor stał 
się znany w roku 1901 po wystawieniu w Dreźnie 
opery «Manru».

Dzięki uznaniu w świecie muzycznym zo
stał politykiem i dyplomatą. Paderewski zdołał 
przekonać amerykańskiego prezydenta Wo
odrow Wilsona do poparcia pragnienie Polski do 
stworzenia niepodległego państwa. Pianista był 
oficjalnym przedstawicielem swojego kraju na 

Konferencji Pokojowej w Paryżu, a później został 
pierwszym premierem niepodległej Polski.

Charyzmatyczny Paderewski uosabiał sumie
nie polskiego narodu. Niestety, niebawem rozcza
rowany wewnętrznymi sporami w Polsce i stano
wiskiem Ententy wrócił do działalności muzycznej.

Podczas imprezy prezes PolskoUkraińskiej 
Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, prze
wodniczący komitetu organizacyjnego Festiwalu 
«Odkrywamy Paderewskiego» Adam Bała przed
stawił główną tezę wydarzenia: «Tegoroczny 
koncert w Kijowie to dokładne wcielenie nasze
go pomysłu, który polega na tym, by muzyka Pa
derewskiego zabrzmiała w wykonaniu polskich 
i ukraińskich muzyków».

Na koncercie ukraińska pianistka Mariana Hu
mecka i orkiestra symfoniczna Operety Narodo
wej pod kierownictwem Krzesimira Dębskiego 
wykonali «Fantazję polską na fortepian i orkie
strę» Paderewskiego.

Następnie wystąpił polski pianista Artur Jaroń, 
który wykonał «Passacaglięimprowizację «Ku 
czci Paderewskiego». Jej autorem jest pochodzą
cy z Wołynia Krzesimir Dębski i to pod jego batu
tą grała orkiestra. 

Obok muzyki polskich artystów zagrano 
utwory wybitnego współczesnego ukraińskiego 
kompozytora Myrosława Skoryka, zasłuchanego 
kompozycje Paderewskiego. Burzliwymi oklaska
mi kijowska publiczność nagrodziła wystąpienie 
śpiewaczki Walerii Tulis i skrzypka Jewhena Kruka, 
którzy w asyście orkiestry Narodowej Operety pod 
kierownictwem Oksany Maradasz wykonali «Try 
ukraińskie weselne piosenki» i «Karpacką rapso
dię».  Orkiestra teatru świetnie poradziła sobie ze 
skomplikowanym zadaniem i przygotowała sym
foniczny program: suitę do dramatu Łesi Ukrainki 
«Kamienny gospodarz», dwie części «Huculskiego 
tryptychu» i «Melodię» Myrosława Skoryka.

Koncert wywołał dużo pozytywnych emocji, 
utkwił w pamięci dając możliwość obcowania 
z  wybitnymi przedstawicielami świata muzy
ki: Myrosławem Skorykiem, Adamem Bałą oraz 
Krzesimirem Dębskim, którzy podczas konfe
rencji prasowej wyrazili pewność, że kulturalne 
zjednoczenie i porozumienie to jedyna droga 
dalszego rozwoju Ukrainy i Polski, krajów, które 
łączy postać Ignacego Paderewskiego i dla któ
rych przeznaczeniem są dobrosąsiedzkie relacje.

Zinajida PACHOŁOK
Zdjęcie udostępnione przez autorkę
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Rok 1934: schyłek dominacji Równego 
albo mistrzostwa unieważnionych wyników 

1934 рік: кінець гегемонії Рівного 
або чемпіонат скасованих результатів 

Dominującą rolę w piłce nożnej na Wołyniu na początku lat 
20. XX wieku odgrywało Równe – największe miasto wojewódz-
twa. Warto przypomnieć, że tytuł mistrza Wołynia do 1933 r. 
zdobywały wyłącznie rówieńskie kluby – Hallerczyk, Sokół oraz 
Hasmonea.

Головною рушійною силою в розвитку футболу на Волині 
з початку 1920-х років було Рівне – найбільше місто воєвод-
ства. Чемпіонами Волині до 1933 р. ставали виключно рів-
ненські футбольні команди: «Галлерчик», «Сокіл» або «Гас-
монея». 

Ale w 1934 r. ambicje Równego kilkakrotnie 
ucierpiały. Doszło do tego m.in. 5 maja, kiedy 
reprezentacja Łucka w trakcie Dni Piłki Nożnej 
pokonała rówieńską reprezentację 3:0 (bramki 
dla zwycięzców zdobyli Balcerczak, Jersz i Prystu
pa). Następnego dnia mecz między drużynami 
zakończył się co prawda remisem 1:1 (dla Łucka 
strzelił Zelenow, dla Równego – Kala), ale to nie 
usatysfakcjonowało Równego.

Nie najlepiej wiodło się Równemu także w kla
sie A Wołyńskiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. W 1934 r. OZPN, mimo krótkiego okresu 
działalności, zanotował aż 10 klubów. Do dzie
więciu Aklasowych drużyn z poprzedniego roku 
dołączył zwycięzca kwalifikacyjnego meczu mię
dzy najlepszymi drużynami klasy B w 1933 r., czy
li Amatorami z Włodzimierza Wołyńskiego i Ha
smoneą z Krzemieńca. Mecz odbył się 24 marca 
w Łucku na nowym stadionie im. Józefa Piłsud
skiego. 90 minut gry nie rozstrzygnęło walki na 
boisku, więc zarządzono półgodzinną dogrywkę 
z jedną przerwą. W 26. minucie Amatorzy zdobyli 
zwycięską bramkę.

Nowe mistrzostwa wołyńskiej klasy A rozpo
częły się zdecydowanym zwycięstwem WKS Łuck 
w meczu z kowelską Hasmoneą (11:1). Tygodnik 
«Wołyń» od razu zaliczył łucki klub do faworytów, 
ale kolejny mecz z udziałem wojskowych przy
niósł rozczarowanie: PKS Łuck pokonał rywala 
wynikiem 5:1.

Drużynie PKS Łuck, która od kilku lat miała 
ambicje, by zostać mistrzem, udało się zwyciężyć 
również w meczu z aktualnym czempionem Wo
łynia – rówieńską Hasmoneą 4:1 (pierwszą bram
kę dla łuckiej drużyny strzelił Zelenow, drugą 
i  trzecią – Mirosław, a czwartą – Mołczanowski). 
PKS Łuck zwyciężył jeszcze kilkakrotnie, ale po
tem niespodziewanie przegrał z łucką Hasmoneą 
(0:1). Zwycięską bramkę w ostatniej minucie gry 
zdobył Solomon Pinus.

Wśród liderów rozgrywek znalazł się również 
PKS Równe. Po pięciu rundach klub znalazł się 
nawet na czele tabeli, ale wkrótce stracił kilka 
punktów i zajął trzecie miejsce.

Po pewnym czasie miało miejsce wydarzenie, 
które zaszokowało niektórych uczestników roz
grywek i całkowicie zmieniło tabelę klasy A.

Otóż, po kilku rundach drugiej kolejki, tygo
dnik «Wołyń» opublikował komunikat Wydziału 
Gier i Dyscypliny Wołyńskiego OZPN o ukaraniu 
drużyn, w składzie których zagrali nie zgłoszeni 
piłkarze. Z tego powodu najbardziej ucierpiał 
wspomniany wyżej PKS Równe: od razu w pię
ciu meczach wyniki zmieniono na 0:3, wskutek 
czego drużyna straciła osiem punktów (zostały 
unieważnione wyniki trzech zwycięskich i dwóch 
nierozegranych meczów). PKS Równe wkrótce po 
publikacji tych wyników rozwiązał klub i zaprze
stał udziału w rozgrywkach.

Unieważniono również zwycięstwa WKS 
Równe w meczu z PKS Łuck, łuckich policjan
tów w meczu z rówieńską Hasmoneą, WKS Łuck 
z  kowelską Hasmoneą oraz kilka pozostałych 
wyników.

Po sensacyjnym komunikacie o unieważnie
niu wyników, tygodnik «Wołyń» opublikował 
jeszcze wyniki dwóch rund. Później to czasopi
smo nie wspominało już więcej o meczach piłkar
skich, dlatego dzisiaj nie możemy ułożyć tabeli 
wołyńskiej klasy A w 1934 r.

W nr 35 z 26 sierpnia tygodnik «Wołyń» podał 
informację, że nowym mistrzem Wołynia po raz 
pierwszy został PKS Łuck. Komentowano to w na
stępujący sposób:

«Poraź Iwszy w historji piłkarstwa wołyńskie
go Łuck zdobył mistrzostwo Wołynia, które do
tychczas przez kilkanaście lat z rzędu uzyskiwały 

drużyny z Równego: «Sokół», «Wojskowy Klub 
Sportowy Hallerczyk» i «Hasmonea».

(…)
Robiąc ogólny przegląd rozgrywek o mistrzo

stwo przyznać musimy, że drużyna P.K.S. Łuck 
zasłużenie zdobyła takowo, wykazując lepszą 
formę od innych drużyn wołyńskich.

Policyjna drużyna sportowa powstała w Łucku 
dopiero w roku 1930 i w szybkim czasie potrafiła 
dojść do tak wysokiej klasy gry, że już w b.r. zdo
bywa mistrzostwo Okręgu Wołyńskiego».

Po zakończeniu sezonu odbyło się walne 
zebranie Wołyńskiego OZPN, na którym zosta
ło wybrane nowe kierownictwo Związku. Jego 
prezesem został Leopold Okulicki. Stanowisko 
pierwszego wiceprezesa i jednocześnie kie
rownika Wydziału Gier i Dyscypliny objął Izydor 
Rozenman. Sekretarzem tego wydziału został 
Sergiusz Dawydiuk, a drugim wiceprezesem – 
Franciszek Wojciechowski. Na nowego sekretarza 
OZPN powołano Kazimierza Głoka, a na kapitana 
Zachariasza Wiernego.

We wrześniu PKS Łuck wziął udział w rozgryw
kach mistrzów okręgów. Jego rywalami w grupie 
byli mistrzowie sąsiednich województw: lwow
skiego (Czarni), stanisławskiego (Rewera) oraz 
lubelskiego (WKS 7 pp. Leg. Chełm). Po remisie 
w Stanisławowie (2:2) 16 września PKS gościł u 
siebie Czarnych ze Lwowa. Mistrzowie zagrali w 
składzie: Wiktor Dołżański (z powodu kontuzji w 
drugiej połowie meczu zastąpił go Jerzy Sucho
dolski), obrońcy Włodzimierz Mazur i Edward 
Piotrowski, pomocnicy Gajer, Stanisław Sawicki, 
Jan Berent, napastnicy Kazimierz Kosiarz, Alek
sander Mirosław, Michał Zelenow, Tadeusz Pür
szel i Leonid Mołczanowski. W obecności kilku
tysięcznej publiczności mistrz Wołynia pokonał 
były klub Ligi (3:1).

Było to jedyne zwycięstwo łuckich policjan
tów w tych rozgrywkach. Następnie PKS zremiso
wał mecz z WKS 7 pp. Leg. Chełm (4:4), a wszyst
kie trzy mecze drugiej kolejki przegrał i zajął 
trzecie miejsce w grupie.

Serhij HRUDNIAK

Na zdjęciu: PKS Łuck. Foto z archiwum Michała Zelenowa, 
piłkarza PKS Łuck w latach 1931–1939, udostępnił jego syn – 
Jarosław Zelenow.

Але в 1934 р. амбіціям Рівного було завдано 
одразу декілька ударів. Один із них – 5 травня, 
коли збірна Луцька під час Днів футболу пере
могла рівненську збірну з рахунком 3:0 (голи в 
команді переможців забили Бальцерчак, Єрш і 
Приступа). І хоча наступного дня команди ро
зійшлись із нічиєю (1:1, у лучан забив Зеленов, 
у рівнян – Кала), це стало слабкою втіхою для 
Рівного. 

Не все гаразд складалось для Рівного і в кла
сі  А Волинського окружного союзу футболу 
(ОСФ). У 1934 р. союз, незважаючи на те, що 
був заснований порівняно недавно, досяг мак
симальної кількості учасників – 10 команд. До 
дев’яти команд, що мали статус Акласових 
попереднього року, додався переможець 
кваліфікаційного матчу між лідерами класу Б 
1933 р. – командами клубів «Аматори» з Воло
димираВолинського й «Гасмонея» з Кременця. 
Ця гра відбулась 24 березня в Луцьку на ново
му стадіоні імені Юзефа Пілсудського. Основний 
час не визначив переможця, тому були призна
чені додаткові 30 хвилин з однією перервою. На 
26й хв. «Аматори» забили переможний гол.

Новий чемпіонат класу А Волині стартував з 
упевненої перемоги луцького ВСК (Військовий 
спортивний клуб) над ковельською командою 
клубу «Гасмонея» (11:1). Часопис «Wołyń» од
разу зарахував луцький військовий клуб до 
фаворитів, проте вже наступний поєдинок 
вояків приніс розчарування: луцькі поліціянти 
розгромили суперника з рахунком 5:1. 

Луцький ПСК (Поліційний спортивний клуб), 
який не перший рік проявляв свої чемпіонські 
амбіції, зумів упевнено перемогти також чин
ного чемпіона Волині – рівненську «Гасмонею» 
(4:1, перший гол у цій грі забив Зеленов, другий 
і третій – Мирослав, а четвертий – Молчанов
ський). ПСК Луцька здобув ще декілька пере
мог, але несподівано програв іншому клубу 
Луцька – «Гасмонеї» (0:1). Переможний гол на 
останній хвилині гри тоді забив Соломон Пінус. 

Серед лідерів змагань перебував також ПСК 
Рівного. Після п’яти турів він навіть очолював 
турнірну таблицю, але згодом втратив декіль
ка балів й опустився на третю сходинку. 

Пізніше, однак, сталася подія, що шокувала 
деяких учасників змагань і докорінно змінила 
турнірне становище команд класу А. 

Коли були зіграні декілька турів другого 
кола змагань, часопис «Wołyń» опублікував 
повідомлення від відділу ігор і дисципліни Во
линського ОСФ про покарання для команд, які 
задіяли у своєму складі незаявлених гравців. 
Найбільше «дісталося» згаданому вище ПКС 
Рівного: одразу в п’яти поєдинках команда 
отримала результати 0:3 без боротьби, втра
тивши вісім пунктів (скасували три перемож
ні та два нерозіграні результати). ПСК Рівного 
невдовзі після цього оголосив про ліквідацію 
клубу та припинив участь у змаганнях. 

Скасували також перемоги ВСК Рівного над 
ПСК Луцька, луцьких поліціянтів над рівнен
ською «Гасмонеєю», луцького ВСК над «Гасмо
неєю» Ковеля та декілька інших. 

Після скандальносенсаційних повідомлень 
про скасовані результати тижневик «Wołyń» 
повідомив результати ігор ще двох турів. Але 
надалі центральний часопис Волинського во
єводства «забув» про футбольні баталії, тому 
сьогодні ми не можемо укласти підсумкову 
турнірну таблицю волинського класу А 1934 р. 

У номері № 35 від 26 серпня видання 
«Wołyń» повідомило, що новим чемпіоном 
Волині, перервавши гегемонію клубів Рівного, 
вперше став ПСК Луцька:

«Уперше в історії волинського футболу 
Луцьк здобув чемпіонство Волині, яке до цьо
го часу кільканадцять років підряд тримали 
команди з Рівного: «Сокіл», Військовий спор
тивний клуб «Галлерчик» і «Гасмонея». 

(…)
Здійснюючи загальний огляд змагань за 

звання чемпіона, повинні визнати, що коман
да ПСК Луцька здобула його заслужено, де
монструючи кращу форму, ніж інші волинські 
команди». 

Після завершення офіційного сезону від
булися загальні збори Волинського ОСФ, на 
яких обрали нових керівників волинського 
футболу. Президентом Волинського ОСФ став 
Леопольд Окуліцький. Посаду першого віце
президента обійняв Ізидор Розенман, котрий 
теж очолив відділ ігор і дисципліни (секретар 
відділу – Сергій Давидюк), другим віцепрези
дентом обрали Францішека Войцеховського. 
Новим секретарем союзу став Казімєж Глок, 
новим капітаном – Захаріаш Вєрний.

У вересні ПСК Луцька взяв участь у змаган
нях чемпіонів округів. Його суперниками в гру
пі стали чемпіони сусідніх воєводств: Львів
ського («Чорні»), Станіславського («Ревера») та 
Люблінського (ВСК 7го полку піхоти в Холмі). 
Після нічиєї в Станіславові (2:2) 16 вересня 
ПСК приймав на своєму стадіоні клуб «Чор
ні» зі Львова. На гру чемпіони Волині вийшли 
в  такому складі: воротар Віктор Должанський 
(його через травму в другому таймі змінив Єжи 
Суходольський), захисники Володимир Мазур 
і Едвард Петровський, помічники Гайер, Станіс
лав Савицький, Ян Берент, нападники Казімєж 
Косяж, Олександр Мирослав, Михайло Зеле
нов, Тадеуш Пюршель і Леонід Молчановський. 
У присутності кількатисячної аудиторії волин
ський чемпіон здобув яскраву перемогу над 
недавнім клубом Польської ліги (3:1). 

Це була єдина перемога поліціянтів у зма
ганнях. У наступній грі ПСК і ВСК 7го полку не 
визначили переможця (4:4), а всі три поєдинки 
другого кола луцькі поліціянти програли й по
сіли третє місце у групі. 

Сергій ГРУДНЯК

На фото: ПКС (Луцьк). Фото з архіву Михайла Зеленова, 
гравця ПСК Луцька в 1931–1939 рр. Знімок надав син фут-
боліста Ярослав Зеленов. 
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17Lotnicze superbomby przylecą 

z Bydgoszczy
Zakłady Chemiczne «NitroChem» należące do Polskiej Grupy 

Zbrojeniowej będą produkować w kraju bomby lotnicze rodziny 
Mk82 – klasyczne uzbrojenie samolotów F16. 

Do tej pory armia importowała standardowe 500 funtowe 
(227 kg) amerykańskie bomby w które wyposażane są polskie Ja
strzębie (zamówiła 1300 sztuk). Już jesienią przyszłego roku byd
goski zakład ma wykonać pierwszą partię 400 sztuk odłamkowo
burzą cych Mk82, zmontowanych z komponentów dostarczonych 
przez firmę RWM Italia, członka grupy Rheinmetall Defence – re
nomowanego dostawcę tego typu uzbrojenia na świecie. Umowę 
w sprawie przekazania technologii produkcji nowoczesnych bomb 
z włoskim partnerem Zakłady Chemiczne NitroChem podpisały.

RWM Italia jest w NATO potentatem produkcji lotniczych i mor
skich tzw. środków walki. Poza bombami rodziny Mark 80 (w tym 
Mk 82 oraz Mk 84) produkuje też miny morskie i ładunki głębino
we oraz świadczy usługi elaboracji (napełniania) amunicji środkami 
wybuchowymi.

 
Rzeczpospolita

Авіаційні супербомби прилетять 
із Бидгоща

Хімічний завод «NitroChem», який належить до Польської 
збройної групи, виготовлятиме в Польщі авіаційні бомби типу 
Mk82, які є класичним озброєнням літаків F16. 

Дотепер армія імпортувала стандартні 500фунтові (227 кг) 
американські бомби, якими оснащували польських «Яструбів» 
(замовлено 1300 одиниць). Уже восени наступного року завод 
у Бидгощі має виготовити першу партію з 400 авіабомб Mk82 
із компонентів, що поставляє фірма «RWM Italia», член групи 
«Rheinmetall Defence» – відомий постачальник такого типу зброї 
у світі. Договір у справі передачі технології виробництва сучас
них бомб з італійським партнером хімічний завод «NitroChem» 
вже підписав.

«RWM Italia» – лідер у виготовленні повітряних і морських 
бойових засобів. Окрім бомб типу «Mark 80» (зокрема Mk82 
і Mk84), компанія виготовляє морські міни та глибинні бомби, 
а також встановлює вибухові заряди у боєприпаси.

Rzeczpospolita

Rex Tillerson bez ogródek 
o zagrożeniu ze strony Rosji 

USA są w pełni zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa 
Europy i jej niezależności energetycznej w obliczu zagrożenia ze 
strony Rosji – zapewnił sekretarz stanu Rex Tillerson, przemawiając 
w waszyngtońskim think tanku The Wilson Center.

Tillerson przypomniał, że prezydent Donald Trump wcześniej 
w tym roku zapewnił europejskich sojuszników, iż USA będą honoro
wać ustalenia artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiące
go o kolektywnej obronie w NATO. Dodał, że w razie agresji na jedno 
z państw sojuszniczych USA będą pierwszym krajem, który dotrzy
ma swoich zobowiązań i zareaguje w obliczu zagrożenia. Wskazał, 
że członkowie NATO wspierali USA po zamachu terrorystycznym 
z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku i wysłali swoje wojska do 
Afganistanu, i Stany Zjednoczone pomogą im w ten sam sposób.

Tillerson powiedział, że nowa strategia USA w Europie, która 
obowiązuje od stycznia 2017 r., skupia się na ponownym zaanga
żowaniu Stanów Zjednoczonych i wspieraniu europejskich sojusz
ników po nieudanym «resecie» stosunków między USA a Rosją. 
Amerykańskie wysiłki mające na celu znormalizowanie stosunków 
z Rosją nie powiodły się. Rosja kontynuuje agresywne zachowanie 
w stosunku do swoich sąsiadów w regionie – wskazał sekretarz 
stanu USA, wymieniając najazd na Gruzję w 2008 roku, w 2014 na 
Ukrainę, ingerencję w wybory innych państw oraz promocję niede
mokratycznych rozwiązań. Powiedział, że Rosja próbuje ustanowić 
nowy «postsowiecki ład światowy», w którym Kreml narzuca swoją 
wolę innym krajom siłą bądź we współpracy z innymi reżimami.

Niezalezna.pl

Рекс Тіллерсон, називаючи речі своїми 
іменами, говорив про загрозу з боку Росії

«США повністю задіяні в забезпечення безпеки Європи та її 
енергетичної незалежності перед загрозою з боку Росії», – за
явив держсекретар США Рекс Тіллерсон під час своєї промови 
у вашингтонському аналітичному центрі «The Wilson Center».

Тіллерсон нагадав, що президент Дональд Трамп раніше за
певнив європейських союзників, що США дотримуватимуться 
домовленості 5 статті Північноатлантичного договору про ко
лективну оборону в НАТО. Також високопосадовець додав, що 
у  випадку нападу на одну з союзницьких держав США будуть 
першою державою, яка виконає свої зобов’язання й відреагує 
на загрозу. Він наголосив, що члени НАТО підтримували США 
після теракту 11 вересня 2001 р. в НьюЙорку і вислали свої вій
ська до Афганістану, тож Сполучені Штати Америки допоможуть 
їм аналогічним чином.

Тіллерсон сказав, що нова стратегія США у Європі, яка набула 
чинності в січні 2017 р., зосереджується на оновленій задіянос
ті Сполучених Штатів і підтримці європейських союзників після 
невдалого «перезавантаження» відносин між США та Росією. 
Американські зусилля, які мали на меті нормалізувати відно
сини з Росією, були безуспішними. Росія продовжує агресивну 
поведінку стосовно своїх сусідів у регіоні. Про це держсекретар 
США наголосив, перераховуючи напад на Грузію у 2008 р., на 

Україну у 2014 р., втручання у вибори інших держав і про
пагування недемократичних рішень. Він сказав, що Росія 
намагається встановити новий «постсовєтський світовий 
лад», де Кремль диктуватиме свою волю іншим країнам си
лою або у співпраці з іншими режимами.

Niezalezna.pl

USA przestają wspierać militarnie 
Kurdów. Trump walczy o Turcję 

Pentagon dokonuje przeglądu amerykańskich dostaw bro
ni dla bojowników z Kurdyjskich Ludowych Jednostek Samo
obrony (YPG), którzy walczą z Państwem Islamskim (IS) w Syrii – 
oświadczył rzecznik prasowy Departamentu Obrony USA Eric 
Pahon. Wcześniej pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczo
ne przestaną wspierać sojuszników.

Szef tureckiej dyplomacji poinformował, że podczas wcze
śniejszej rozmowy telefonicznej prezydent USA Donald Trump 
obiecał prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, 
iż Stany Zjednoczone nie będą więcej dostarczać broni bojow
nikom YPG.

Kurdyjscy bojownicy walczą nie tylko z dżihadystami z Pań
stwa Islamskiego, ale również z tureckimi wojskami rządowy
mi. Ich celem jest utworzenie własnego państwa, które miałoby 
powstać na terytorium północnowschodniej Turcji i północne
go Iraku. Ankara nie chce dopuścić do takiego scenariusza. Do
datkowo Erdogan ostatnio dość mocno krytykuje NATO, toteż 
USA nie chcą, żeby Turcja znalazła się w orbicie Moskwy.

Tvp.info

США припиняють військову підтримку 
курдів. Трамп бореться за Туреччину

«Пентагон переглядає питання поставок американської 
зброї бойовикам із загонів Курдської народної самообо
рони, котрі воюють з Ісламською Державою в Сирії», – за
явив прессекретар Міністерства оборони США Ерік Пахон. 
Раніше з’явилася інформація, що Сполучені Штати Америки 
припинять підтримувати союзників.

Глава турецької дипломатії повідомив, що під час по
передньої телефонної розмови президент США Дональд 
Трамп пообіцяв президенту Туреччини Реджепу Ердогану, 
що Сполучені Штати Америки більше не постачатимуть 
зброю бойовикам Курдської народної самооборони.

Курдські бойовики воюють не тільки із джихадистами 
з Ісламської Держави, але й із турецькими урядовими вій
ськами. Їхньою метою є створення власної держави, яка 
мала б виникнути на території північносхідної Туреччини 
та північного Ірану. Анкара не бажає такого сценарію. До
датково Ердоган останнім часом доволі сильно критикує 
НАТО, а США не хочуть, щоб Туреччина опинилася під впли
вом Москви.

Tvp.info

Finowie przeciwni wejściu do NATO. 
Obawiają się uchodźców 
i terroryzmu

Ponad 60 proc. Finów sprzeciwia się członkostwu ich kraju 
w NATO. Jednocześnie ponad 80 proc. za największe zagroże
nie dla bezpieczeństwa uznaje kryzys uchodźczy oraz między
narodowy terroryzm – wynika z opublikowanego badania.

Przeprowadzenie badania zleciła parlamentarna komisja 
planowania informacji obronnych (MTS). Przedstawiona publi
kacja dotyczy opinii fińskiego społeczeństwa na temat polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obronnej.

Na pytanie, czy Finlandia powinna być członkiem NATO, 
pozytywnej odpowiedzi udzielił tylko co piąty respondent 
(22  proc.; w 2016 r. poparcie było na poziomie 25 proc.). Ne
gatywnie odpowiedziało 62 proc. (w 2016 r. 61 proc.). Jedno
cześnie 17 proc. nie potrafiło wyrazić swojego poglądu na ten 
temat (w 2016 r. 14 proc.).

W kontekście NATO pozytywnie o wpływie Sojuszu na bez
pieczeństwo Finlandii wypowiedział się co czwarty badany, pra
wie tyle samo stwierdziło, że wpływ jest negatywny. Natomiast 
30 proc. wskazało, że wpływ jest i pozytywny, i negatywny.

www.rp.pl

Фіни – проти вступу до НАТО. 
Побоюються біженців і тероризму

Відповідно до дослідження, понад 60 % фінів – проти 
членства їхньої держави в НАТО. Одночасно понад 80 % 
найбільшою загрозою безпеці визнають кризу з біженцями 
та міжнародний тероризм.

Проведення дослідження замовила парламентська комі
сія планування оборонної інформації. Представлена публі

кація стосується фінської громадської думки щодо закордонної 
політики, безпеки та оборони.

На запитання, чи Фінляндія повинна стати членом НАТО, по
зитивно відповів тільки кожен п’ятий (22 %; у 2016 р. підтримка 
була на рівні 25 %). Негативно відповіли 62 % (у 2016 р. – 61 %). 
Одночасно 17 % не змогли визначитися (у 2016 р. – 14 %).

У контексті НАТО позитивно вплив Альянсу на безпеку Фін
ляндії оцінив кожен четвертий опитаний, майже стільки ж заяви
ли, що вплив є негативним. У свою чергу, 30 % повідомили, що 
вплив є як позитивним, так і негативним.

Gazeta.pl

Nowe rakiety i sprzęt dla armii. 
Co jeszcze USA sprzedadzą Polsce?

28 listopada Departament Stanu USA wyraziło zgodę na sprze
daż Polsce nowego systemu obrony rakietowej. Nasz rząd zakupił 
także pociski do wyrzutni. Na zakupy wydaliśmy łącznie 500 milio
nów dolarów.

Rząd Stanów Zjednoczonych poinformował o zgodzie na sprze
daż pocisków m.in. dla: Army Tactical Missile Systems (ATACMS), 
Universal Position Navigation Units (UPNU), praktycznych rakiety 
ograniczonego zasięgu (LCRR) czy głowic naprowadzanych M31A1 
oraz M30A1. Zamówiono również szkolenia dla personelu wojsko
wego. Polska armia za sumę 250 milionów dolarów może nabyć tak
że system obrony HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). 
Za tą samą sumę siły zbrojne zakupią również 150 pocisków typu 
AMRAAM, wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Jak zapewnia Departament Stanu, interes ma zapewnić wspar
cie USA dla strategicznych pozycji NATO. «Nasz krok ma na celu za
opatrzenie kluczowych sojuszników w nowoczesne systemy, które 
umożliwią współdziałanie z armią Stanów Zjednoczonych i popra
wią bezpieczeństwo w regionie» – czytamy na stronie Defense Se
curity Cooperation Agency.

 
Wprost

Нові ракети і спорядження для армії. 
Що ще США продадуть Польщі?

28 листопада держдепартамент США висловив згоду на про
даж Польщі нової системи протиракетної оборони. Польський 
уряд купив ракети для пускових установок. На придбання Поль
ща витратила 500 млн доларів.

Уряд США повідомив про згоду на продаж снарядів для Army 
Tactical Missile Systems (ATACMS), Universal Position Navigation 
Units (UPNU), тактичних ракет обмеженої дальності (LCRR) і само
навідних боєголовок M31A1 та M30A1. Замовили також навчан
ня для військового персоналу. Польська армія за 250 млн  до
ларів може придбати оборонну систему High Mobility Artillery 
Rocket System (HIMARS). За таку ж суму збройні сили закуплять 
150 снарядів типу AMRAAM із необхідним обладнанням.

Як запевняє держдепартамент, ця трансакція має забезпечи
ти підтримку США стратегічних позицій НАТО. «Наш крок має на 
меті забезпечити ключових союзників сучасними системами, 
які уможливлять співпрацю з армією Сполучених Штатів Аме
рики і покращать безпеку в регіоні», – йдеться на сайті Defense 
Security Cooperation Agency.

Wprost

Żołnierze z Żagania ramię w ramię 
z Amerykanami. Ćwiczenia Borsuk

Polacy i Amerykanie wspólnie uczestniczyli w ćwiczeniach woj
skowych Borsuk17. Na poligonach w Świętoszowie i Żaganiu treno
wali m.in. organizowanie przeprawy przez rzekę Kwisę.

W ćwiczeniach Borsuk17 wzięła udział żagańska Czarna Dywizja 
i amerykańscy żołnierze 2. Taktycznej Brygadowej Grupy Bojowej, 
którzy również stacjonują w Żaganiu. Wojskowi trenowali w niedzie
lę na żagańskoświętoszowskim poligonie.

– Na broniące się amerykańskie pododdziały zmechanizowane 
wyposażone w transportery M1 Bradley uderzył przeciwnik wypo
sażony w czołgi Leopard 2A5. Dla potrzeb ćwiczenia byli to żołnierze 
34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania. Natychmiast zostało we
zwane wsparcie artyleryjskie, a później lotnicze – wyjaśnia przebieg 
ćwiczeń mjr Artur Pinkowski. – Przeciwnik parł do przodu spychając 
pododdziały sojusznicze w kierunku rzeki Kwisa. Należało zorgani
zować przeprawę, a następnie ją utrzymać – dodaje.

Gazeta Wyborcza

Солдати із Жагані пліч-о-пліч 
з американцями на навчаннях «Борсук»

Поляки та американці разом брали участь у військових на
вчаннях «Борсук17». На полігонах у Свентошові та Жагані вони 
тренувалися організовувати переправу через річку Квісу.

У навчаннях взяли участь поляки з жаганської «Чорної диві
зії» й американські солдати 2ї тактичної бойової бригади, яка 
перебуває у Жагані. Військові тренувалися на жаганськосвенто
шовському полігоні.

«На американські механізовані підрозділи, озброєні бойови
ми машинами піхоти «M1 Бредлі», напав противник, озброєний 
танками «Leopard 2A5». Це були солдати 34ї бригади броньова
ної кавалерії із Жагані. Американці негайно викликали артиле
рійську, а згодом авіаційну підмогу», – розповів про хід навчань 
майор Артур Пінковський. Противник наступав, відтісняючи під
розділи в напрямку річки Квіси. «Потрібно було організувати та 
утримати переправу», – додав він.

Gazeta Wyborcza
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РОБОТА/PRACA /
Вакансії у Володимир-Волинському міськрайонному центрі зайнятості

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

Апаратник борошно
мельного виробництва

4 000 Вести й організовувати технологічні 
процеси підготовки зерна до помолу

Бухгалтер 7 000 Ведення податкового обліку, реєст
рація ПН у ЄРПН в програмі «Medok»

Вантажник 3 200 Здійснювати навантаження/розван
таження вантажу, проводити розванта
жувальнонавантажувальні роботи до 
50 кг 

Вантажник 4 364 Виконує збір сміття з вулиць міста, 
навантаження його на транспортний 
засіб

Верстатник спеціа
льних деревообробних 
верстатів

7 000 Обробка деталей корпусних меблів на 
спеціальних деревообробних верстатах

Верстатник спеціа
льних металообробних 
верстатів

6 000 Обробка деталей корпусних меблів 
на спеціальних металообробних вер
статах

Водій автотран
спортних засобів

5 000 Керувати легковими, вантажними 
автомобілями всіх типів та марок

Водій автотран
спортних засобів

3 500 Перевезення пасажирів, ведення 
квитковооблікової та дорожньої до
кументації; позмінний графік роботи; 
заробітна плата:  19,34 грн за годину

Двірник 3 940 Підмітання вулиць міста, загрібання 
листя, в осінньозимовий період поси
пання та розчищення доріжок від  снігу

Двірник 3 200 Проводити підмітання та прибирання 
прибуткової території , в осінньозимо
вий  період  посипання  та розчищення  
доріжок  від  снігу  на прибудинковій 
території

Диспетчер 4 613 Щоденне забезпечення оформлення, 
видачі та приймання дорожніх листів 
і товаротранспортних накладних, які 
відображають роботу, виконану водіями. 
Здійснення постійного контролю за 
вивезенням твердих побутових відходів, 
згідно з графіком руху на лінії сміттєво
зів, контейнеровозів та трактористів, 
ведення обліку паливомастильних 
матеріалів

Дорожній робітник 4 092 Виконання робіт під час ремонту 
доріг, встановлення дорожніх знаків, 
виконання робіт із застосуванням фарби, 
влаштування основи під кладення 
асфальту, виконання ямкового ремонту 
доріг

Електрик дільниці 3 400 Електрик монтажної бригади; 
монтажні роботи до 1000 В; звертатись 
за тел.: (093)1222869. Заробітна плата + 
премії до 50 %

Електрогазозварник 6 000 Газове автоматичне та напіавтома
тичне зварювання деталей 

Інженер з нормуван
ня праці

7 000 Аналіз стану нормування праці на 
підприємстві, контроль за правильністю 
застосування в підрозділах нормативних 
матеріалів по праці, повідомляти про змі
ни норм трудових витрат і розцінок

Керівник структур
ного підрозділу – голо
вний спеціаліст

3 200 Головний спеціаліст відділу підтрим
ки та розвитку інфраструктури. Прово
дити матеріальнотехнічне забезпечення 
діяльності місцевого центру, забезпечен
ня функціонування та розвитку інформа
ційної інфраструктури. Знати принципи 
функціонування ІТсистем, вміння вико
ристовувати правові довідкові системи 
та мережу Інтернет

Комірник 4 300 Веде прийом і видачу  зі складу різних 
матеріальних цінностей, перевіряє су
провідні документи, керує роботою при 
навантаженні й розвантаженні  вантажів 
і розміщення їх всередині складу. Веде 
облік наявних в складі матеріалів, забез
печує їх зберігання

Комірник 5 500 Забезпечувати збереження товарно
матеріальних цінностей; вести постійний 
облік сировини, матеріалів

Кухар 3 200 Приготування холодних страв; пра
цювати у кафебарі «Двіжок»

Лицювальникпли
точник

5 400 Виконує роботи під час облицювання 
керамічними, скляними, азбестовими та 
іншими плитками

Машиніст екскава
тора

3 200 Керує екскаватором під час виконання 
розривних, зачищувальних, відвальних 
та вантажнорозвантажувальних робіт. 
Переміщує різні матеріали на транспорт
ні засоби, до складів і т. д.

Машиніст холодиль
них установок

7 500 Обслуговування та ремонт холодиль
них установок

Механік 3 200 Перевірка  справності транспортних 
засобів при виїзді з маршруту

Мийник посуду 3 200 Миття посуду

Мийник посуду 3 200 Миття посуду, 4 дні працювати, 4 ви
хідні з 9.00 до 23.00

Мийникприбираль
ник рухомого складу

5 600 Виконувати роботу мийника тари

Мийникприбираль
ник рухомого складу

3 200 Здійснювати миття лотків, ящиків

Начальник відділу 
поштового зв’язку

3 165 Начальник ВПЗ с. Заріччя; забезпечу
вати якісне надання послуг поштового 
зв’язку фізичним та юридичним особам

Обмотувальник 
елементів електричних 
машин

6 500 Обмотування та з’єднання унікальних 
елементів електричних машин, монтаж 
системи водяного охолодження, установ
ка з’єднувальних шин

Оброблювач птиці 7 000 Оброблення тушок птиці

Оператор електро
ннообчислювальних та 
обчислювальних машин

5 000 Робота з програмою 1С, прийом за
явок на наступний день, виписка наклад
них, складання звітів

Офіціант 3 200 Працювати у барі «Двіжок»; сервіру
вати стіл, зустрічати відвідувачів, знайом
ство їх з меню, у разі потреби поради у 
виборі блюд, одержання замовлення, пе
редача замовлень у гарячий і холодний 
цехи кухні; режим роботи: 7 днів працю
вати з 9.00 до 24.00; 7 днів вихідних

Офіціант 4 200 Кафе «Лакомка», сервіровка столу, зу
стріч відвідувачів, знайомство їх з меню, 
одержання замовлення, передача за
мовлень у гарячий і холодний цехи кух
ні; режим роботи: з 08.30 до 23.00, 7 днів 
працювати, 7 днів вихідних

Педагогорганізатор 5 000 Згідно посадової інструкції

Підсобний робітник 7 000 Працювати робітником бригади  від
лову

Підсобний робітник 5 400 Заготівля дров

Практичний пси
холог

3 467 Здійснювати професійну діяльність, 
спрямовану на збереження психологіч
ного, соматичного й соціального стану 
учнів в процесі навчання. Надавати допо
могу учням, батькам, педагогічному ко
лективу у вирішенні конкретних проблем

Прибиральник ви
робничих приміщень

3 200 Прибирання у виробничих цехах та 
інших виробничих приміщеннях

Продавець непродо
вольчих товарів

3 200 Працювати в магазині «Evro look», 
торгівля побутовою хімією та одягом

Продавець продо
вольчих товарів

4 500 Працювати в магазині «Монарх», 4 дні 
працювати, 4 дні вихідні, з 8.00 до 22.00

Птахівник 4 500 Вирощування птиці

Птахівник 4 500 Догляд за птицею

Слюсар з конт
рольновимірювальних 
приладів та автоматики 
(електромеханіка)

7 500 Забезпечення безаварійної і надійної 
роботи автоматики пташників, забійного 
цеху та іншого обладнання

Слюсар з обслугову
вання теплових пунктів

5 600 Забезпечення теплом об’єктів під
приємства та гарячою водою і парою за
бійний цех, своєчасне усунення поломок, 
проведення профілактичних робіт для їх 
недопущення

Слюсарремонтник 5 400 Забезпечення безаварійної і надійної 
роботи електрообладнання. Проведення 
плановопопереджувальних ремонтів 
електричної частини обладнання, мон
таж нових електромереж і обладнання

Слюсарсантехнік 3 602 Розбирати, ремонтувати і складати 
середньої складності деталі та вузли са
нітарнотехнічних систем центрального 
опалення, водопостачання, каналізації, 
газопостачання та водостоків 

Спеціаліст державної 
служби

3 200 Спеціаліст відділу містобудування, со
ціальноекономічного розвитку та інвес
тицій; написання проектів; регуляторна 
політика; економічний аналіз діяльності

Технік 3 200 Перевіряти технічний стан устатку
вання, організовувати підготовку ре
монтних робіт

Токар 5 600 Виконувати токарні роботи

Тракторист 4 364 Збір та вивіз твердих побутових  від
ходів із вулиць міста

Укладальникпаку
вальник

7 000 Працювати  фасувальником на складі  
готової продукції

Швачка 6 350 Пошиття верхнього одягу, дотриман
ня правил техніки безпеки на виробни
цтві

Штукатур 3 200 Просте обштукатурювання повер
хонь та ремонт простої штукатурки; 
суцільне вирівнювання поверхонь; при
готування розчинів з готових сухих сумі
шей; розвантажувальнонавантажуваль
ні роботи до 50 кг

Крім того, є багато інших вакансій.

За додатковою інформацією 
звертатися за адресами:

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

м. Ковель, вул. Сагайдачного, 6а,
тел. (03352) 5-01-69

м. Горохів, вул. Шевченка, 46,
 тел. (03379) 2-29-20

м. Рожище, вул. Кондратюка, 3
 тел. (03368) 2-28-76

м. Любомль, вул. Промислова, 1,
 тел. (03377) 2-37-43

м. Ківерці, вул. Грушевського, 23,
 тел. (03365) 3-26-87

м. Любешів, вул. Незалежності, 36,
 тел. (03362) 2-15-96
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