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Мій дід був петлюрівцем
Mój dziadek był Petlurowcem
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Тут була колонія Мельникове
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Учителі про Літню школу
в Замлинні
Nauczyciele o Letniej Szkole
w Zamłyniu

Tu rodziła się niepodległość
Тут народжувалася
незалежність
W tych sierpniowych dniach, jak co roku, odbyły
się harcerskie uroczystości w Kostiuchnówce. 24–
25 sierpnia Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Centrum Dialogu Kostiuchnówka
i Konsulat Generalny RP w Łucku zorganizowały
obchody Stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Roku Harcerstwa oraz 20-lecia Harcerskiej Służby na Wołyniu.

У ці серпневі дні, як і щороку, в Костюхнівці
відбулося харцерське свято. 24–25 серпня
Центр діалогу «Костюхнівкa» Лодзької хоругви «Союзу польського харцерства» і Генеральне консульство РП у Луцьку організували
урочистості з нагоди 100-річчя відновлення
Польщею незалежності, Року харцерства та
20-річчя харцерської служби на Волині.

Główna część obchodów miała
miejsce 25 sierpnia w Polskim Lasku.
W tym dniu przyjechały tutaj liczne
delegacje z województwa łódzkiego, Nadbużańskiego Oddziału Straży
Granicznej, Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej, Muzeum
Józefa Piłsudskiego, Polskiego Towarzystwa Leśnego. Przybyli także
potomkowie legionistów, harcerze
Chorągwi Łódzkiej, przedstawiciele
grup rekonstrukcyjnych, służb mundurowych z Polski, władz miejscowych w rejonie maniewickim oraz
Polacy z Łuckiego Okręgu Konsularnego.
Po meldunku harcerskim, zgromadzeni w Polskim Lasku odśpiewali
hymny Polski i Ukrainy. Następnie
ks. Andrzej Kwiczala, proboszcz kościołów w Maniewiczach i Lubieszo-

Головна частина урочистих
заходів відбулася 25 серпня в
Польському ліску. Цього дня
сюди приїхали численні делегації
з Лодзького воєводства, Надбужанського відділу Прикордонної
служби, Холмського осередку солдатів 27-ї Волинської дивізії піхоти
Армії Крайової, Музею Юзефа Пілсудського, Польського лісного товариства. Прибули також нащадки
легіонерів, харцери Лодзької хоругви, представники реконструкційних груп, силових структур із
Польщі, місцевих органів влади
з Маневицького району та поляки
з Луцького консульського округу.
Після харцерського рапорту,
учасники заходів у Польському ліску виконали гімни Польщі й України. Потім отець Анджей Квічаля,

wie, odprawił mszę świętą w intencji
poległych za Ojczyznę.
«Przejście po takich miejscach –
to jest najlepszy sposób nauczenia
się historii» – podkreślił w kazaniu
ks. Andrzej Kwiczala. Osobom, które od lat przyjeżdżają do Kostiuchnówki, żeby nauczyć się historii nie
z książki i tworzą historię opiekując
się miejscami pamięci, przedstawiciele różnych środowisk wręczyli
okolicznościowe odznaki.
Harcerze udzielający się podczas
prac w Kostiuchnówce oraz uczestniczący w obozach i działaniach
ZHP Chorągwi Łódzkiej otrzymali
z rąk komendanta hm. Jarosława
Góreckiego odznaki za wierną służbę pamięci na cmentarzach
na Wschodzie. «Ta odznaka
powstała na wzór odznaki «Za
str.
Wierną Służbę», którą wręczył
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настоятель костелів у Маневичах і
Любешові, відправив богослужіння в пам’ять про полеглих за Батьківщину.
«Відвідування таких місць – це
найкращий спосіб вивчити історію», – зазначив під час проповіді
отець Анджей Квічаля. Після спільної молитви саме тим, хто протягом багатьох років приїжджає до
Костюхнівки, щоб пізнавати історію не за книжкою, хто творить історію, опікуючись місцями пам’яті,
представники різних організацій
вручили відзнаки.
Харцерам, які активно долу
чаються до робіт у Костюхнівці
та які беруть участь у діяльності
Лодзької хоругви, харцмайстер
Ярослав Гурецький вручив відзнаки за вірну службу пам’яті на кладовищах на Сході. «Ця відзнака була

сторінка 7

Нотатки Пруса з мандрівки
Волинню
Notatki Prusa z podróży
na Wołyń

сторінка 10

Храм у Мацеєві:
від костелу до церкви
Świątynia w Maciejowie:
od kościoła do cerkwi

сторінка 12

2

Розмова

30 серпня 2018

Podróż do Hadziacza nie w przestrzeni,
a w czasie
Подорож до Гадяча не в просторі, а в часі
W redakcji «Monitora Wołyńskiego» odbyła się rozmowa z Robertem Czyżewskim, prezesem Fundacji Wolność i Demokracja. Jest
on wnukiem Hryhorija Czyżewskiego, ministra spraw wewnętrznych Ukraińskiej Republiki Ludowej, pułkownika Armii URL.

У редакції «Волинського монітора» відбулася розмова з Робертом Чижевським, головою фонду «Свобода і демократія». Роберт – онук Григорія Чижевського, міністра внутрішніх справ
Української Народної Республіки, полковника Армії УНР.

– Robercie, co było inspiracją wyjazdu do
rodzinnych źródeł?
– Namawiali mnie do tego Ukraińcy – polscy
obywatele, rekonstruktorzy zajmujący się okresem ukraińskiej rewolucji. Mój dziadek był Petlurowcem. Brał udział w II Pochodzie Zimowym, był
pionierem ukrainizacji armii. Pradziadek był jeszcze ważniejszy. Na YouTube znalazłem film, który
o nim zrobili Ukraińcy. Wspomniani rekonstruktorzy mają kontakt z władzami Hadziacza, a pod
Hadziaczem Czyżewscy mieli majątki. Władze
tego miasta chcą powiesić tablicę mojemu pradziadkowi – Pawłowi Czyżewskiemu, ministrowi
Rządu URL na Emigracji. Pradziadek jako młody
człowiek spotykał się Drahomanowem, był zesłany za działalność proukraińską, był posłem do
Dumy, współtworzył tam koło ukraińskie – jest
znany na Ukrainie, choć bardziej od niego popularny jest stryjeczny brat pradziadka – Pawła, Dymitr Czyżewski, który ma tablicę pamiątkową na
tzw. «żółtym» korpusie Uniwersytetu Kijowskiego. Był on znanym filologiem ukraińskim – podobno twierdził, że pochodzi z polskiej szlachty,
ale to może tylko fascynacja naszym «sarmatyzmem»?

– Роберте, що тебе надихнуло на поїздку
до сімейних витоків?
– Намовляли мене до цього українці, громадяни Польщі, реконструктори, що займаються
періодом Української революції. Мій дід був
петлюрівцем, брав участь у Другому зимовому
поході, був піонером українізації армії. Прадід
був іще важливішою особою. Я на YouTube знайшов відеоролик про нього, знятий українцями.
Ті реконструктори мають контакт із місцевою
владою Гадяча, а під Гадячем Чижевські володіли маєтками. Мерія цього міста хоче встановити меморіальну таблицю моєму прадіду – Павлу
Чижевському, міністру уряду УНР в екзилі. Прадід ще замолоду зустрічався із Драгомановим,
за проукраїнську діяльність його вислали до Сибіру, був депутатом Держдуми, входив до складу її українського крила. Він відомий в Україні,
хоч набагато популярнішим є двоюрідний брат
прадіда Павла Дмитро Чижевський, меморіальна таблиця якому розміщена на «жовтому»
корпусі Київського національного університету.
Він був відомим українським філологом. Він начебто, стверджував, що походить із польської
шляхти, але, може, це лиш захоплення польським «сарматизмом»?

– Przeżywasz ważną życiową przygodę…
– Odwiedziłem miejsce pochodzenia mojego
dziadka. Jest to wieś Cipky na Połtawszczyźnie,
jakieś kilkanaście kilometrów od Hadziacza. Liczyłem, że w miejscowości, którą uważałem za
miejsce pochodzenia dziadka, znajdę w najlepszym przypadku kupę kamieni. Wiadomo: rewolucja, wojna, Wielki Głód, II Wojna Światowa,
stalinowskie ludobójstwo. Myślałem, że tam nic
nie zostało. A tu mi nagle mówią: «U nas we wsi
mieszkają Czyżewscy». To było niespodziewane:
raptem się dowiaduję, że mam tu rodzinę. Mój
dziadek poszedł z Petlurą na Zachód, ale miał
brata, który został na Ukrainie. W tradycji rodzinnej mówiono, że brat dziadka był komunistą. Dziadek palił od niego listy – nie czytał. Chociaż chyba to z nich się dowiedział, że zmarła im
matka podczas Wielkiego Głodu. Teraz wiem,
że brat dziadka przeżył – choć nie miał łatwego
życia. Miał dwoje dzieci. Ich potomkowie teraz
mieszkają w Hadziaczu, w tych Cipkach i w Kijowie.
Moja nowopoznana ukraińska krewna pokazała mi miejsce w Cipkach, gdzie stał dwór
Czyżewskich. Stoi na tym miejscu dom, zbudo-

wał go brat dziada – Leonid, na fundamentach
dawnego dworu. Ten dom pokryty jest dachówką z cegielni Czyżewskich, krewna ma pamiątkowe cegły z literą «Ч». Do tego domu nie mogłem niestety wejść – był zamknięty, a klucze
były w Hadziaczu. Wymieniłem się z rodziną
telefonami, ale teraz mam problem: na Ukrainie Zachodniej normalnie mówię po polsku,
odpowiadają mi po ukraińsku i rozumiemy się.
Na Wschodzie mówią mieszanką, raczej po rosyjsku i w ogóle nie rozumieją polskiego, a mój
ukraiński nie jest najlepszy…
Do tej pory nie mogę się po tym pozbierać.
Do pewnej myśli człowiek musi zawsze się przyzwyczaić, ułożyć sobie w głowie i znaleźć swoje
miejsce w życiu. Ja mam to poukładane i Cipky
nie miały do tego czasu jakiegoś miejsca w mojej
głowie, a teraz muszę coś z tym zrobić.
– Czy w tej wsi, poza rodziną, trwa pamięć
o dziejach Czyżewskich?
– Głównie pamiętają Leonida. Ale mam wrażenie, że nawet ci moi krewni nie wiedzą, że są
potomkami kogoś ważnego. Chociaż w nieodległym Hadziaczu, w muzeum wiszą portrety dziada i pradziada, więc pewnie wiedzieć powinni…
– Czy Twoi «nowi» krewni zdziwili się, że potomkowie Czyżewskich mieszkają w Polsce?
– Tak, oczywiście. Trzeba było im tłumaczyć,
jak Czyżewscy do Polski trafili, opowiadać o Petlurze. Mój pradziadek dla nich – to już bardzo
dawna historia. O osiadłych w Polsce synach
Pawła nie wiedzieli nic. W okresie sowieckim zabijano pamięć – o pewnych rzeczach lepiej było
milczeć.
– Byłeś z wizytą w Hadziaczu?
– Następnego dnia miałem spotkania w miejscowych organach władzy, zwiedziłem muzeum.
Jak już mówiłem, są tam portrety dziadka i pradziadka – chyba wzięte z Wikipedii. Na tych spotkaniach chodziło o to, żeby w mieście powiesić
tablicę pamiątkową poświęconą moim przodkom, jako uczestnikom Ukraińskiej Rewolucji.
Prezydent wydał dekret, żeby upamiętnić jej
uczestników, a w Hadziaczu ważniejszych niż oni
nie ma. Podobno ta tablica ma być zamontowana na Radzie Miejskiej.
Sam Hadziacz nas zaskoczył. Miasto wygląda
świetnie, ładne i zadbane. Myślałem, że za Dnie-

діда, Леонідом, на фундаменті старого дому.
Цей будинок вкритий черепицею із цегельні
Чижевських. Наша родичка зберегла цеглини
з літерою «Ч». На жаль, я не зміг увійти всередину цього дому – він був замкнений, а ключі були
в Гадячі. Я обмінявся з родичами телефонами,
але зараз маю проблему: на Західній Україні
я зазвичай розмовляю польською, мені відповідають українською, і ми можемо спокійно порозумітися. На Сході ж розмовляють суржиком,
радше російською, і взагалі не розуміють польської, а моя українська бажає кращого…
Я до сих пір не можу після всього цього
оговтатися. До певної думки людина мусить
завжди звикнути, впорядкувати у своїй голові
та знайти місце в житті. Я вже все це для себе
давно впорядкував. Ціпки до цього моменту
не мали якогось місця в моїй голові, а тепер
я повинен щось із цим зробити.

– Чи в цьому селі, окрім родичів, хтось
зберіг пам’ять про рід Чижевських?
– В основному пам’ятають Леоніда. Але
в мене склалося враження, що навіть ці мої родичі не знають, що вони потомки когось значного. Хоча в не так віддаленому Гадячі в музеї
висять портрети діда і прадіда, тож, мабуть, по– Зараз ти переживаєш важливу життєву винні знати…
пригоду…
– Я відвідав село, звідки походить мій дід.
– Чи здивувало твоїх «нових» родичів,
Це село Ціпки на Полтавщині, за якихось кіль- що потомки Чижевських живуть у Польщі?
канадцять кілометрів від Гадяча. Я думав, що
– Так, безумовно. Треба було їм пояснювати,
в рідному селі мого діда знайду в найкращому як Чижевські потрапили до Польщі, розповідавипадку купу каміння. Відомо ж, були рево- ти про Петлюру. Мій прадід для них – це вже
люція, війна, Голодомор, Друга світова війна, дуже давня історія. Про синів Павла, які оселисталінські чистки. Я думав, що там нічого не лися в Польщі, вони не знали нічого. У радянзалишилося. І тут мені раптом кажуть: «У нас ські часи пам’ять знищували – про деякі речі
у селі проживають Чижевські». Я не сподівався краще було не згадувати.
раптом дізнатися, що в мене тут є родичі. Мій
дід пішов із Петлюрою на Захід, але в нього був
– Чи ти відвідав Гадяч?
брат, який залишився в Україні. У родинних пе– Наступного дня в мене там відбулися зуреказах збереглася інформація про те, що брат стрічі в місцевих органах влади, я також віддіда був комуністом. Дід палив від нього листи, відав музей. Як я вже говорив, там є портрети
не читав. Але, мабуть, саме з них дізнався, що діда і прадіда. Схоже, що їх взяли з «Вікіпедії».
їхня матір померла під час Голодомору. Тепер На цих зустрічах йшлося про те, щоби в місті
я знаю, що дідів брат вижив, хоч життя в нього повісити меморіальну дошку, присвячену моїм
було непросте. Він мав двох дітей. Їхні потомки предкам як учасникам Української революції.
зараз мешкають у Гадячі, в тих Ціпках і в Києві. Президент підписав декрет про вшанування її
Моя новознайдена українська родичка по- учасників, а в Гадячі нікого більш значимого,
казала мені місце в Ціпках, де було обійстя Чи- ніж вони, немає. Цю дошку нібито мають встажевських. Там стоїть будинок, зведений братом новити на приміщенні міськради.

Розмова
prem będzie gorzej, prawie jak w Rosji.
Okazało się, że chodniki poukładane,
hotel naprawdę dobry. Myślę, że to
miasto rzeczywiście powinno stać się
miejscem polsko-ukraińskiego dialogu.
Przecież Hadziacz to niezrealizowane
hasło Rzeczypospolitej pod trójdzielnym herbem: Orła, Pogoni i św. Michała
Archanioła. I właśnie to łączenie mojej
historii rodzinnej z tą wielką historią
polsko-ukraińską jest dla mnie najcenniejsze.
Przeżyłem jeszcze jeden szok. Po tym,
jak niespodziewane znalazłem rodzinę,
ktoś w Radzie Miejskiej powiedział, że
w Hadziaczu też są budynki po Czyżewskich: stary budynek szpitala – budowla
typu pałacowego, jeszcze pozostała prowadząca do niego stara aleja, zabudowania dla służby i stary ponad stuletni
dąb. Wziąłem żołędzie – może w Polsce
wyrosną... Moi przodkowie nie siedzieli,
jak myślałem, na wsi – byli obrotni. Mieli
młyny, o cegielni już mówiłem, cukrownię, jeszcze coś tam.
– Kiedy dowiedziałeś się o ukraińskich korzeniach?
– Dziadek zmarł jeszcze przed wojną i
wiele informacji o nim nie było. Polakom
w Polsce Centralnej szlachcic z Ukrainy
kojarzył się z Polakiem. Tak mi w rodzinie przekazywano: dziadek Grzegorz
Czyżewski, polski major, wcześniej był
w ukraińskiej armii pułkownikiem. Ano
tak, był jeszcze ministrem ukraińskim w
jakimś tam czasie, ale tradycja rodzinna
nie mówiła kiedy. No i jego ojciec: «coś
tam na Ukrainie robił», «w Genewie pochowany».
Co ciekawe, według tej samej rodzinnej tradycji, dziadek czuł się Ukraińcem.
Na przykład, jak sobie popił, to śpiewał:
«Rewe ta stohne Dnipr szyrokyj», w domu
były ukraińskie pisma emigracyjne, które
wydawała petlurowska emigracja. Do tej
pory mam kilka numerów pisma «Tabor»,
medale dziadka, pieczęci, fotografie, listy, pisane niezrozumiałą cyrylicą. Babcia
nic nie wyrzucała: pamiętam zardzewiałe
ostrogi dziadka i czapkę kozacką – bawiłem się w niej w wojnę.
– Kiedy nastąpiło u Ciebie zainteresowanie Ukrainą?
– To już jest sprawa «wyższej filozofii»,
a nie tylko mojego prywatnego życia.
Są dwie Polski: jest Polska Piastowska
i Polska Jagiellońska, Polska nazwijmy to
Romana Dmowskiego i Polska wielokulturowej Rzeczypospolitej. Ja od dawna
byłem zwolennikiem tej Polski «Jagiellońskiej». Nie zajmuje się kwestiami kresowymi tylko ze względów na Polaków
żyjących tutaj na Ukrainie, działam też
ze względu na «Jagiellońskie» tradycje.
Z drugiej strony, jeśli ukraińskość jest
dla mnie interesująca, to nie dlatego, że
mój dziadek był Ukraińcem. Uważam, że
istnieje pewien «testament» pierwszej
Rzeczypospolitej. To znaczy, że my Polacy, walcząc w XIX wieku, walczyliśmy nie
tylko o kraj nad Wisłą i Wartą, myśmy tak
naprawdę walczyli o odbudowę pozycji
naszej «Jagiellońskiej» Rzeczpospolitej
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Może być, że jadąc do tego Hadziacza, też jechałem nie w przestrzeni, a w
czasie. I nawet nie do XIX wieku, a do
roku 1658. Myślę, że Polacy szukają tutaj swoich korzeni. Bo przecież szum
husarskich skrzydeł jest właśnie stąd.
Większość husarzy nie pochodziła z terenów obecnej Polski, a z województw
kresowych i nie zawsze byli rzymskimi
katolikami... I nie rozumiem niektórych
współczesnych polskich polityków: jeśli
Ukraina ma być dla Polaków przestrzenią sentymentalną, to należy wymyślić
coś, co będzie jakimś modus vivendi,
rozpocząć polskie programy, które będą
działały na nowy typ młodych ukraińskich polityków, rozpocząć prawdziwy
głęboki dialog.
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nanie Ukrainy i Rosji, utrzymała władza
komunistyczna za wyzwolenie ludu,
a teraz kładą kwiaty Ukraińcy za ukraińskość. Bez wątpienia, Mazepa i Petlura
to ten sam ciąg opowieści o elicie ukraińskiej, która była stopniowo i umiejętnie likwidowana przez Rosję. Dla mnie
temat mazepiński w pewnym sensie
wyczerpuje petlurowskość, przecież dla
Rosji Ukraińcy przede wszystkim byli
mazepińcami, potem petlurowcami.
Po to żeby nie mówić, że mają kłopot
z ukraińskim ludem, mówili że mają kłopot ze zwolennikami jakiegoś jednego
człowieka – teraz Moskwa mówi o «banderowcach». Paradoksalnie z punktu
widzenia Ukrainy tak ubóstwiany dziś
w niektórych kręgach «banderyzm» to
pierwotny rosyjski antyukraiński epitet.
Niestety obawiam się, że dziś tandem
Chmielnicki–Bandera większości Ukraińców wystarcza, a szkoda…
– Czy Ukraina kiedyś Ciebie zawiodła?
– Nigdy nie zawiodła, może dlatego,
że przy całym moim przywiązaniu do
polskiego romantyzmu, próbuję być realistą – nigdy w sprawie ukraińskiej nie
liczyłem na wiele. Potrzebne są zmiany
w świadomości społecznej, a to trwa
lata. Kiedy pierwsze razy przyjeżdżałem
na Ukrainę, to były takie koszulki z tańczącym kozakiem: «Dziękuję Ci, Boże, że
nie jestem Moskalem». Były prezydent
pisał książkę «Ukraina – to nie Rosja».
To był taki rodzaj demonstracji politycznej, a teraz już nikomu nie trzeba
udowadniać odrębności Ukrainy – i co
ważniejsze ukraińskości – od Moskwy.
Jeszcze kilkanaście lat temu w Kijowie
nie można było usłyszeć języka ukraińskiego, wszędzie był rosyjski. A jeżeli
chodzi o stosunek do Polski? Widzę nieustającą sympatię. Oczywiście z perspektywy nas, Polaków, nad którymi
ciąży pamięć Wołynia, nie wszystko wygląda aż tak ładnie. Ale dla mnie to jest
pewny kostium, a pod tym kostiumem
jest właśnie owa sympatia do Polski
i do Zachodu. Zsumujmy to wszystko.
Czy dwadzieścia lat temu byłaby szansa, żeby Ukraińcy chcieli wstępować do
NATO? Czy dwadzieścia lat temu byłaby
szansa, żeby tak generalnie odwrócili
się od Rosji?

– Aż tak optymistycznie na Ukrainie?
– Może nie aż tak. Ukraińcy są bardzo
anarchiczni. Czy może inaczej: są bardzo
demokratyczni w swoim anarchizmie. To
mnie bardzo zaskoczyło, kiedy przyjeżdżałem tu podczas ważnych wydarzeń.
Widziałem ludzi, którzy byli nie poddanymi, jak to widziałem w Rosji – na Ukrainie
widziałem Obywateli przez duże «O».
Ukraińców odróżnia od ludzi Wschodu –
od Rosjan, gen wolnościowy. Jarosław
Hrycak powiedział kiedyś, że Ukraina jest
skutkiem zderzenia Wschodu i Zachodu.
Myślę, że Polska też, tyle że na Ukrainie
jest znacznie mniej państwowej, konstruktywnej tradycji.
Za ukraińską anarcho-demokracją nie
idzie żadna budowa państwa! Nie ma
przejścia od tej kozackiej Czarnej Rady
do budowy struktur państwowych. Tu
Ukraińcy mają jakiś problem, który jest
zwielokrotnionym polskim problemem.
To jest brak owych państwowych tradycji, to jest brak przełożenia poczucia obywatelskiego na realnie działające mechanizmy państwa. Ale to jest problem
trwający od pokoleń. Aby go rozwiązać
potrzebne jest posiadanie niepodległego państwa – a to teraz Ukraińcy mają.
Ciekawe jest to, że ukraińskie, post-sowieckie społeczeństwo wyprodukowało coś, co zaczyna go zmieniać od wewnątrz.
Ukraińcy dumni są z tego, że Filip Orlik napisał pierwszą w świecie konstytucję. Niektórzy w Polsce uśmiechają się na
tę «pierwszą w świecie konstytucję». Ja
– W Kijowie stoi pomnik Bohdana myślę, że nieistotne jest to, czy ona rzeChmielnickiego. Jak myślisz, kiedy na czywiście była «pierwsza» – istotne jest
Ukrainie na takim samym poziomie to, że Ukraińcy chcą w to wierzyć.
stanie Mazepa i Petlura?
– Chmielnicki to chyba najsprytniejRozmawiał Walenty WAKOLUK
sza postać w historii. To bohater obrotoZdjęcia udostępnione przez
wy. Pomnik postawił mu carat za pojedRoberta CZYŻEWSKIEGO

Сам Гадяч нас вразив. Місто чудово виглядає, воно гарне й доглянуте.
Я думав, що за Дніпром буде гірше,
майже як у Росії. Виявилося, що там
мощені тротуари, дійсно хороший готель. Я думаю, що це місто повинне
стати місцем польсько-українського
діалогу. Адже Гадяч – це нереалізована ідея Речі Посполитої під гербом,
що має три складові: Орла, Погоню та
Святого Архангела Михаїла. І саме таке
поєднання моєї сімейної історії із цією
великою польсько-українською істо
рією є для мене найціннішим.
Потім я пережив ще один шок. Після
того, як я несподівано знайшов родичів, хтось у міськраді сказав, що в Гадячі залишилися будинки, які належали
Чижевським. Зокрема, старий корпус
лікарні – будівля палацового типу. Ще
збереглася алея, яка вела до нього, будинки для прислуги і понад сторічний
дуб. Я прихопив жолуді з того дуба,
може, в Польщі проростуть… Виявилося, що мої предки не сиділи, як я думав, у селі, а були підприємливі. Мали
млини, про цегельню я вже згадував,
цукроварню, ще там щось.
– Коли ти дізнався про своє укра
їнське коріння?
– Дід помер ще до війни і про нього
не було багато інформації. Полякам із
Центральної Польщі шляхтич з Украї
ни асоціювався з поляком. Так мені
переказували в сім’ї: дід Гжегож Чижевський, польський майор, раніше був
в українській армії полковником. Ага,
був іще колись там українським міністром, але сімейні перекази не говорили, коли. Ну і його батько «щось там
в Україні робив», «у Женеві похований».
Що цікаво, згідно із цими самими
сімейними переказами, дід відчував
себе українцем. Наприклад, як хильне чарчину, то співав: «Реве та стогне
Дніпр широкий». Удома були україн
ські газети, які видавала петлюрівська еміграція. До цього часу в мене
збереглися кілька номерів газети
«Табір», дідові медалі, печатки, фотографії, листи, написані незрозумілою
кирилицею. Бабця нічого не викидала.
Пам’ятаю заржавілі дідові остроги і козацьку шапку, я грався в них у «війну».
– Коли ти почав цікавитися Украї
ною?
– Це вже справа вищої філософії, а не
лише мого особистого життя. Існують
дві Польщі: Польща П’ястівська і Польща Ягеллонська, тобто Польща Романа
Дмовського, назвімо її так, і Польща багатокультурної Речі Посполитої. Я вже
давно був прихильником тієї «ягеллонської» Польщі. Я не займаюся кресовою
проблематикою тільки з огляду на поляків, які живуть тут, в Україні. Я займаюся цим теж з огляду на «ягеллонські»
традиції. З другого боку, якщо українськість мене цікавить, то не тільки тому,
що мій дід був українцем. Я вважаю, що
існує певний «заповіт» першої Речі Посполитої. Це значить, що ми, поляки,
змагаючись у ХІХ ст., боролися не лише
за край над Віслою і Вартою, а за відбудову позицій нашої «ягеллонської»
Речі Посполитої у Центрально-Східній
Європі.
Може бути, що їдучи до того Гадяча,
я їхав не у просторі, а в часі. І навіть не
до ХІХ ст., а до 1658 р. Думаю, що поляки
шукають тут свої корені. Адже шум гусарських крил взявся саме звідси. Більшість гусарів походила не з теренів сучасної Польщі, а з кресових воєводств,
і не завжди вони були римо-католиками… І я не розумію деяких сучасних
польських політиків: якщо Україна має
бути для поляків сентиментальним простором, то треба придумати щось, що
буде якимсь modus vivendi, започаткувати польські програми, спрямовані на
новий тип молодих українських політиків, розпочати дійсно глибокий діалог.

вий герой. Пам’ятник йому встановив
царський режим за «возз’єднання»
України та Росії, його зберегла комуністична влада – за «визволення» народу, а тепер покладають квіти україн
ці – за українськість. Безсумнівно,
Мазепа і Петлюра – це продовження
тієї самої розповіді про українську
еліту, яку поступово й результативно
ліквідовувала Росія. Для мене мазепинська тема деякою мірою вичерпує
петлюрівщину, адже для Росії українці
передусім були мазепинцями, уже потім петлюрівцями. Щоби не говорити,
що в них, росіян, проблема з українським народом, вони казали, що в них
проблема з прихильниками якоїсь однієї людини. Тепер Москва говорить
про «бандерівців». Парадоксальне
з погляду України явище: цей «бандеризм», який сьогодні настільки обож
нюють у певних колах, – це первинно
російський антиукраїнський епітет. На
жаль, я побоююся, що зараз більшості
українців достатньо тандему Хмельницький-Бандера, а шкода…
– Чи Україна тебе колись розчаровувала?
– Ніколи не розчаровувала. Може,
тому, що я водночас з усією своєю
прив’язаністю до польського романтизму намагаюся бути реалістом – я ніколи в українському питанні не розраховував на багато. Потрібні зміни
в громадській свідомості, а на це треба роки. Коли я перші рази приїжджав
в Україну, тоді були такі футболки:
«Дякую Тобі, Боже, що я не москаль».
Колишній президент написав книжку «Україна – не Росія». Це була свого
роду політична демонстрація, а сьогодні вже нікому не треба доводити
окремішність України від Москви і, що
важливіше, її українськості. Ще кільканадцять років тому в Києві не можна
було почути української мови, всюди
була російська. А якщо йдеться про
ставлення до Польщі, то я спостерігаю
постійну симпатію. Звісно, з перспективи нас, поляків, над якими тяжіє
пам’ять про Волинь, не все виглядає
аж так гарно. Але для мене це все певний костюм, а під тим костюмом і є,
власне, симпатія до Польщі та Заходу.
Підсумуймо це все. Чи 20 років тому
був хоч якийсь шанс, щоб українці
хотіли вступити до НАТО? Чи 20 років
тому була ймовірність, що вони так категорично відвернуться від Росії?

– Настільки все оптимістично
в Україні?
– Може, не аж настільки. Українці
дуже анархічні. Чи, може, інакше: вони
дуже демократичні у своєму анархізмі. Це мене дуже вразило, коли я приїжджав сюди під час важливих подій.
Я бачив людей, які не були підданими,
як я бачив це в Росії. В Україні я бачив
Громадян – з великої літери. Українці
відрізняються від людей Сходу, росіян,
геном свободи. Ярослав Грицак колись
сказав, що Україна – це наслідок зіткнення Сходу і Заходу. Я думаю, що Польща
теж, тільки в Україні значно менше державницької, конструктивної традиції.
Українська анархо-демократія не
несе за собою ніякої побудови держави! Немає переходу від тієї козацької
Чорної ради до побудови державних
структур. Із цим українці мають якусь
проблему, і це багатократно примножує польські проблеми. Це відсутність
державницьких традицій, тобто брак
втілення громадянського обов’язку
в реально ефективні державні механізми. Але це проблема, яка триває покоління. Щоб її розв’язати, потрібно мати
незалежну державу – це українці зараз
мають. Цікаво, що українське, пострадянське суспільство породило щось,
що починає його змінювати зсередини.
Українці гордяться тим, що Пилип
Орлик написав першу у світі конституцію. Дехто в Польщі усміхається, коли
– У Києві стоїть пам’ятник Богдану чує про те, що вона була «першою у свіХмельницькому. Як вважаєш, коли в ті конституцію». Я вважаю, що несуттєУкраїні такого самого рівня вшану- во, чи вона дійсно була першою. Важвання досягнуть Мазепа і Петлюра? ливо те, що українці хочуть у це вірити.
– Хмельницький, мабуть, найспритРозмовляв Валентин ВАКОЛЮК
ніша фігура в історії. Це підприємлиФото надав Роберт ЧИЖЕВСЬКИЙ

Informacja
wołyńska

Волинська
інформація
W Łucku zostało otwarte
Muzeum Ukraińskiej Sztuki
Współczesnej Korsaków.

.......

У Луцьку відкрили музей
сучасного
українського
мистецтва Корсаків.

W dniach 25–26 sierpnia
na Zamku w Łucku odbył się
Międzynarodowy Festiwal
Jazzowy «ART JAZZ».

.......

25–26 серпня в Луцькому замку тривав Міжнародний джазовий фестиваль «ART JAZZ».
Na Międzynarodowy Festiwal Poleskie Lato z Folklorem, trwający w dniach
22–26 sierpnia, do Łucka
przyjechały zespoły z sześciu
krajów z czterech kontynentów: Indii, Egiptu, Meksyku,
Litwy, Turcji i Włoch.

.......
На міжнародний етнофестиваль «Поліське літо
з фольклором», який відбувався 22–26 серпня, до
Луцька з’їхалися колективи з шести країн чотирьох
континентів, зокрема з Індії, Єгипту, Мексики, Литви,
Туреччини та Італії.
Dla dzieci o szczególnych
potrzebach edukacyjnych
w Łucku został otwarty
Ośrodek Inkluzyjny.

.......

Для дітей з особливими освітніми потребами
в Луцьку відкрили інклюзивно-ресурсний центр.

Kanadyjkarze z Kowla zdobyli srebro na Mistrzostwach
Świata w Kajakarstwie rozgrywanych w Portugalii.

.......

Каноїсти з Ковеля стали
срібними призерами на
Чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
в Португалії.

Na wschodzie Ukrainy
zginął mieszkaniec Łucka – Georgij Olchowski pochodzący z Symferopola.
W związku z tym w niedzielę
26 sierpnia w Łucku ogłoszony został dzień żałoby.

.......
На сході загинув мешканець Луцька родом із
Сімферополя Георгій Ольховський. У зв’язку з похороном бійця 26 серпня
в місті оголосили жалобу.
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Urodziny Kraju
День народження Країни
Wiele się zmieniło od Rewolucji Godności na Ukrainie. Pozytywne zmiany obserwowałam na żywo w telewizji na obchodach
27-lecia Niepodległości.
Jeszcze do 2015 r. po rówieńskich ulicach
chodzili niziutcy milicjanci z brzuchami. Czapki
nosili na tyle głowy, na nogach eleganckie buty
z wesela (z czubem) i często mieli reklamówkę
w dłoni z napisem BOSS albo ECO MARKET (jeśli
funkcjonariusz właśnie był w drodze). Kto dzisiaj
chce zobaczyć prawdziwy progres od zera – musi
zobaczyć obchody Dnia Niepodległości na Ukrainie.
Po pierwsze Kijów i defilada wojsk. Jestem córką oficera, więc nie przechodzę obojętnie obok
armii. A w tym roku było na co popatrzeć. Popis
zrobiony na medal. Oczywiście, jak zawsze marynarze prezentowali się najlepiej. Nic dziwnego –
najciekawsze mundury i biało-granatowe barwy.
Potem rzecz jasna wojska piechoty w jasnobrązowych plamiakach, w pełnym ekwipunku. Ciekawie prezentował się też prezydencki pułk specjalny im. Bogdana Chmielnickiego – elegancki
i szykowny. Wszystkie kompanie reprezentacyjne
wyselekcjonowane na piątkę. Uświadomiłam sobie skąd wzięło się polskie porzekadło «za mundurem panny sznurem». Następnie pokaz techniki – ale tego już nie skomentuję, bo się na tym nie
znam. Z wyglądu było nowocześnie, postępowo
i przekonywująco.
Po drugie rówieński Majdan – widziany przeze mnie na żywo. Wesoło i radośnie. Większość
mieszkańców w narodowych strojach. Rodziny
z dziećmi, młodzież, koncerty i jarmarki. Prawdziwe urodziny Kraju.
Z niepokojem pomyślałam o swojej córce, która jest w drodze na ten świat i będzie wychowywać się na Ukrainie. Myślę, że trudno mi będzie
konkurować z tutejszymi zwyczajami w wychowaniu jej na Polkę (choć w połowie będzie Ukrainką). Po pierwsze Polacy nie noszą tradycyjnych
strojów, tylko raczej oglądają je w muzeach. Po
drugie, co tu robić 11 listopada? Może to, że odzyskaliśmy wolność w miesiącu z zapachem zgniłych liści i zniczy z cmentarza, to nie nasza wina.
Ale to, że do najbarwniejszych wydarzeń Święta
Niepodległości w Polsce należą spektakularne
marsze rozwydrzonej młodzieży, manifestującej
niby to «dumę Narodu», oraz kibolskie pochody
łysych gówniarzy kończące się rzucaniem koktajli
mołotowa w witryny sklepów, to już sami sobie
wypracowaliśmy.
W tym roku na Ukrainie wypada 27 lat niepodległości, a Polska właśnie świętuje 100. Ja

w domu zawsze byłam najmłodszym dzieckiem.
Kto ma starsze rodzeństwo ten wie, że musi być
ono bardziej odpowiedzialne, przetrzeć szlaki,
wychować rodziców i popełnić błędy, na których
młodsi się potem czegoś nauczą.
My, Polacy, mamy dłuższą historię niepodległości, a na lekcję «wolności» chodzimy już od
1918 r. Rekomenduję swojemu narodowi raczej
pokorę wobec faktu, że 100 lat jesteśmy już niezależni. Bo nic nie jest dane raz na zawsze. I może
zamiast «wstawania z kolan» proponuję nieco
dystansu – albowiem z boku nieraz widać lepiej
niż z góry.
Tego życzę Polakom z okazji trwającej
100-rocznicy odzyskania Niepodległości, a z okazji 27. urodzin życzę Wam, bracia Ukraińcy, żeby
się do Was uśmiechnęła dola.
Sława Ukrainie! Sława Polsce!
Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury
w Równem
Foto: Oleksandr KHARVAT

Багато змінилося з часів Революції гідності в Україні. Позитивні зміни я спостерігала у прямому ефірі під час святкування 27-ї річниці Незалежності.

Ще до 2015 р. рівненськими вулицями ходили приземкуваті череваті міліціонери. Головні убори носили на потилиці, на ногах – елегантні весільні черевики (з довгими носками),
часто в руці пакет із написом «BOSS» або «EКО
маркет» (якщо службовець саме кудись ішов).
Якщо ж хтось хоче сьогодні побачити справжній прогрес із нуля, повинен подивитися, як
в Україні святкували День Незалежності.
По-перше, Київ і військовий парад. Я дочка
офіцера, тож не можу байдуже пройти повз
армію. А цього року було на що подивитися.
Досягнення, варте медалі. Звісно, як завжди
найкраще виглядали моряки. Нічого дивного
– найгарніші мундири, білі й темно-сині кольори. Потім, це теж зрозуміло, – піхотні війська
у світлому камуфляжі, в повному військовому
спорядженні. Привабливим був теж окремий
президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького – елегантно і з шиком. Усі
зразкові колони відібрано на п’ятірку. До мене
дійшло, звідки взялося польське прислів’я «za
mundurem panny sznurem» – «за мундиром
дівчата юрбою». Потім показ техніки, але цьо-

го вже не прокоментую, бо в техніці не розуміюся. На вигляд була сучасною, прогресивною
і переконливою.
По-друге, рівненський Майдан, який я бачила на власні очі. Весело й радісно. Більшість
жителів у народному вбранні. Сім’ї з дітьми,
молодь, концерти і ярмарки. Справжній день
народження Країни.
Я занепокоїлася своєю дочкою, яка готується до приходу на цей світ і буде зростати
в Україні. Мені буде важко конкурувати з тутешніми звичаями, аби виховати її полькою (хоча
вона наполовину буде українкою). По-перше,
поляки не ходять у народному вбранні, а переважно оглядають його в музеях. По-друге, що
тут робити 11 листопада? Може й те, що поляки
повернули собі свободу в місяці із запахом прілого листя і цвинтарних лампадок, не від нас залежало. Але те, що до найяскравіших подій Свята Незалежності в Польщі належать видовищні
марші буйної молоді, яка нібито представляє
«гордість нації», та вболівальницькі походи
бритих гімнюків, що закінчуються киданням
коктейлів Молотова у вітрини магазинів, – це
вже наш, польський, «здобуток».
Цього року незалежній Україні виповнилося 27 років, а Польща саме святкує 100-річчя.
Я вдома завжди була найменшою дитиною.
Хто має старших братів і сестер, той знає, що
вони повинні бути більш відповідальними,
протоптати свій шлях, виховати батьків і зробити помилки, на яких молодші потім чогось
навчаться.
Ми, поляки, маємо довшу історію незалежності, а на урок «свободи» ходимо аж із 1918 р.
Рекомендую своєму народу, хоч він і незалежний уже 100 років, бути трохи скромнішим.
Адже нічого на дається раз і назавжди. І, може,
замість «встати з колін», запропоную спробувати подивитися на себе збоку, адже звідти часом
краще видно, ніж згори.
Бажаю цього полякам із нагоди 100-ї річниці відновлення Незалежності, а з нагоди 27-го
дня народження України, зичу Вам, БратиУкраїнці, аби Вам усміхнулася доля.
Слава Україні! Слава Польщі!
Ева МАНЬКОВСЬКА,
Українсько-польський союз імені Томаша Падури
в Рівному
Фото: Олександр ХАРВАТ

Польсько-український оркестр
шукає музикантів
Інститут Адама Міцкевича в рамках програми OPEN POLAND
оголошує набір до Польсько-українського естрадного оркестру. Про це повідомляє Польський інститут у Києві.
12–18 листопада в Києві оркестр напрацює прослуховування по скайпу. Другий етап прорепертуар, оснований на текстах сучасної слуховування відбудеться в Києві.
української поезії.
Заявки приймають від:
Польські музиканти й композитори Міхал
– вокалістів;
Ґорчинський і Павел Шамбурський разом із
– мультиінструменталістів;
українськими музикантами в рамках майстер– музикантів ритм-секції (контрабас, перкукласів створять композиції для концертної сія, перкусійні інструменти);
програми. У наступні роки виконавці висту– музикантів гармонічних інструментів
патимуть на сценах Польщі, України та інших (фортепіано, клавішні, синтезатор).
країн.
Для музикантів передбачено гонорари.
Аби взяти участь у майстер-класах, учасники повинні до 7 вересня 2018 р. надіслати заДетальніше на сайті: culture.pl
явку на адресу: orchestra@iam.pl. Після аналізу
надісланих заявок відбудеться перший етап
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... Szlakiem Wołyńskich Krzyży wokół Huty Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem ...

Mielnikowo
koło Osowej

Мельникове
біля Осови

Fotoreportaż poświęcam pamięci Jerzego Nowaka, zwanego
Hryc, Ukraińca z Mydzka Wielkiego, który uratował Polaków
z kolonii Mielnikowo (gmina Stydyń Wielki).

Цей фоторепортаж присвячую пам’яті Юрія Новака, на якого
всі казали Гриць, – українця з Великого Мидська, який урятував поляків із колонії Мельникове (гміна Великий Стидин).

Synowie Jerzego Nowaka razem z banderowcami w połowie zimnego kwietnia 1943 r.
przygotowywali się do ataku na kolonię. Hryc
wyszedł przez okno i poszedł z ostrzeżeniem
do Polaków. Szedł dziewięć kilometrów w jedną
stronę i z powrotem. Był lekko ubrany, przeziębił się, zachorował na zapalenie płuc i wkrótce
zmarł. Jakże wielkim i szlachetnym był człowiekiem, w dniach zagłady – sprawiedliwym.
Nad ranem banderowcy zaatakowali opustoszałą kolonię. Polacy z oddali przyglądali się jak
rabowany jest ich dobytek i podpalane są niektóre domy.
Hryc nie był wyjątkiem. Moja żyjąca w USA
Ciocia Weronika, ur. w 1919 r., opowiadała mi
o tym, jak do Dziadka przyjechali zaprzyjaźnieni Ukraińcy z Mydzka i proponowali pomoc w
ucieczce całej rodziny do Małyńska. Dziadek miał
nadzieję na przetrwanie i podziękował. Ukraińcy nie mieli złudzeń. Wiedzieli że los Huty jest
już przesądzony. Długo i serdecznie się żegnali. Okrutny los chciał, że stanęli po przeciwnych
stronach w śmiertelnym zmaganiu.

Сини Юрія Новака разом із бандерівцями
в середині холодного квітня 1943 р. готувалися
до нападу на колонію. Гриць виліз через вікно
і пішов попередити поляків. Пройшов дев’ять
кілометрів туди й назад. Був легко одягнений,
простудився, отримав запалення легень і невдовзі помер. Він був великою і шляхетною
людиною, праведником у часи лихоліття.
Під ранок бандерівці напали на покинуту
мешканцями колонію. Поляки здалеку спостерігали, як ті розкрадали їхнє майно й підпалювали будинки.
Гриць не був винятком. Моя тітка Вероніка,
(1919 р. н.), яка зараз проживає у США, розповідала про те, як до діда приїхали його друзіукраїнці з Мидська і пропонували допомогти
втекти всій його сім’ї до Малинська. Дід сподівався вижити, тому відмовився. Українці не
мали ілюзій. Вони знали, що Гута приречена.
Довго і сердечно прощалися. Лиха доля зробила так, що вони опинилися з різних боків
барикад у смертельному протистоянні.

Część ludności z Mielnikowa schroniła się
w kwietniu 1943 r. w Hucie Stepańskiej, pozostali mieszkańcy koczowali koło domów, nocą
siedzieli w lesie, a na dzień wracali do obejść.
Mieli wówczas przekonanie, że banderowcy nie
atakują w dzień. W krwawą noc z 16 na 17 lipca
1943 r. banderowcy spalili pozostałe gospodarstwa. Dziś nie ma śladu po kolonii.
1. Nie było potrzeby stawiać nowego krzyża.
Razem z mieszkańcem Majdanu, który stawiał
ten prawosławny krzyż w Mielnikowie, przybiliśmy tabliczkę. Ten dobry człowiek powiedział
wtedy, że będą opiekować się krzyżem.
2. Tu była kolonia Mielnikowo.
3. Na skraju Majdanu zachowała się jeszcze
przedwojenna stodoła kryta słomą.
Tekst i zdjęcia: Janusz HOROSZKIEWICZ

P. S.: Zainteresowani mogą uzyskać więcej
informacji pod adresem mailowym: janusz-hutastepanska@wp.pl
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Частина населення з Мельникового втекла
у квітні 1943 р. до Гути Степанської, інші жителі
кочували біля своїх домівок – ночі пересиджували в лісі, а на день поверталися до обійсть.
Вони були переконані, що бандерівці не нападають удень. У криваву ніч із 16 на 17 липня
1943 р. бандерівці спалили вцілілі господарства. Нині від колонії не залишилося і сліду.
1. Разом із жителем Майдану, який встановив православний хрест у Мельниковому, ми
розмістили табличку. Цей добрий чоловік пообіцяв, що доглядатиме за хрестом.
2. Тут була колонія Мельникове.
3. На окраїні Майдану збереглася довоєнна
стодола, крита соломою.
Текст і фото: Януш ГОРОШКЕВИЧ

P. S.: Усі зацікавлені можуть отримати
більше інформації за мейлом: janusz-hutastepanska@wp.pl
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Ocaleni od zapomnienia: Marian Stawiarz
Повернуті із забуття: Мар’ян Ставяж
W pierwszych miesiącach po ustanowieniu władzy sowieckiej na
Ukrainie Zachodniej do więzień trafiło wielu nauczycieli z polskich szkół, których traktowano jako «elementy społecznie niebezpieczne». Nasz kolejny szkic poświęcony jest Marianowi Stawiarzowi, nauczycielowi ze szkoły nr 6 i 14 w Równem.
Marian Stawiarz urodził się w 1905 r. we wsi
Wał-Ruda (obecnie w powiecie tarnowskim
w województwie małopolskim) w rodzinie Franciszka (s. Michała, ur. w 1878 r.) i Marii (c. Feliksa, ur. w 1885 r.) Stawiarzów. Ojciec Mariana był
nauczycielem, matka zajmowała się gospodarstwem i wychowaniem trojga dzieci: Mariana,
Wandy (ur. w 1912 r.) i Janiny (po ślubie Wolna,
ur. w 1914 r.). Wiadomo, że mąż Janiny był lekarzem i przed II wojną światową mieszkał z nią
w Żarach.
W 1914 r. Marian Stawiarz ukończył cztery klasy szkoły powszechnej i w tymże roku wyjechał
do Tarnowa. Tam kontynuował naukę w gimnazjum, które ukończył w 1922 r. Wykształcenie
wyższe zdobył w 1930 r. ukończywszy Wydział
Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów był członkiem Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prawie pięć lat po ukończeniu
studiów Marian nie mógł znaleźć pracy i był na
utrzymaniu rodziców. W 1935 r. znalazł wreszcie
wolne miejsce w jednej ze szkół w Równem na
Wołyniu i rozpoczął pracę jako nauczyciel języka
polskiego.
Marian Stawiarz nie był żonaty, nie posiadał
własnego mieszkania, dlatego wynajmował stację przy ulicy Księdza Skorupki 14 (za czasów sowieckich – ulica Czapajewa). Od 15 lutego 1940 r.
pracował jako nauczyciel w rówieńskiej szkole
nr 14.
21 marca 1940 r. Marian Stawiarz trafił do więzienia NKWD w Równem. Został oskarżony o to, że
«był członkiem polskiej organizacji nacjonalistycznej (ZWZ – przyp. aut.)…, a także prowadził agitację antysowiecką i rozpowszechniał antysowieckie
ulotki (komunikaty)». Więzień przyznał się do winy
tylko w tej części oskarżenia, która dotyczyła agitacji antysowieckiej i rozpowszechniania ulotek,
natomiast kategorycznie zaprzeczał o swojej przynależności do polskiego podziemia.
Wersja śledztwa dotycząca udziału Mariana
Stawiarza w konspiracji polskiej powstała wskutek zeznań Jana Kopczyńskiego, który w czasie
przesłuchań, a później również podczas konfrontacji przeprowadzonej 18 maja 1940 r. stwierdził,
że powiedział przyjacielowi o działalności polskiej organizacji podziemnej w Równem.
Jeśli chodzi o oskarżenie o agitację antysowiecką, to pojawiło się ono po tym, jak w trakcie aresztowania Mariana Stawiarza zostały mu
skonfiskowane ulotki. Później okazało się, że
ulotki, które zostały uznane za dowody rzeczowe w postępowaniu karnym, Marian otrzymał
w październiku 1939 r. od Tomczaka (imię nie jest
znane, nauczyciel Szkoły Powszechnej im. Henryka Sienkiewicza, wiek 26–27 lat, szatyn, wysokiego wzrostu) i rozpowszechniał je nie jako członek
podziemia, ale jako polski patriota. Jedną z drukowanych ulotek oraz inną ulotkę, przepisaną
przez niego odręcznie, na początku listopada
dał przeczytać Oldze Żurawlowej, a także Janowi
Kopczyńskiemu, braciom Jerzemu i Józefowi Rykowskim, kiedy spotykali się podczas gry w karty
w domu Rykowskich.
Świadkiem w sprawie Mariana Stawiarza był
Oleksandr Czub s. Mikołaja, kierownik działu finansowego 229 pułk konwojowy Wojsk Konwojowych NKWD ZSRR, który podobnie jak Marian
wynajmował mieszkanie u Olgi Żurawlowej.
Właśnie Oleksandrowi Czubowi kobieta pokazała ulotkę otrzymaną od Mariana. «…Żurawlowa
powiedziała mi, że oryginału ulotki dać nie może,
a może tylko użyczyć kopii właśnie dlatego, że
każdego dnia sprawdza ją Marian Stawiarz…
Dowiedziawszy się o tym postanowiłem nie brać
tych ulotek od Żurawlowej, bo przez to mogłem
zepsuć całą sprawę» – powiedział świadek.
W lipcu 1940 r. śledczy prowadzący sprawę
Stawiarza próbował sprawdzić wiarygodność
informacji o przechowaniu broni w gimnazjum
Związku Osadników, które znajdowało się na
Grabniku. Marian Stawiarz został oskarżony o to,
że wiedział o broni. Więzień jednak zapewnił, że

słyszał tylko plotki od innych osób, m.in. również
o tym, że pod sceną gimnazjum osadnicy ukryli
instrumenty muzyczne orkiestry dętej.
Decyzją Kolegium Specjalnego NKWD ZSRR
z dnia 2 listopada 1940 r. Marian Stawiarz został
skazany z art. 54-2, 54-10 cz. І i 54-11 КК USRR na
pięć lat pozbawienia wolności w obozach pracy.
Karę odbywał w obozie «Iwdelłag».
Według postanowienia Prokuratury Obwodu
Rówieńskiego z dnia 31 lipca 1989 r. wobec Mariana Stawiarza s. Franciszka zastosowano art. І
Rozporządzenia Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR z dnia 16 stycznia 1989 r. «O dodatkowych
przedsięwzięciach dotyczących odnowienia
sprawiedliwości wobec ofiar represji, mających
miejsce w latach 30–40 – na początku lat 50».
Dalsze losy Mariana Stawiarza nie są nam
znane.
W trakcie poszukiwań informacji o bohaterze
tej publikacji znaleźliśmy na stronie www.findagrave.com, informację o tym, że w katolickiej
części cmentarza Doulab w Teheranie w 1942 r.
został pochowany Marian Stawiarz ur. w 1905 r.
Możemy tylko przypuszczać, że jest to bohater
tego szkicu i że po Układzie Sikorski-Majski trafił
on do Armii Andersa, a następnie zmarł w trakcie
stacjonowania jej w Iranie.
Tetiana SAMSONIUK

У перші місяці становлення радянської влади на західноукраїнських землях до радянських казематів потрапило чимало вчителів польських шкіл, яких зарахували до категорії
«соціально-небезпечних». Наш черговий нарис присвячений
Мар’яну Ставяжу – вчителю рівненських шкіл № 6 та 14.

Народився Мар’ян Ставяж 1905 р. в селі
Вал-Руда (нині Тарновський повіт Малопольського воєводства) в родині Франциска Михайловича (1878 р. н.) та Марії Феліксівни
(1885 р. н.) Ставяжів. Батько Мар’яна працював учителем, мати займалася господарством
та вихованням трьох дітей: Мар’яна, Ванди
(1912 р. н.), Яніни, у шлюбі Вольної (1914 р. н.).
Відомо, що чоловік Яніни був лікарем і до
початку Другої світової війни вони мешкали
в місті Жари.
1914 р. Мар’ян Ставяж закінчив чотирикласне народне училище і того ж року виїхав
до Тарнова, де продовжив навчання в гімназії,
яку закінчив 1922 р. Вищу освіту юнак здобув
1930 р., закінчивши філософський факультет
Ягеллонського університету у Кракові. Під
час навчання він був членом Товариства академічної взаємодопомоги. Майже п’ять років
після завершення навчання Мар’ян не міг
працевлаштуватися і перебував на утриманні
батьків. 1935 р. він врешті знайшов вакантне
місце учителя польської мови в одній зі шкіл
Рівного.
Мар’ян Ставяж був неодруженим, не мав
власного житла, а тому винаймав квартиру на
вулиці ксьондза Скорупка, 14 (у радянські часи
вулиця Чапаєва). Із 15 лютого 1940 р. він працював учителем рівненської школи № 14.

21 березня 1940 р. Мар’ян Ставяж потрапив
до в’язниці НКВС у Рівному. Його звинуватили в тому, що він «був учасником польської
націоналістичної організації (Союзу Збройної
боротьби, – авт.) (…), а також проводив антирадянську агітацію і поширював антирадянські листівки (комунікати)». Ув’язнений визнав
себе винним лише в тій частині звинувачення,
що стосувалася антирадянської агітації та поширення листівок, категорично заперечуючи
свою причетність до діяльності польського
підпілля.
Версія слідства про участь Мар’яна Ставяжа в польській конспірації була зумовлена
свідченнями Яна Копчинського, який на допитах, а згодом і на очній ставці, яка відбулася 18 травня 1940 р., повідомив, що розповів
приятелю про діяльність польської підпільної
організації в Рівному.
Щодо звинувачення в антирадянській агітації, то його підтверджували листівки, вилучені під час арешту. Проте з’ясувалося, що
листівки, долучені як речові докази, Мар’ян
отримав у жовтні 1939 р. від Томчака (ім’я не
відоме, вчитель школи імені Генрика Сенкевича, 26–27 років, шатен, високого зросту)
і поширював їх не як член підпілля, а як патріот польської держави. Наприклад, друкований варіант однієї з листівок та іншу, переписану власноруч, на початку листопада він
давав читати Ользі Журавльовій, а також Яну
Копчинському, братам Єжи (у справі записаний як Георгій) та Юзефу Риковським, коли ті
збиралися на картярські ігри в будинку Риковських.
Свідком у справі Мар’яна Ставяжа був Олександр Миколайович Чуб, начальник фінчастини 229-го конвойного полку Конвойних військ
НКВС СРСР, котрий, як і Мар’ян, знімав житло
в Ольги Журавльової. Саме Олександру Чубу
жінка показала листівку, яку їй дав Мар’ян. Зі
слів свідка: «…Журавлева мне заявила, что
оригинал листовки она дать не может, а может дать только копию именно потому, что
ее каждый день проверяет Ставяж Марьян…
Узнав об этом я решил не брать эти листовки
у Журавлевой, ибо этим можно испортить все
дело».
У липні 1940 р. слідчий, який вів справу Ставяжа, намагався з’ясувати правдивість інформації щодо наявності в осадницькій гімназії,
яка знаходилася на Грабнику, зброї. Мар’яна
Ставяжа звинуватили в тому, що він знав про
це. Однак в’язень запевнив, що йому від інших
осіб відомо лише про чутки, зокрема й про те,
що під сценою гімназії осадники сховали музичні інструменти духового оркестру.
Постановою Особливої наради при НКВС
СРСР від 2 листопада 1940 р. Мар’яна Ставяжа
за ст. 54–2, 54–10 ч. І та 54–11 КК УРСР було засуджено до п’яти років позбавлення волі у виправно-трудових таборах. Термін покарання
він відбував у «Івдельлазі».
Заключенням прокуратури Рівненської області від 31 липня 1989 р. Мар’ян Францович
Ставяж потрапляє під дію ст. І Указу Президії
Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р. «Про
додаткові міри по відновленню справедливості стосовно жертв репресій, що мали місце
в період 30–40-х та початку 50-х років».
Його подальша доля нам не відома.
На сайті www.findagrave.com, ми знайшли
інформацію про те, що Мар’ян Ставяж 1905 р. н.
похований у 1942 р. в Тегерані на католицькій
частині Дулябського цвинтаря. Можемо лише
припустити, що це герой нашої публікації і що
після підписання угоди Сікорський-Майській
він потрапив до Армії Андерса та помер під
час перебування її підрозділів в Ірані.

Тетяна САМСОНЮК
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Zamłynie widziane oczami nauczycieli
Замлиння очима вчителів
Na pierwszy rzut oka każda Letnia Szkoła Języka Polskiego
w Zamłyniu to 12 wspaniałych dni, w ciągu których dzieci i młodzież pożytecznie spędzają wolny czas. Uczą się bowiem języka,
tworzą coś nowego na warsztatach malarskich, odkrywają swój
potencjał na zajęciach z art-terapii i zajmują się wieloma innymi
ciekawymi rzeczami.

На перший погляд, кожна літня школа польської мови в Замлинні – це 12 прекрасних днів, упродовж яких діти й молодь корисно проводять вільний час. Вони вивчають мову,
створюють щось нове на художніх майстер-класах, відкривають свій потенціал на заняттях з арт-терапії та займаються
багатьма іншими цікавими речами.

Letnia Szkoła Języka Polskiego w Zamłyniu to
już tradycja. Jak co roku plan Szkoły przewiduje
zajęcia, warsztaty i gry; jest także regulamin, który każdy uczestnik musi przestrzegać. Dla niektórych może to wydać się «niewolą», bo przecież lato i wakacje, a tu jeszcze trzeba się uczyć.
Jednak ci, którzy spędzali wcześniej wakacje w
Zamłyniu, czekają na to wydarzenie, dzieląc się
wspomnieniami ze swoimi przyjaciółmi.
W poprzednim numerze o swoich przeżyciach
opowiadały dzieci. Natomiast dziś swoimi przemyśleniami na ten temat podzielą się z nami wychowawczynie Letniej Szkoły, które włożyły dużo
trudu w organizację tego przedsięwzięcia. Czego oczekiwały od Szkoły? Jak wyglądała Szkoła
widziana oczami Natalii Baleckiej, Wiktorii Sekh
i Olgi Zubryczewej – nauczycielek II turnusu VIII
Letniej Szkoły Języka Polskiego w Zamłyniu?
«Jechałam do Zamłynia w roli nauczycielki i dyrektorki takiej Letniej Szkoły po raz pierwszy. Wiedziałam, że mam być elastyczna w rozwiązywaniu
wielu problemów i załatwianiu różnych spraw.
Rozumiałam, że nie jestem w stanie przewidzieć
wszystkich sytuacji i że trzeba będzie czasem reagować bardzo szybko» – powiedziała Natalia Balecka, nauczycielka języka polskiego z Kowla.
Wiktoria Sekh, nauczycielka języka polskiego
z Poddubców (rejon łucki), zaznaczyła, że wyjeżdżając do Zamłynia, nie wiedziała, co ją czeka,
ale kierowała się hasłem «Wszystko, co się dzieje
wyjdzie na dobre» i dodała: «Wiedziałam, że te
dni nie będą takie, jak zawsze...».
«Po roku pracy każdy normalny człowiek ma
urlop, żeby odpocząć od codziennej rutyny,
zmienić zwykły ciąg wydarzeń, przeżyć coś nowego i nabrać sił na przyszły rok. Ale nauczyciel
potrafi znaleźć pracę dla siebie również i latem.
Po licznych lekcjach, sprawdzianach, wypracowaniach, godzinach wychowawczych wybiera
się z dziećmi na obóz. Jestem nauczycielką, ale nigdy tego nie rozumiałam, dopóki nie trafiłam do
Zamłynia. Kiedyś słyszałam, że są na ziemi takie
miejsca, gdzie ludzie czują się inaczej, oddychają pełną piersią, widzą kolory bardziej jaskrawo,
wrażliwiej słyszą ciszę. Zamłynie to akurat takie
miejsce» – tak wyraziła się Olga Zubryczewa, nauczycielka języka polskiego z Kropywnyckiego.
Natalia, Wiktoria i Olga poznały się dopiero
parę tygodni przed początkiem Letniej Szkoły,
i to telefonicznie. Mimo to, twierdzą, że współpraca im się udała.
«Każda z nas miała różne pomysły, własne
wizje tego, jak musimy zorganizować zajęcia

Літня школа польської мови в Замлинні – це
вже традиція. Так само, як щороку, план школи передбачає заняття, майстер-класи та ігри;
також є правила, яких повинні дотримуватися
всі учасники. Для декого це може здатися «неволею», адже це літо й канікули, а тут до того ж
треба вчитися. Однак ті, хто вже раніше проводив канікули в Замлинні, чекають на цю подію,
ділячись спогадами зі своїми друзями.
У попередньому номері про свої враження
розповідали діти. Натомість сьогодні своїми
рефлексіями з нами поділяться виховательки
літньої школи, які вклали чимало праці в організацію цього заходу. Чого вони очікували
від школи? Як виглядала школа очима Наталії
Балецької, Вікторії Сех і Ольги Зубричевої – викладачів другої зміни VIII літньої школи польської мови в Замлинні?
«Я вперше їхала до Замлиння в ролі вчителя й директора такої літньої школи. Знала, що
маю бути гнучкою у вирішенні багатьох проблем і складних ситуацій. Розуміла теж, що
всього передбачити неможливо і що треба
буде часом реагувати дуже швидко», – розповідає Наталія Балецька, вчителька польської
мови з Ковеля.
Вікторія Сех, учителька польської мови
з Піддубців Луцького району, зазначила, що,
коли їхала до Замлиння, не знала, що на неї
чекає, але керувалася правилом: «Все, що відбувається, на краще». І додає: «Я знала, що ці
дні будуть не такими, як завжди…»
«Після року роботи кожна нормальна людина має відпустку, щоб відпочити від щоденної
рутини, змінити коловорот подій і набратися
сил на наступний рік. Але вчитель і влітку вміє
знайти собі роботу. Після численних уроків,
контрольних, творів, виховних годин він вирушає з дітьми в табір. Я вчителька, але ніколи
цього не розуміла, доки не потрапила в Замлиння. Колись я чула, що є на землі такі місця, де люди почувають себе інакше, дихають
повними грудьми, яскравіше бачать кольори,
де вразливіше чують тишу. Замлиння – саме
таке місце», – переконана Ольга Зубричева,
вчителька польської мови з Кропивницького.
Наталія, Вікторія та Ольга познайомилися
лише за кілька тижнів перед відкриттям літньої школи, і то лише телефоном. Попри це, запевняють, що співпраця була для них вдалою.
«Кожна з нас мала різні ідеї, власне бачення
того, як нам організувати заняття в Замлинні.
І всі ці ідеї та бачення вдалося успішно втілити

w Zamłyniu. Ale te wszystkie pomysły i wizje
udało się skutecznie wdrożyć w trakcie zajęć
Szkoły. Inspirowały nas również artystki Tetiana
Miałkowska i Halina Czernysz, a mądre słowa
i rady ks. Jana Burasa pomagały rozwiązywać
różne codzienne sytuacje» – podkreśla Natalia
Balecka.
Według Olgi Zubryczewej, w tworzeniu przyjaznej atmosfery w Zamłyniu pomagały nie tylko
cudowna przyroda, stary las, spokój i bezgraniczna wysokość nieba, ale również ludzie – uczniowie, nauczyciele, mieszańcy wsi, a przede wszystkim gospodarz ks. Jan Buras, którego uśmiech
już na progu Integracyjnego Centrum w Zamłyniu dawał każdemu odczuć: «Jesteś tu u siebie
w domu». «W tym domu poznałam 30 wspaniałych dzieci i koleżanki-nauczycielki, które do swojej pracy podchodzą z pasją». Natomiast Wiktoria
Sekh powiedziała, że bardzo ważne dla niej były
także doświadczenia innych nauczycielek w nauczaniu języka polskiego.
Wspólny pobyt w Zamłyniu, zajęcia integracyjne, gry, outdoory i art-terapia tworzyły atmosferę, którą w piosence nazwano «Zamłynie – to
cały świat».
«Zamłynie to cały świat nie tylko dla uczniów,
ale również dla nauczycieli – mówi Wiktoria Sekh.
Podczas szkoły nauczyciel znowu czuje się jak
dziecko: gra w gry, dobrze się bawi, chodzi na
dyskotekę, śpiewa, jeździ konno razem ze swoimi
uczniami. A Natalia Balecka dodaje: «W Zamłyniu
można znaleźć prawdziwych przyjaciół, odpocząć, nauczyć się, zaprezentować swoje talenty.
Tutaj nauczyciel naucza i jednocześnie uczy się
od swoich uczniów, istnieje wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja, a zajęcia odbywają
się zupełnie w innych warunkach, niż na co dzień.
Na Letnią Szkołę przyjeżdżają dzieci, których talentami i umiejętnościami stoi świat Zamłynia.
Bez nich nic by się nie działo».
Jak twierdzą Olga Zubryczewa, Natalia Balecka i Wiktoria Sekh, Integracyjne Centrum
Zamłynie pozytywnie wpływa na tych, którzy tu
przyjeżdżają. Tu nawet człowiek mało wierzący
chętnie idzie na poranną mszę świętą, ten, kto
boi się psów, radośnie ściska Rutkę (psa mieszkającego w Centrum), a kto wcześniej trzymał się
z dala od koni, z zachwytem jeździ na Karym (koń
ks. Jana Burasa).
Przemyśleniami podzieliły się
Olga ZUBRYCZEWA, Natalia BALECKA, Wiktoria SEKH
Zdjęcia udostępniła Natalia BALECKA

в життя під час занять школи. Ідеї нам підкидали також художниці Тетяна Мялковська і Галина Черниш, а мудрі слова й поради ксьондза Яна Бураса допомагали розв’язувати різні
щоденні ситуації», – підкреслює Наталія Балецька.
За словами Ольги Зубричевої, створювати приязну атмосферу допомагали не тільки
чарівна природа, старий ліс, спокій і безмежна височінь небес, але й люди – учні, вчителі,
жителі села, а передусім господар, ксьондз
Ян Бурас, усмішка якого вже на порозі Інтеграційного центру в Замлинні давала кожному відчути, що ти в себе вдома. «У цьому
домі я познайомилася із 30 чудовими дітьми
й колегами-вчительками, які до своєї роботи
ставляться з любов’ю». Натомість Вікторія Сех
сказала, що для неї дуже важливим був також
досвід інших викладачів у навчанні польської
мови.
Спільне перебування в Замлинні, інтеграційні заняття, ігри, уроки на відкритому повітрі й арт-терапія творили разом атмосферу,
яку в пісні назвали: «Замлиння – це цілий світ».
«Замлиння – це цілий світ не лише для
учнів, а й для викладачів», – говорить Вікторія
Сех. Під час літньої школи вчитель знову почу
вається, як дитина: грає в ігри, відпочиває, ходить на дискотеку, співає, їздить верхи разом
зі своїми учнями. А Наталія Балецька додає:
«У Замлинні можна знайти справжніх друзів, відпочити, навчитися, продемонструвати
свої таланти. Тут учитель навчає й одночасно
вчиться від своїх учнів, тут відбувається обмін
досвідом і взаємна інспірація, а уроки проходять в абсолютно інших умовах, ніж звичайно.
На літню школу приїжджають діти, талантами
і вміннями яких стоїть світ Замлиння. Без них
нічого би не відбувалося».
Як стверджують Ольга Зубричева, Наталія
Балецька і Вікторія Сех, Інтеграційний центр
«Замлиння» позитивно впливає на тих, хто
сюди приїжджає. Тут навіть мало набожна людина охоче йде на ранішню святу месу, той, хто
боїться собак, радісно обіймає Рутку (собака,
що живе в центрі), а хто раніше здалека обходив коней, із захопленням їздить верхи на Карому (кінь ксьондза Яна Бураса).
Своїми спостереженнями поділилися
Ольга ЗУБРИЧЕВА, Наталія БАЛЕЦЬКА, Вікторія СЕХ
Фото надала Наталія БАЛЕЦЬКА
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komendant Piłsudski w sierpniu 1916 r. po ciężkiej bitwie pod Kostiuchnówką. Stała się ona
najważniejszym odznaczeniem, jakie legioniści
mogli otrzymać» – powiedział Jarosław Górecki.
Wśród tych, którym Jarosław Górecki wręczył
odznakę, byli m.in. Gabriel Rapacz i Aleksander
Radica. Gabriel Rapacz po raz pierwszy pojawił
się w Kostiuchnówce w wieku 12 lat. Ma za sobą
pełnych pięć obozów, spędzonych na Wołyniu.
Po uroczystościach zażartował, że na swój pierwszy obóz w Kostiuchnówce został na siłę «wypchany» przez przyjaciół, ale w kolejnych latach
już nie sposób było tutaj nie przyjeżdżać. «Dużo
jest czynników, które powodują, że chce się mi
tu być. Nie tylko znajomi czy dobre towarzystwo,
ale przede wszystkim służba, którą tutaj pełnię» –
powiedział w rozmowie z nami.
Aleksander Radica jest komendantem Hufca
Harcerskiego «Wołyń» Harcerstwa Polskiego na
Ukrainie. Do Kostiuchnówki przyjeżdża od ponad 10 lat. Najpierw jako harcerz, następnie drużynowy, później jako hufcowy. Mówi, że bardzo
ważnym jest to, że harcerze z Ukrainy współpracują tu z harcerzami z Polski, poznając historię
i tradycje.
Obecnie harcerze ZHP Chorągwi Łódzkiej obejmują swoją opieką około 30 miejsc
pamięci. Ich działalność oraz funkcjonowanie
Centrum Dialogu w Kostiuchnówce wspierają
finansowo różne instytucje. W tym roku Chorągwi Łódzkiej udało się pozyskać dotacje Senatu,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Finansowo wspiera działalność Centrum również
Konsulat Generalny RP w Łucku oraz darczyńcy,
np. gmina Rozprza pomaga harcerzom ze sprzętem, a władze Zgierza wspierają wyprawy po
Ogień Niepodległości.
Według Jarosława Góreckiego, praca harcerzy
na Wołyniu jest możliwa również dzięki przyjaznemu nastawieniu miejscowych władz. Dzień
wcześniej, 24 sierpnia delegacja województwa
łódzkiego wraz z dziećmi ze szkoły w Kostiuchnówce wzięła udział w uroczystościach z okazji
Dnia Niezależności Ukrainy zorganizowanych
w Maniewiczach.
«24 sierpnia – to wielkie święto dla naszych
przyjaciół z Ukrainy. Pozdrawiamy Was przy tej
okazji i serdecznie życzymy, żeby niepodległość
Ukrainy była nienaruszana przez różnych dziw-

nych sąsiadów, z którymi musicie się w tej
chwili borykać» – powiedział Jarosław
str.
Górecki.
W ramach obchodów w Maniewiczach Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi podpisała umowę o współpracy ze
Szkołą Ogólnokształcącą nr 1 w Maniewiczach.
Natomiast liceum w Brzezinach zaproponowało
Szkole Ogólnokształcącej nr 2 w Maniewiczach
wejście w program z języka angielskiego, w którym wezmą udział również szkoły austriackie,
niemieckie i polskie.
Jarosław Górecki wraz z Konsulem Generalnym
RP w Łucku Wiesławem Mazurem podarowali
przyjaciołom pamiątki. Były to wykonane własnoręcznie przez harcerzy rzeźbione lilijki. Jako
pierwszy pamiątkę od harcerzy otrzymał Wiesław
Mazur. Po wręczeniu lilijek przypomniał zebranym, że to właśnie w Kostiuchnówce rozpoczął
się polski marsz ku niepodległości. Konsul Generalny RP w Łucku podziękował Chorągwi Łódzkiej
i miejscowym władzom za współpracę oraz złożył życzenia z okazji Dnia Niezależności Ukrainy
uczestniczącym w uroczystościach Ukraińcom.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości
delegacje złożyły wieńce pod krzyżem-pomnikiem na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Kostiuchnówką i zapaliły znicze. Następnie wszyscy
udali się na piknik do Centrum Dialogu Kostiuchnówka. Tu można było zwiedzić Izbę Tradycji,
obejrzeć w sali konferencyjnej filmy o Kostiuchnówce, harcerskiej służbie na Wołyniu, Legionach
lub zapoznać się z czterema wystawami: «Legiony Polskie» (przygotowana przez harcerzy Centrum Dialogu Kostiuchnówka i Muzeum Niepodległościowe w Łodzi), «Czerwonym tramwajem
do stacji Niepodległość» (autorstwa łodzianina
Piotra Wdowiaka), «Historia harcerstwa polskiego
na Wschodzie» (przygotowana przez Aleksandra
Radicę), «Niepodległa w plakacie» (zrealizowana
przez Centrum Kostiuchnówka przy udziale Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie).
W sali gimnastycznej szkoły w Kostiuchnówce odbył się specjalny pokaz monodramu
Huberta Kułacza «Ego te absolvo», zorganizowany dla osób, które nie mogły obejrzeć tego
spektaklu wieczorem (pokazano go przy cmentarzu w Polskim Lasku o 21.00). Przedstawienie
już było pokazywane w Kostiuchnówce podczas
zeszłorocznych uroczystości.

заснована за зразком нагороди «За вірну службу», яку комендант Пілсудський
вручав у серпні 1916 р. після складної
битви під Костюхнівкою. Вона стала найважливішою нагородою, яку могли одержати
легіонери», – сказав Ярослав Гурецький.
Серед тих, кому Ярослав Гурецький вручив відзнаку, були, зокрема, Габріель Рапач
та Олександр Радіца. Габріель Рапач уперше приїхав до Костюхнівки у 12-річному віці.
У нього за плечима – п’ять повних таборів,
проведених на Волині. Після заходу він розповів нам, що на перший табір у Костюхнівці його
змусили приїхати друзі, а далі було вже важко
сюди не приїжджати. «Є багато причин, через
які мені хочеться тут бути. І це не лише знайомі
чи добре товариство, а передусім служба, яку
я тут виконую», – зазначив він.
Олександр Радіца – комендант Харцерського гуфця «Волинь» Польського харцерства
в Україні. До Костюхнівки він приїжджає вже
понад 10 років, передусім як харцер, згодом як
дружиновий, а тепер як керівник гуфця. Каже,
що дуже важливо те, що харцери з України
співпрацюють тут із харцерами з Польщі, пі
знають історію і традиції.
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Нині харцери Лодзької хоругви «Союзу
польського харцерства» опікуються близько 30 місцями пам’яті. Їхню діяльність та
функціонування Центру діалогу «Костюхнівка»
фінансово підтримують різні інституції. У цьому році Лодзькій хоругві вдалося отримати
дотації Сенату РП, Міністерства культури й національної спадщини РП та Музею Юзефа Пілсудського в Сулеювку. Фінансово підтримує
діяльність центру також Генеральне консульство РП у Луцьку та благодійники, наприклад
гміна Роспша допомагає харцерам знаряддями, а влада Згєжа підтримує естафету «Вогонь
Незалежності».
Як наголосив Ярослав Гурецький, діяльність харцерів на Волині можлива теж завдяки
приязному ставленню до них місцевої влади.
До речі, днем раніше, тобто 24 серпня, делегація лодзького воєводства разом із дітьми з Костюхнівської загальноосвітньої школи взяла
участь в урочистостях із нагоди Дня Незалежності України, які проходили в Маневичах.
«24 серпня – це велике свято для наших
друзів з України. Користуючись нагодою, віта-

ємо вас і сердечно бажаємо, щоб незалежність
України не порушували різні дивні сусіди,
яким ви мусите сьогодні протистояти», – сказав Ярослав Гурецький.
У рамках урочистостей у Маневичах
Школа № 7 імені Львівських Орлят у Лодзі
підписала угоду про співпрацю із Загальноосвітньою школою І–ІІІ ступенів № 1 у Маневичах, а ліцей із Бжезін запропонував місцевій
загальноосвітній школі № 2 участь у програмі
з англійської мови, до якої долучаться також
австрійські, німецькі й польські школи.
Ярослав Гурецький разом із Генеральним
консулом РП у Луцьку Вєславом Мазуром подарували друзям ювілейні дерев’яні плакетки,
вирізьблені харцерами власноруч. Першим
такий подарунок від харцерів отримав Вєслав
Мазур. Після вручення плакеток він нагадав
присутнім, що саме в Костюхнівці розпочався
польський марш до незалежності. Генеральний консул РП у Луцьку подякував Лодзькій
хоругві та органам місцевої влади за співпрацю та привітав із Днем Незалежності присутніх
українців.
На завершення офіційної частини урочистостей делегації поклали вінки та квіти під
хрестом-пам’ятником на Польському військовому кладовищі під Костюхнівкою та запалили лампадки. Згодом усі вирушили на пікнік
до Центру діалогу «Костюхнівка». Тут можна
було відвідати Кімнату традиції, переглянути в конференц-залі фільми про Костюхнівку, харцерську службу на Волині, легіони або
ознайомитися з чотирма виставками: «Польські легіони» (її підготували харцери Центру
діалогу «Костюхнівкa» і Музей незалежності
в Лодзі), «Червоним трамваєм до станції Незалежність» (авторства Пьотра Вдовяка з Лодзі), «Історія польського харцерства на Сході»
(підготував Олександр Радіца), «Незалежна
на плакаті» (створили Центр «Костюхнівкa» та
Центральна військова бібліотека у Варшаві).
У спортзалі місцевої школи відбувся спеціальний показ монодрами Хуберта Кулача
«Ego te absolvo», організований для осіб, які
не могли подивитися цю виставу ввечері (вечірній показ відбувся біля кладовища в Польському ліску о 21.00). Учасники минулорічних
заходів у Костюхнівці вже мали змогу її переглянути.
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Monodram powstał na podstawie «Pamiętników» kapelana Legionów Polskich ks. Józefa Panasia. «Tu, w tych stronach, lała się krew Polaków
ubranych w cztery różne mundury: austriacki,
niemiecki, rosyjski i polski. A teraz wszyscy jak
bracia leżą na jednym cmentarzu» – mówi bohater Huberta Kułacza. Opowiada, jak odprowadzał na cmentarze młodych legionistów, udzielał
rozgrzeszenia w ostatnich sekundach ich życia,
szukał ich ciał na polach walk, w tym na pobojowisku kostiuchnowskim, stawiał im drewniane
krzyże.
«Mój pradziadek był legionistą, służył w II Brygadzie Legionów Polskich, w związku z tym temat legionowy był w rodzinie od dziecka obecny.
Reżyserem sztuki jest Bogusław Semotiuk, mój
profesor ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Pomysł jest
mój, ponieważ, jak mnie się udało ustalić, mój
pradziadek i ks. Józef Panaś służyli razem w 3 pułku piechoty II Brygady Legionów» – powiedział
po przedstawieniu Hubert Kułacz.
Jarosław Górecki, dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka gościł w tych dniach
ok. 500 osób. Poproszony o summa summarum 20 lat harcerskiej służby na Wołyniu, powiedział: «20 lat to dużo przygód, wydarzeń,
sytuacji. Sporo młodych ludzi przeszło przez
naszą działalność. Około tysiąca. Inny tysiąc – to
Polacy z różnych regionów Ukrainy, w tym z Wołynia. Jeszcze tysiąc – to Polacy z Polski, którzy
tu przyjeżdżają i traktują to miejsce jak Mekkę
naszej niepodległości. Chłopaki, którzy tu ze
mną zaczynali jako nastolatkowie, w tej chwili
są magistrami, doktorami nauk, pracują w muzeach, w polityce, w konsulatach. Pomysł na życie często znaleźli tutaj, w Kostiuchnówce. I to
jest chyba najcenniejsze».
Jarosław Górecki podzielił się z nami również
informacją o tym, że dzięki Polskiemu Towarzy-
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stwu Leśnemu udało się odrestaurować pomnik
chwały legionowej przy kościele w Maniewiczach, postawiony w 1929 r. podczas wizyty prezydenta Ignacego Mościckiego.
«To, co zobaczyłem w Kostiuchnówce, zrobiło
na mnie niesamowite wrażenie. Olbrzymia praca
wielu Polaków przy współpracy samorządu ukraińskiego, władz ukraińskich, dała niesamowite
efekty» – podkreślił dyrektor Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej w Łodzi dr Dariusz Rogut. Był
tu po raz pierwszy, przyjechał nie sam – zabrał
ze sobą troje dzieci. «Jest w moim przekonaniu
niesamowicie ważne pod każdym względem
edukacyjnym, społecznym i patriotycznym, że
przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, nie mają komputerów, Internetu i są w stanie poświęcić kawałek swojego młodego życia na bardzo ważną
rzecz, jaką jest przywracanie historii, pamięci, losów Polaków, którzy zginęli pod Kostiuchnówką.
Każde państwo powinno znaleźć grób każdego
swojego żołnierza i zadbać o ten grób, przywracając godność żołnierską» – zaznaczył dyrektor
łódzkiego IPN.
Od ponad 10 lat do Kostiuchnówki przyjeżdża
Jolanta Chełmińska, prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,
w latach 2007–2015 wojewoda łódzki. «Wszystko,
co udało się zrobić w Kostiuchnówce zawdzięczamy uporowi Jarosława Góreckiego i tych wszystkich, którzy go wspierają» – powiedziała Jolanta
Chełmińska. «Chciałabym, żeby w całej Polsce
mówiono o tym, że tu znajdujemy wsparcie od
społeczności ukraińskiej, że mamy tu wielu przyjaciół, że jesteśmy w stanie budować dobre, zdrowe relacje, szczególnie mając taki instrument jak
Centrum Dialogu Kostiuchnówka».
Natalia DENYSIUK, Walenty WAKOLUK
Foto: Natalia DENYSIUK

Монодрама поставлена за «Щоденниками…» капелана Польських легіонів, отця
Юзефа Панася. «Тут, на цих землях, кров проливали поляки, одягнені в чотири різні форми:
австрійську, німецьку, російську й польську.
А тепер усі вони лежать, як брати, на одному
кладовищі», – говорить герой Хуберта Кулача. Він розповідає, як проводив на кладовища молодих легіонерів, як відпускав їм гріхи
в останні секунди їхнього життя, як шукав їхні
тіла на полях битв, зокрема й на полю бою
під Костюхнівкою, як ставив на їхніх могилах
дерев’яні хрести.
«Мій прадід служив у 2-й бригаді Польських легіонів, тому тема легіонів близька мені
з раннього дитинства. Режисером монодрами
є Богуслав Семотюк, мій професор із кіношколи в Лодзі. Задум був мій, оскільки я з’ясував,
що мій прадід і отець Юзеф Панась служили
разом у 3-му піхотному полку 2-ї бригади легіонів», – сказав після вистави Хуберт Кулач.
Директор Центру діалогу «Костюхнівкa»
Ярослав Гурецький приймав у ці дні
500 гостей. Коли ми попросили його коротко
підсумувати 20 років харцерської служби на
Волині, він сказав: «20 років – це багато пригод, подій та ситуацій. Чимало молоді пройшло через нашу діяльність. Близько тисячі
осіб. Інша тисяча – це поляки з різних регіонів
України, зокрема і з Волині. Ще тисяча – поляки з Польщі, які сюди приїжджають і вважають
це місце Меккою нашої незалежності. Хлопці,
які тут зі мною починали як підлітки, сьогодні
вже магістри або й кандидати наук, працюють
у музеях, політиці, консульствах. Ідею того,
чим зайнятися в житті, вони часто знаходили
тут, у Костюхнівці. І це, мабуть, найцінніше».
Ярослав Гурецький поділився з нами інформацією про те, що завдяки Польському
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лісному товариству вдалося реставрувати
пам’ятник слави легіонів біля костелу в Маневичах, який встановили ще в 1929 р. під час візиту президента Ігнація Мосціцького.
«Те, що я побачив у Костюхнівці, справило
на мене велике враження. Величезна робота
багатьох поляків у співпраці з органами місцевого самоврядування, української влади,
дала дивовижні результати», – підкреслив
директор Лодзького відділу Інституту національної пам’яті Даріуш Рогут. Він відвідав ці
місця вперше. Приїхав не сам – узяв із собою
трьох своїх дітей. «Із погляду освітнього, громадського й патріотичного, на моє переконання, дуже важливо те, що сюди приїжджає
молодь. Вона не має комп’ютерів, Інтернету
й може присвятити частину свого молодого
життя дуже важливій справі, якою є відновлення історії, пам’яті, доль поляків, котрі загинули під Костюхнівкою. Кожна держава повинна знайти могилу кожного свого солдата
й подбати про неї, відновлюючи солдатську
гідність», – зазначив директор лодзького ІНП.
Уже понад 10 років до Костюхнівки приїжджає Йоланта Хелмінська, голова Лодзького окружного відділу Польського Червоного
Хреста, у 2007–2015 рр. – лодзька воєвода.
«Все, що вдалося зробити в Костюхнівці, ми
завдячуємо наполегливості Ярослава Гурецького й усіх тих, хто його підтримує, – сказала
Йоланта Хелмінська. – Я би хотіла, щоб у цілій
Польщі говорили про те, що ми знаходимо тут
підтримку української спільноти, що ми маємо
тут багато друзів, що ми здатні будувати добрі
здорові відносини, особливо маючи такий інструмент, як Центр діалогу «Костюхнівкa».
Наталя ДЕНИСЮК, Валентин ВАКОЛЮК
Фото: Наталя ДЕНИСЮК
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Notatki Prusa z
podróży na Wołyń

Нотатки Пруса
з мандрівки Волинню

W 1910 r. Bolesław Prus udał się na Wołyń. Po tej podróży powstał
esej «Notatki Wołyńskie» opublikowany w kilku odcinkach na łamach «Tygodnika Ilustrowanego». Wiktor Litewczuk udostępnił
nam z własnej kolekcji nr 52 i 53 tego pisma, zawierającego III
i IV część «Notatek». Poniżej podajemy kilka spostrzeżeń pisarza
o Łucku i o Wołyniu, zachowując oryginalną pisownię.

У 1910 р. Болеслав Прус відвідав Волинь. Після цієї подорожі
він написав есе «Волинські нотатки», які опублікували в кількох частинах на шпальтах «Ілюстрованого тижневика». Віктор
Літевчук надав нам із власної колекції № 52–53 цього видання,
які містять III і IV частини «Нотаток». Нижче наводимо кілька
спостережень письменника про Луцьк і Волинь.

«Tygodnik Ilustrowany», nr 52 z 24 grudnia
1910 r.
Plan Łucka, jeżeli nie zawodzi mnie wyobraźnia, przypomina liść z długim i pogiętym ogonkiem. Ogonek tworzy ulica, łącząca dworzec kolejowy z miastem; zaś funkcyę liścia spełnia Stare
Miasto, zbudowane na wzgórzu i oblane rzeką
Styrem. Stare Miasto, gdzie wznosi się kościół
katolicki, szkoła rządowa, poczta, szczątki zamku,
więzienie i grupa dworków, posiada nienajgorszy bruk, chodniki, zdaje się, betonowe i wygląda
dosyć czysto. Świeżego powietrza nie powinnoby tu braknąć, ze względu na obfitość ogrodów
przeważnie owocowych. Ten prowincyonalny
wygląd nie przeszkadza Łuckowi posiadać oświetlenia elektrycznego; choć nie wiem, czy gazowe
nie byłoby korzystniejsze.
Łuck nie jest drogi. Na przykład dom, posiadający ogródek, przedpokój, kuchnię, pięć sporych komnat, a wśród nich salon, gdzie zbierało się po 70 do stu osób, dom ten, jeżeli mnie
pamięć nie myli, wypuszcza się za 700 rubli
rocznie. Biuro Towarzystwa Wzajemnego Kredytu zajmuje pierwsze piętro przy głównej ulicy, a płaci tysiąc rubli rocznie. Dalej: funt mięsa
wołowego kosztuje 10 kop., polędwicy 15 kop.,
chleba – 3 kop. Kartofle sprzedaje się po 5 kop.
garniec, funt masła dobrego w zimie za 42 kop.,
w lecie można mieć i za 25 kop., sążeń sześcienny drzewa po 25 rubli, tysiąc sztuk cegieł po
12 rubli. Trzeba dodać, że pieczywo jest zupełnie dobre, a kiełbasa znakomita; nie pamiętam,
ażebym kiedy jadł lepszą.
Ale – nie ma róży bez cierniów! Miasto, położone w pięknej okolicy, posiadające ruiny zamku, elektryczność i «taką» kiełbasę… to miasto
poi się wodą ze Styru, którą każdy ostrożniejszy
człowiek musi przegotowywać. Wodę rozwożą
beczkami; za rubla miesięcznie można mieć kilka
wiader dziennie. Na wypadek cholery Łuckowi
grożą ciężkie czasy, więc zasługuje na wzmiankę
czyn p. Rzążewskiego, który przy swoim domu
kazał wywiercić studnię abisyńską. Wprawdzie
jest głęboka na 37 sażeni, ale wydaje dobrą wodę
i kosztuje zaledwie kilkaset rubli.
Latem Łuckowianie i nadobne towarzyszki ich
życia kąpią się w Styrze, zimą w mieszkaniach, o
ile kto ma ochotę; łaźnia ciepła tylko jedna upiększa miasto.
(…)
Łuck liczy 22 tysiące mieszkańców, a wśród
nich Małorusinów 10 proc., Polaków 5 proc.,
Żydów 85 proc.!.. Jest to więc gród w pełnem
znaczeniu wyrazu – żydowski; prawie wszystkie
sklepy należą do nich, cały handel znajduje się w
ich rękach… Przepraszam, są też i polskie sklepy:

«Ілюстрований тижневик», № 52 від
24 грудня 1910 р.
План Луцька, якщо мене не підводить уява,
нагадує листок із довгим та вигнутим хвостиком.
Хвостик утворює вулиця, що сполучає залізничний вокзал із містом, а роль листка виконує Старе місто, збудоване на пагорбі й оточене річкою
Стир. Старе місто, де височіють католицький
костел, державна школа, пошта, залишки замку,
в’язниця і група двориків, має не найгіршу бруківку, здається, бетонні тротуари та видається
доволі чистим. Свіжого повітря тут не бракує
з огляду на велику кількість садів, переважно
фруктових. Такий провінційний вигляд не заважає Луцьку мати електричне освітлення, хоча не
знаю, чи газове не було б кориснішим.
Луцьк не дороге місто. Наприклад, дім,
який має сад, передпокій, кухню, п’ять чималих кімнат і ще й салон, де збирається від 70 до
100 осіб, якщо я добре пам’ятаю, виставлений
за 700 рублів на рік. Контора Товариства взаємного кредиту займає перший поверх будинку на головній вулиці, а платить тисячу рублів
на рік. Далі: фунт яловичини коштує 10 коп.,
полядвиці – 15 коп., хліба – 3 коп. Картоплю
продають за 5 коп. за гарнець, фунт хорошого
масла взимку можна придбати за 42 коп., влітку – за 25 коп., погонний сажень дерева – за
25 рублів, тисячу цеглинок – за 12 рублів. Варто додати, що випічка досить добра, а ковбаса
пречудова – не пам’ятаю, чи їв я коли кращу.
Але не буває троянд без колючок! Місто,
розташоване в чудовій околиці, має руїни замку, електрику й «таку» ковбасу – це місто напувається водою зі Стиру, яку кожна обережніша
людина повинна прокип’ятити. Воду розвозять
діжками; за рубель на місяць можна отримати
кілька відер щодня. У випадку холери Луцьку загрожують важкі часи, тож варто згадати про вчинок пана Жонжевського, який наказав зробити
біля свого дому абіссинський колодязь. Щиро
кажучи, глибини вона має 37 саженів, але вода
в ній добра й коштує всього кількасот рублів.
Улітку лучани купаються в Стиру, взимку –
вдома, наскільки хто має бажання. Лише одна
тепла лазня міститься в місті.
(…)
Луцьк нараховує 22 тис. жителів, серед
них малорусинів – 10 %, поляків – 5 %, євреїв
– 85 %!.. Отож, це місто в повному розумінні
цього слова єврейське. Майже всі магазини
належать їм, уся торгівля знаходиться в їхніх
руках… Е ні, перепрошую, є й польські магазини: аптечний склад Кабзінського, аптека Злоцінського, готель «Староволинський» і продовольчий магазин. Є навіть магазин, здається,

skład apteczny p. Kabzińskiego, apteka p. Złocińskiego, hotel Starowołyński i sklep spożywczy.
Jest nawet i sklep zdaje się, że Rusina, a jego
właściciel, p. Walentij Dziegieć, przyozdobił go
takim szyldem: «Prodaża ikon, kartin i drugich
świaszczennych predmietow». W liczbie owych
– «i drugich świaszczennych predmietow» zauważyłem: szpagat, beczkę węgli, kilka brenerów
i knotów do lamp, słoik sucharków, podwiązki
i żelazko do włosów.
W innym sklepie, zapowiadającym «bakalie
i galanterye», widzieć można: nici, igły, bibułę
i śledzie; jeszcze w innym zauważyłem «obuwie
warszawskie», wyrabiane w Sokołowie siedleckim… Te sklepy należą już do starozakonnych.
(…)
Polakom ciągle zamykają się jakieś stowarzyszenia (choćby np. oficyalistów rolnych)
i zakazano im uczyć się w rodowitym języku.
W czasach «wolnościowych» z niemałym trudem założono w Łucku trzy szkółki polskie, a oto
niema z nich dzisiaj ani śladu i nawet ochron dla
czuwania nad małemi dziećmi nie wolno zakładać Polakom...
(…)
Miałem przyjemność poznać w Łucku p. Skorupskiego, adwokata, który przed kilkoma laty
był rejentem i bodaj czy nie sędzią śledczym aż
w Aleksandrowsku. Jest to miejscowość gub. archangielskiej, leżąca nad Oceanem Lodowatym.
(…)
Prawie współcześnie zdarzył się inny wypadek. W Krzemieńcu (gub. wołyńska) istnieje
materyał opałowy: lignit, doskonały kamień wapienny i tak wyborny piasek, że możnaby z niego
wyrabiać szkło, dorównywające czeskim. Otóż
przed laty zgłosiła się tam kompania francuska
z propozycyą, że będzie kopać lignit, wypalać
wapno i wyrabiać szkło, wszystko na dużą miarę.
Jakoż przeprowadzili Francuzi badania wstępne,
wydali ze sto tysięcy franków, lecz generał-gubernator Drenteln nie zgodził się na dalsze prace,
z powodu blizkości granicy.
Na Krzemieńcu Rosya już trzyma rękę, ziemia
jest, zatem niczego nie trzeba.
(…)
«Tygodnik Ilustrowany», nr 53 z 31 grudnia
1910 r.
(…)
W Łucku mieszka Polaków przeszło 1,200, w
powiecie prawie 24,000; jest więc ich za mało,
ażeby okolice te można było nazywać polskiemi,
lecz jest tylu, że mogliby żyć wygodnie, doskonalić się i zdobywać szacunek u obcych.
(…)

і русина, а його власник, Валентій Дьоготь,
прикрасив його такою вивіскою: «Продажа
икон, картин и других священных предметов».
Серед отих «и других священных предметов»
я помітив шпагат, діжку карбіду, кілька пальників і ґнотів до гасових ламп, слоїк сухарів,
підв’язки і щипці для волосся.
В іншому магазині, який обіцяв «бакалію
і галантерею», можна було побачити нитки,
голки, гофрований папір і оселедці. В наступному я помітив «варшавське взуття», яке виготовляли в Соколові біля Седльця… Ці магазини належали ветхозавітникам.
(…)
Полякам весь час закривають якісь товариства (як от, наприклад, земських писарів) і забороняють навчатися рідною мовою. У «ліберальні» часи з немалими труднощами в Луцьку
відкрили три польські школи, а сьогодні від
них і сліду не залишилося, навіть ясел для діток полякам не можна відкривати…
(…)
У Луцьку я мав приємність познайомитися
з паном Скорупським, адвокатом, який за кілька
років до того був регентом і слідчим суддею аж
в Александровську. Це місто в Архангельській
губернії, розташоване біля Льодовитого океану.
(…)
Майже одночасно трапився ще один випадок. У Кременці (Волинська губернія) є паливний матеріал – лігніт, прекрасний вапняк і настільки хороший пісок, що з нього можна було
б виготовляти скло, незгірше від чеського.
Отож, кілька років тому одна французька компанія звернулася з пропозицією видобувати
лігніт, випалювати вапно і продукувати скло.
Все у промислових масштабах. І от французи
провели попередні дослідження, витратили
зо 100 тис. франків, але генерал-губернатор
Дрентельн не погодився на проведення подальших робіт через близькість кордону.
На Кременець Росія вже наклала руку – земля є, а більше нічого й не треба.
(…)
«Ілюстрований тижневик», № 53 від
31 грудня 1910 р.
(…)
У Луцьку проживають трохи більше 1200 поляків, у повіті – майже 24 тис.; отже, їх замало,
щоби ці околиці називали польськими, проте стільки, що вони можуть жити комфортно,
розвиватися і здобувати повагу в інших.
(…)
Отож, польські здобутки в Луцьку вигля
дають не найкраще. Торгівлею займаються єв-
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Otóż polska praca w Łuckiem stoi nie zbyt
świetnie. Handlem zajmują się Żydzi, rękodziełami też Żydzi, zaś Polacy jeżeli odznaczają się, to
chyba w produkowaniu materyałów pokarmowych (pieczywo, wędliny). Już, naprzykład, zduństwo jest fuszerskie.
(…)
W rolnictwie także nie Polacy są najlepszymi
pracownikami, ale Niemcy i Czesi. Włościanin,
czy drobny eks-szlachcic polski, gospodaruje
nieco lepiej od włościanina Białoruskiego, który,
biedaczysko, nie ma się czem chwalić, chociaż,
według opinii p. B. Felińskiego, Małorusin jest
zdolny, pracowity i ma popęd do ulepszeń.
Ważną dźwignią pracy tutejszej jest Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, które przemysłowcom, rękodzielnikom, handlowcom i rolnikom
udziela kredytu. Towarzystwo działalność swoją
zaczęło bardzo skromnie, od jednego pokoiku;
dziś zajmuje okazały apartament i ma obrotu
około 16 milionów rubli rocznie. Założycielem
instytucyi był ś. p. Kuczyński, jednym z kierowników jest p. Kabziński, królewiak, odznaczający się
zdolnościami finansowemi.
(…)
A oto nazwiska pozostałych członków zarządu: pp. Roguski, Jakubowski, Feliński, Zajkowski,
Rzążewski, Omieciński, Czekmarew. Buchalterem
jest p. Godlewski, kasyerem – autentyczny hrabia
Iliński i dobrze spełnia obowiązki.
(…)
Niedaleko Tow. Wzaj. Kredytu mieści się klub:
«Dom Polski», który ma prawo, przynajmniej teoretyczne, urządzać zabawy, odczyty, koncerty,
widowiska dramatyczne.
(…)
Na sprawozdaniu «Domu Polskiego» podpisani są pp. Baliński i Jakubowski.
Z innych instytucyi wymieniam: Tow. spożywcze i Tow. rolnicze, z których pierwsze podobno
lepiej rozwija się, aniżeli drugie. Do T-wa spożywczego należy 223 członków, a kierunek nadają mu: pp. Feliński, Poczobut, Martynowicz, Peretiatkowicz, Giejek, de Brunet, Skorupski, Iliński.
Dla pożytku Warszawiaków zwrócę uwagę
na zatwierdzone w roku bieżącym: Łuckie Tow.
poprawy mieszkań i budowania domów dla klas
pracujących i niezamożnych, jego zaś założycielami są: pp. Jakubowski, Zajkowski, Feliński, de
Mezer, Kabziński, Skorupski i Rychliński.
Nareszcie istnieje w Łucku Rzym.-Katolickie
T-wo Dobroczynności. A oto wyjątek z ostatniego sprawozdania:
«Życzenie ogólnego zgromadzenia, aby zaopiekować się sierotami, tudzież dziećmi pozbawionemi opieki, wyrwać je z nędzy i deprawujących wpływów ulicy, a wdrożyć do pracy,
życzenie to pozostało bez skutku; albowiem
zarząd do tej pory nie otrzymał pozwolenia
od władz na otwarcie «ochronki» i «sali zajęć»
(warsztatów rzemieślniczych). Z konieczności
więc dobroczynność streszczała się w utrzymywaniu przytułku dla starców, udzielaniu wsparć
gotówką, produktami, odzieżą i wydawaniu bezpłatnych obiadów. Głownem źródłem dochodów
i utrzymania Towarzystwa w roku sprawozdawczym były składki członkowskie i produkty spożywcze, które okoliczni pp. obywatele systematycznie przysyłali do przytułku».
W roku 1909 Tow. Dobroczynności utrzymywało około 15 osób, wydało 2,270 obiadów,
udzieliło pomocy w odzieży, lekarstwach i pieniądzach 50 osobom, tudzież święcone 86 ubogim i 36 więźniom. Utrzymanie kompletne jednej
osoby w przytułku kosztowało 14 kop. dziennie,
cena zaś jednego obiadu z Chlebem dla przychodzących biedaków wynosiła około pięciu kop.
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Pomocy lekarskiej udzielali bezpłatnie miejscowi
lekarze Polacy.
Przy Tow. Dóbr. znajduje się Biblioteka, złożona z 2,600 tomów, otwarta codziennie.
Członków posiada Towarzystwo 91. Członkami dożywotnimi są: pp. Stecka, Starczewska, Sommerowa, Męcińska, Starczewski. Zarząd stanowią: ks. Stańkowski, dr. Miłaszewski;
skarbnikiem jest p. Rzążewski, sekretarzem –
p. Irena Rzążewska, współcześnie zarządzająca
Domem schronienia starców. Opiekunką tego
Domu jest p. Poczobutowa, a lekarzem doktor
Miłaszewski. Wydział wsparć tworzą: pp. Poczobutowa, Zajkowska, Józef Pec; zaś do Rady
nadzorczej Biblioteteki należą: biskup Niedziałkowski, ksiądz Stańkowski, tudzież pp. Roguski,
Feliński, ksiądz Blechman, Zajkowska, Miłobędzka, Iliński.
(…)
Wołyń, gdzie, obok przeważnej większości Małorusinów, mieszkają Żydzi, Polacy, Niemcy, Czesi
i garsteczka Wielkorosyan, przypomina butelkę,
do której nalałby kto merkuryuszu, wody i oliwy.
Gdy płyny spokojnie leżą obok siebie – nie łączą
się; gdy zaś kto potrząśnie butelkę – wywoła chaos, ale nigdy nie stworzy jednego płynu: oliwa
nie stanie się wodą, ani woda merkuryuszem.
Każdy myśli tylko o sobie i najbliższych: Żydzi
o Żydach, Niemcy o Niemcach, Czesi o Czechach
i tylko Wielkorosyanie pragnęliby wszystkich nakryć swojem «obiciem» (tapety), co się zresztą nie
bardzo udaje.
Małorusini jeszcze śpią, śpią aż chrapią, przez
sen powtarzają słowa, które im ktoś inny podszeptuje: o prawosławnych męczennikach, ofiarach panów i księży.
(…)
Na Wołyniu istnieją dwa typy gospodarstw
małych: nieliczne kolonie niemieckie i czeskie,
tudzież bardzo liczne wsie rusińskie. System kolonijny polega na tem, że każdy gospodarz posiada ziemię w jednym kawałku, a wśród niego
dom i budynki gospodarskie (…). Zaś przy systemie wsi dzisiejszych – każdy gospodarz posiada
ziemie w kilku, nawet w kilkunastu kawałkach,
oddalonych od siebie i pomieszanych z cudzymi
gruntami. Taka mieszanina zwie się «szachow
nicą».
(…)
Dziś rząd na Wołyniu myśli o reformie stosunków rolnych, o zniesieniu serwitutów,
usunięciu szachownic i przejściu do systemu
kolonijnego. Ale jeszcze w roku 1901 sprawę
tę poruszył adwokat przysięgły, p. Bohdan Feliński (synowiec arcybiskupa), i wypowiedział
o niej odczyt w Łuckiem Tow. rolniczem. Wykazał on, że serwituty i szachownice utrzymują
ruskich włościan w nędzy i hamują ich postęp,
a jednocześnie dowiódł, że dobrobyt czeskich
i niemieckich osiedleńców opiera się na systemie kolonijnym.
(…)
Wracając do spraw ogólnych, dziś na Wołyniu
rozlega się jedynie i wyłącznie komenda wielkorosyjska. (…) Mylą się jednak, jeżeli sądzą, że
uda im się «zrobić nową Wielkorosyę»… Urzędnik wielkorosyjski jest niańką, która – zapewne
mimowoli – budzi śpiące dziś niemowlę małorosyjskie; w jakim zaś humorze ocknie się ono? To
dopiero jutro pokaże.
(…)
Opracowano na podstawie «Notatek Wołyńskich» Bolesława
Prusa. «Tygodnik Ilustrowany», nr 52 i 53, 1910 r.
Zdjęcia pochodzą za zbiorów Wiktora LITEWCZUKA

реї, рукомеслами – також євреї, а поляки, якщо
й вирізняються, то хіба у виготовленні харчових продуктів (випічки, ковбас). А вже, наприклад, пічники – партачі.
(…)
У сільському господарстві також не поляки
найкращі працівники, а німці та чехи. Рільник,
тобто дрібний польський екс-шляхтич, господарює дещо краще за білоруського, який, бідолаха, не має чим похвалитися, хоча, на думку
Богдана Фелінського, малорусин здібний, працьовитий і має схильність до змін на краще.
Важливим рушієм місцевої праці є Товариство взаємного кредиту, яке надає позики
промисловцям, ремісникам, торгівцям і селянам. Організація розпочала свою діяльність
дуже скромно, з однієї кімнатки. Зараз вона займає солідні апартаменти й має 16 млн рублів
оборотів на рік. Засновником закладу був покійний Кучинський, одним із керівників є Кабзінський, родом із Центральної Польщі, який
відзначається фінансовими здібностями.
(…)
А ось прізвища інших членів правління: пани
Рогуський, Якубовський, Фелінський, Зайковський, Жонжевський, Омецінський, Чекмарев.
Бухгалтер – Годлевський, касир – Ілінський,
справжній граф, обов’язки виконує добре.
(…)
Неподалік від Товариства взаємного кредиту
розташований клуб «Дім польський», який має
право, принаймні теоретично, влаштовувати вечори, читання, концерти, театральні видовища.
(…)
Звіт «Дому польського» підписали Балінський і Якубовський.
З інших закладів перераховую споживче
і рільниче товариства, перше з яких, здається,
розвивається краще, ніж друге. До Споживчого товариства належать 223 членів, а напрямок діяльності визначають Фелінський, Почобут, Мартинович, Перетяткович, Гєєк, де Бруне,
Скорупський, Ілінський.
Спеціально для варшав’ян зверну увагу на
затверджене в поточному році Луцьке товариство ремонту квартир і спорудження будинків
для робітничого класу і незаможних. Його засновниками стали Якубовський, Зайковський,
Фелінський, де Мезер, Кабзінський, Скорупський і Рихлінський.
У Луцьку існує Римо-католицьке товариство
благодійності. А ось уривок з останнього звіту:
«Побажання загального зібрання взяти під
опіку сиріт, а також дітей, позбавлених опіки,
вирвати їх зі злиднів і з-під криміногенного
впливу вулиці та зайняти їх роботою – це побажання залишилося невиконаним. Правління
до цього часу не отримало від влади дозволу
на відкриття притулку і навчального залу (ремісничої майстерні). Тож під тиском обставин
благодійність зводилася до утримування притулку для престарілих, надання підтримки готівкою, продуктами й одягом та роздавання
безплатних обідів. Головним джерелом доходів і утримання товариства у звітному році
були членські внески і продукти, які громадяни систематично надсилали до притулку».
У 1909 р. Римо-католицьке товариство благодійності мало на утриманні близько 15 осіб,
роздало 2270 обідів, допомогло одягом, ліками і грошима 50 особам, зокрема й святковими продуктовими наборами 86 нужденним
і 36 в’язням. Повне утримання однієї особи
у притулку коштувало 14 коп. на день, ціна одного обіду з хлібом для відвідувачів-бідняків
становила близько 5 коп. Безкоштовну медичну допомогу надавали місцеві лікарі-поляки.
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При товаристві благодійності діє бібліотека.
В ній зібрано 2600 томів. Відкрита щоденно.
Товариство нараховує 81 члена. Пожиттєвими членами є пані Стецька, Старчевська,
Зоммер, Менцінська, пан Старчевський.
Правління – ксьондз Станьковський, доктор Мілашевський, скарбник Жонжевський,
секретар Ірена Жонжевська, зараз вона керує будинком-притулком для престарілих.
Піклувальницею цього дому є пані Почобут,
а лікарем – доктор Мілашевський. До відділу
підтримки входять пані Почобут, Зайковська,
Юзеф Пец. До наглядацької ради бібліотеки
належать єпископ Нєдзялковський, ксьондз
Станьковський, а також Рогуський, Фелінський, ксьондз Блехман, Зайковська, Мілобендзька, Ілінський.
(…)
Волинь, де поряд із переважною більшістю
малорусинів проживають євреї, поляки, німці,
чехи і жменька великоросіян, нагадує пляшку,
до якої хтось налив ртуті, води та олії. Коли рідини спокійно знаходяться одна біля другої,
вони не змішуються. Натомість, якщо хтось
збовтає пляшку, то спричинить безлад, але ніколи не утворить єдиної рідини: олія не стане
водою, а вода – ртуттю. Кожен думає лише про
себе і найближчих: євреї – про євреїв, німці –
про німців, чехи – про чехів і тільки великоросіяни хотіли би всіх накрити своїми «шпалерами», що в них, зрештою, не дуже виходить.
Малорусини ще сплять, сплять аж хропуть,
крізь сон повторюючи слова, які їм підшіптує
хтось інший – про православних мучеників,
жертв панів і ксьондзів.
(…)
На Волині існують два види малих господарств: нечисленні німецькі та чеські колонії,
а також дуже численні русинські села. Система колоній полягає в тому, що кожен господар
володіє одним шматком землі, на якому стоять
дім і господарські будівлі (…). Натомість у системі теперішніх сіл кожен господар має землю,
поділену на кілька чи навіть кільканадцять ділянок, розташованих на віддалі одна від одної
і перемішаних із чужими ґрунтами. Таку мішанину називають «шахівницею».
(…)
Сьогодні керівництво на Волині розмірковує над реформою земельних відносин, відміною сервітутів, усуненням шахівниць і переходом до колонійної системи. Але ще в 1901 р.
цю справу порушив присяжний адвокат Богдан Фелінський (племінник католицького
єпископа) і виголосив про неї доповідь у Луцькому рільничому товаристві. Він зазначив, що
сервітути й шахівниці тримають русинських
землевласників у злиднях і гальмують їхній поступ, та водночас довів, що добробут чеських
і німецьких поселенців ґрунтується на колонійній системі.
(…)
Повертаючись до загальних справ, зараз
на Волині лунають тільки й виключно російські команди. (…) Проте вони помиляються,
якщо вважають, що їм вдасться «зробити нову
Великоросію»… Великоросійський чиновник
є нянькою, яка, напевно, мимоволі будить малоросійське немовля, що нині спить. А в якому
гуморі воно прокинеться? Це лише завтрашній день покаже.
(…)
Текст опрацьований на основі «Волинських нотаток»
Болеслава Пруса. «Ілюстрований тижневик», № 52–53 за
1910 р.
Фото з колекції Віктора ЛІТЕВЧУКА
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Świątynia w Maciejowie: od kościoła
do cerkwi
Храм у Мацеєві: від костелу до церкви
Zespół budynków dawnego kościoła pw. Świętego Stanisława
Bpa Męcz. i Świętej Anny w Łukowie (rejon turzyski w obwodzie wołyńskim) składający się obecnie ze świątyni i budynku
dla księdza prawosławnego, jest zabytkiem XVI–XVIII wieku
o znaczeniu ogólnokrajowym.

Комплекс споруд колишнього костелу Святого Станіслава,
єпископа і мученика, та Святої Анни в селищі Луків Турійського району Волинської області, що складається із храму
й будинку священика, є пам’яткою архітектури загальнонаціонального значення XVI–XVIII ст.

W oparciu o źródła historyczne możemy
przypuszczać, że pierwszy kościół w Maciejowie
zbudowano w czasach, kiedy miejscowość należała do Stanisława Maciejowskiego i jego syna,
również Stanisława Maciejowskiego. Wydarzyło
się to ok. 1557 r., kiedy Łuków otrzymał magdeburskie prawa miejskie, a jego nazwę zmieniono
na Maciejów. W 1558 r. w Maciejowie powstała
parafia rzymskokatolicka. Wcześniej miasteczko
należało do parafii Perewały. Kościół został poświęcony w 1595 r. przez biskupa chełmskiego
Stanisława Gomolińskiego.
Pierwszy opis kościoła powstał w trakcie wizytacji w 1604 r.: drewniany budynek, ściany były
bardzo uszkodzone przez deszcze. Wizytator zaznaczył, że były tu zakrystia, dzwonnica, kostnica,
dwoje drzwi, okna oszklone.
Ponieważ był to już kościół parafialny, pojawiło się zapotrzebowanie na zbudowanie nowej
świątyni. Stara została rozebrana i w 1627 r. rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Fundowali go Jan Skaszewski, podkomorzy
chełmski, oraz jego córka Ewa, wdowa po Fryderyku Sapieże. Z wizytacji przeprowadzonej
w 1929 r. dowiadujemy się, że kościół został już
wówczas zbudowany. Wizytator zaproponował wybudowanie nowej dzwonnicy, grobowca i ogrodzenia wokół terenu przykościelnego
z wejściem od strony miasta. Nowy kościół został
poświęcony w 1632 r. przez biskupa chełmskiego
Remigiusza Koniecpolskiego.
W trakcie wizytacji, która odbyła się w 1672 r.
odnotowano znaczne uszkodzenia kościoła, powstałe podczas wojen. Z na wpół zrujnowanej
dzwonnicy Kozacy zabrali mały dzwon. W 1672 r.
zaczęto odbudowę świątyni. Ks. Aleksander Kazimierz Pogoralski odnowił drewnianą dzwonnicę,
na której wisiał ocalały dzwon. Odrestaurowano wówczas także trzy zdewastowane ołtarze.
W 1682 r. zostały one poświęcone przez biskupa
chełmskiego Stanisława Święcickiego.
W 1701 r. dzięki właścicielowi Maciejowa
Atanazemu Miączyńskiemu dokończono budowę nowej, murowanej dzwonnicy – tzw. Bramy Lubomelskiej. W 1706 r., w okresie wojny ze
Szwedami, Atanazy Miączyński wywiózł na przechowanie do Częstochowy wiele kosztowności
z kościoła w Maciejowie. Dopiero w 1726 r., po

Спираючись на історичні джерела, можна припустити, що перший костел у Мацеєві
збудували тоді, коли містечко перебувало у
володінні Станіслава Мацієвського-батька
та Станіслава Мацієвського-сина. Сталося це
близько 1557 р. Тоді Лукову надано магдебурзьке право та статус містечка, а його назву
змінено на Мацеїв. У 1558 р. була створена римо-католицька парафія із центром у Мацеєві.
До цього Мацеїв належав до парафії Перевали. Костел 1595 р. освятив холмський єпископ
Станіслав Гомолінський.
Перший опис костелу складено під час візитації 1604 р.: дерев’яна споруда, дуже пошкоджені дощами стіни. Були ризниця, дзвіниця,
осуарій, двоє дверей, засклені вікна.
Оскільки костел набув статусу парафіяльного, то виникла потреба в побудові нового
храму. Старий розібрали і в 1627 р. розпочали
будівництво нової мурованої святині коштом
холмського підкоморія Яна Скашевського
та його дочки Єви, вдови Фридерика Сапіги.
У 1629 р., відповідно до візитації, костел був
уже збудований. Візитатор запропонував спорудити нову дзвіницю, склеп і огорожу навколо прикостельної території із входом з боку
міста. Освятив новий костел холмський єпископ Ремігіуш Конєцпольський у 1632 р.
Згідно з візитацією 1672 р., під час воєн споруда зазнала значних пошкоджень. Із напівзруйнованої дзвіниці козаки забрали малий
дзвін. Того ж року розпочато відбудову храму.
Ксьондз Олександр-Казимир Погоральський
відновив дерев’яну дзвіницю з вцілілим дзвоном. Реставрували також три пошкоджені вівтарі. Їх у 1682 р. освятив холмський єпископ
Станіслав Свенціцький.
У 1701 р. за кошти власника Мацеєва Атаназія Мйончинського завершили будівництво
нової мурованої дзвіниці – Любомльської брами. У 1706 р., під час війни зі шведами, Атаназій Мйончинський вивіз багато костельних
коштовностей на зберігання до Ченстохови.
Лише в 1726 р., після його смерті, ці скарби
частково повернули до Мацеєва.
У візитації 1714 р. зазначено, що вже
були збудовані дві склепінчасті крипти під
костелом, притвор, покритий бляхою, а дах

jego śmierci, częściowo powróciły one do miasteczka.
Podczas wizytacji, mającej miejsce w 1714 r.
odnotowano, że pod kościołem zostały już zbudowane dwie sklepione krypty, narteks kryty
blachą, a dach budynku został pokryty dachówką. Teren przykościelny otaczał mur z dwiema
bramami, a na Bramie Lubomelskiej umieszczono dwa dzwony. W kościele było siedem ołtarzy,
dziesięć ławek, a organy miały dwa pozytywy.
Paramenty kościelne, zwłaszcza świeczniki, były
pozłacane lub posrebrzane, ozdobione kosztownymi kamieniami, m.in. rubinami, a także wyprodukowane z miedzi, cyny albo mosiądzu. Na
większości wyrobów można było zobaczyć herby
szlacheckie właścicieli miasteczka – Suchekomnaty i Trestka. W kościele znajdowały się liczne
wota. Były to pierścienie, obrączki, srebrne łańcuszki, korale i 800 sztuk pereł. Na ścianach wisiały obrazy w pozłacanych ramach oraz portrety
właścicieli Maciejowa – Atanazego Miączyńskiego i jego żony Heleny z Łuszkowskich. Freski, wyroby snycerskie pokryte złotem i różne ozdoby –
kwiaty, ptaki i anioły – wszystko to świadczyło
o bogactwie kościoła.
W 1717 r. dziekan lubomelski podarował kościołowi srebrną monstrancję. Dzięki niemu dach
zakrystii nakryto dachówką i kupiono nowe organy o 13 głosach. Atanazy Miączyński ufundował
trzeci dzwon dla kościelnej dzwonnicy. 1723 r. w
krypcie niedobudowanej jeszcze kaplicy Świętego Józefa położonej przy południowej ścianie
nawy kościoła, złożono szczątki Atanazego Miączyńskiego. Według innych danych pochowano
go w krypcie szpitalnego kościoła pw. Świętego
Michała Archanioła.
W 1726 r. zakończyła się budowa południowej
kaplicy Świętego Józefa i dzwonnicy-bramy, która miała trzy dzwony, dobudowano także nowy
narteks.
Dzięki wizytacji przeprowadzonej w 1751 r.
dowiadujemy się, że kościół pokryty czerwoną
dachówką, podobną do łuski karpia, znów potrzebuje remontu. Dwie wieże w fasadzie świątyni trzeba było pokryć nową blachą.
W 1763 r. przy północnej ścianie kościoła wybudowano kaplicę Świętego Piotra. Została ona
ufundowana przez syna Atanazego Miączyńskie-

костелу покрили черепицею. Прикостельну
територію оточував мур із двома брамами,
а на брамі-дзвіниці знаходилися два дзвони.
Вівтарів у костелі нараховувалося вже сім,
були ще десять лавок і два органи. Начиння,
особливо підсвічники, позолочене, покрите
сріблом, оздоблене коштовним камінням, зокрема рубінами, а також виготовлене з міді,
олова або латуні. На більшості виробів можна
було побачити шляхетські герби Сухекомнати
і Трестка, тобто власників містечка. У костелі
зберігалися багато перснів і обручок, срібних ланцюжків, коралів та 800 перлин. На
стінах знаходилися образи в позолочених
рамах, портрети власників Мацеєва – Атаназія Мйончинського та його дружини Хелени
Лушковської. Фрески, різьбярські вироби,
покриті золотом, декор у вигляді квітів, птахів
та ангелів – усе це свідчило про багатство та
велич костелу.
У 1717 р. любомльський декан подарував
храму срібне начиння. Його коштом ризницю
покрили черепицею і придбали нові органи
на 13 голосів. Атаназій Мйончинський подарував костельній дзвіниці третій дзвін. 1723 р.
у крипті ще незакінченої каплиці Святого Йосипа, що знаходилася біля південної стіни
костелу, поховали Атаназія Мйончинського.
Хоча за іншими відомостями його похоронили
у крипті шпитального костелу Святого Михайла Архангела.
У 1726 р. завершили будівництво південної
каплиці Святого Йосипа і дзвіниці-брами, яка
мала три дзвони, а також спорудили новий
притвор.
У візитації 1751 р. йдеться про те, що костел,
покритий червоною черепицею, подібною до
луски коропа, знову потребує ремонту. На той
час фасад увінчували дві башти, які потрібно
було покрити новою бляхою.
1763 р. біля північної стіни костелу постала
каплиця Святого Петра, збудована за кошти
сина Атаназія Мйончинського Петра. Того ж
року повністю згоріла брама-дзвіниця. Розплавлені дзвони занесли до замку (палацу
Мйончинських). У 1769 р. коштом ксьондза
Анджея Ластовецького відремонтовано вікна
у храмі.

Мандруючи Волинню
go, Piotra. W tym roku w całości spłonęła bramadzwonnica. Roztopione dzwony wniesiono do
zamku (pałacu Miączyńskich). W 1769 r. kosztem
ks. Andrzeja Łastowieckiego w kościele wyremontowano okna.
W sprawozdaniu z wizytacji, która odbyła się
w 1773 r. podano, że Brama Lubomelska, czyli dzwonnica, została odbudowana. Dzwonów
było już pięć, łącznie z tymi nowo odlanymi
z roztopionych na skutek pożaru. Nazywały się:
«Tadeusz», «Antoni», «Michał», «Józef», «Kajetan».
Zostały one poświęcone w 1776 r. przez sufragana chełmskiego Melchiora Jana Kochnowskiego.
Wizytator zaznaczył także, że w kościele, pod
szkłem w pozłoconej ramie, znajdowało się woskowe popiersie Matki Boskiej.
W 1799 r. wizytator zanotował, że podłoga
w świątyni była z marmuru, a między ławkami –
z cegły. Na ścianie wisiały portrety króla Augusta III i królowej Marii Józefy.
W czasie wizytacji w 1824 r. zaznaczono, że
obydwie kaplice i zakrystia są pokryte nową dachówką, wymieniono dwoje drzwi, otynkowano
mur wokół kościoła, a na dzwonnicy wyremontowano dach i ustanowiono nowy, żelazny pozłocony krzyż.
Pod zaborem rosyjskim świątynia nadal działała jako kościół rzymskokatolicki, ale od 1858 r.
wpisów do ksiąg metrykalnych «Rimsko-katoliczieskoj Mecejewskoj cerkwi» dokonywano już
po rosyjsku.
Wkrótce po powstaniu styczniowym 1863–
1864 świątynia została zamknięta. Nie działała
do roku 1875, kiedy rząd carski przekazał ją prawosławnym jako cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wśród parafian od razu
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, z których
rozszerzono boczne kaplice Świętego Piotra
i Świętego Józefa.
Wpisy do ksiąg metrykalnych w latach 1877–
1914 świadczą o tym, że parafianami cerkwi byli
nie tylko mieszkańcy Maciejowa, ale również wsi
Bielicze, Wolańszczyzna, Okunin, Topólka, Czarnoplesy, Nowosiółki, Somin, Poczapy i miasta
Luboml. W cerkwi nie było pieców, nazywano ją
więc chłodną i odprawiano w niej nabożeństwa
głownie latem. Naprzeciwko, po drugiej stronie
ulicy znajdowała się cerkiew Świętej Paraskewy,
w której były piece, dlatego zimą na msze święte
chodzono tam.
Począwszy od 1894 r., kiedy do Maciejowa
przeniesiono Seminarium Duchowne w Mielcach, ta placówka zaczęła wykorzystywać cerkiew Wniebowzięcia NMP w celach edukacyjnych – kler i parafianie z Maciejowa wyrazili na
to zgodę. Przy cerkwi stał duży dom, zbudowany
jeszcze w 1723 r. Mieszkali w nim księża prawosławni, a od 1892 r. działała cerkiewno-parafialna
szkoła. Przy cerkwi działało także prawosławne
bractwo.
W 1919 r. Maciejów znalazł się pod władzą
Polski i świątynię znowu przekształcono na
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kościół. Wśród jego parafian były m.in. siostry
niepokalanki i polskie rodziny. Pierwsza msza
święta w kościele została odprawiona przez
ks. Szuhajskiego, zaproszonego przez siostry
niepokalanki.
Bolszewicy, którzy przyszli do Maciejowa
w 1920 r., zdewastowali kościół: zerwali podłogę, powybijali okna, zniszczyli ołtarze i zrabowali
krypty. Siostry niepokalanki po powrocie do miasteczka musiały znowu odnawiać kościół. Jego
drzwi zostały otwarte również dla katolickich
dziewcząt – uczennic szkoły, seminarium nauczycielskiego i gimnazjum działających przy klasztorze. Proboszczami kościoła byli: ks. Franciszek
Korwin-Milewski, Czesław Potocki, Stanisław Kobylecki, Adam Żółkiewski i Jan Nowak. W 1939 r.
kościół został zamknięty przez sowietów.
Podczas II wojny światowej w część ołtarzową trafił pocisk. Po wojnie w świątyni przechowywano zboże, a następnie mieściły się w niej
pracownie szkoły zawodowej, kuźnia i elektrownia na olej opałowy. Brama została zburzona. Do
podziemi wsypano śmieci, doszło nawet do rabowania cegły. 4 marca 1974 r. dwaj uczniowie
szkoły w Łukowie zapalili w kościele ognisko. Pożar zniszczył dach. Przez dziesięciolecia świątynia
rujnowała się także na skutek zalewania wodą.
Na wieżach w fasadzie bociany zakładały swoje
gniazda, a korzenie brzóz niszczyły mur. Krypty
przyciągały «poszukiwaczy skarbów», a ludzkimi
czaszkami miejscowi chłopcy grali w piłkę nożną.
Zniknęła tablica «Zabytek architektury». Ludzka
obojętność wydawała się być bezgraniczna.
Po proklamacji przez Ukrainę niepodległości
w 1991 r. państwo próbowało odnowić świątynię, ale ze względu na brak środków prace zawieszono na długie lata. W 1997 r. w Łukowie
została zarejestrowana parafia Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego, ale
dopiero latem 2007 r. otrzymała ona na własność
zdewastowany budynek dawnego kościoła. Parafianie zaczęli samodzielnie odnawiać świątynię.
7 sierpnia 2008 r. odbyło się poświęcenie cerkwi
pw. Świętej Anny. Nabożeństwa są tu odprawiane w języku ukraińskim. W ciągu dziecięciu lat
parafianie uporządkowali teren wokół cerkwi:
urządzili trawnik i klomby, postawili ogrodzenie,
nakryli dachem obydwie kaplice, ołtarz, zakrystię
oraz częściowo budynek gospodarczy. Wszystkie
prace zostały wykonane dzięki ofiarom parafian
oraz ludzi, którzy chcieli wesprzeć odnowienie
świątyni.
Zoja SZEWCZUK

Autorka opracowała ten tekst w oparciu o tom
22 wydania «Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego»
Foto: 1. Kościół parafialny w Maciejowie na rysunku
Napoleona Ordy. 2. Ogólny widok kościoła. Okres sowiecki.
3. Fasada kościoła w czasach radzieckich. Bramy już nie ma.
4. Cerkiew Świętej Anny. 2017 r.

Відповідно до візитації 1773 р., Любомльську браму, тобто костельну дзвіницю, відбудували. Дзвонів було вже п’ять, включно
з тими, які заново відлили з розплавлених під
час пожежі. Вони дістали такі назви: «Тадеуш»,
«Антоні», «Міхал», «Йозеф», «Каєтан». Їх освятив холмський суфраган Мельхіор-Ян Кохновський у 1776 р. Візитатор відзначив наявність
у костелі воскового погруддя Матері Божої,
вміщеного під скло в позолочену раму.
У 1799 р. візитатор зазначив, що підлога
у храмі була з мармуру, а поміж лавками – із
цегли. На стіні з’явилися портрети короля Августа III і королеви Марії-Юзефи.
Візитація 1824 р. стверджує, що обидві каплиці та ризниця покриті новою черепицею,
замінено двоє дверей, поштукатурено мур довкола костелу, а на дзвіниці полагоджено дах
і встановлено новий залізний позолочений
хрест.
Храм існував як римо-католицький костел
і в часи Російської імперії, а записи в метричних книгах «Римско-католической Мацеевской
церкви» від 1858 р. велися вже російською мовою.
Невдовзі після Січневого повстання 1863–
1864 рр. костел закрили. Він стояв пусткою,
і лише в 1875 р. царський уряд передав його
православним та освятив в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці. За кошти парафіян значно
розширили бічні каплиці Святого Петра і Святого Йосипа.
Записи в метричних книгах, здійснені
в 1877–1914 рр., свідчать про те, що парафіянами Успенської церкви були не лише мешканці Мацеєва, а й сіл Біличі, Волянщина, Окунин,
Тополька, Чорноплеси, Новосілки, Сомин, Почапи та міста Любомль. Успенський храм не
отоплювався, тому богослужіння в ньому здійснювалися здебільшого в літній час. Поряд
тоді стояла церква Святої Параскеви, у якій
були грубки, тому в холодну пору року служби
Божі відбувалися там.
Починаючи з 1894 р., коли до Мацеєва перевели Милецьке духовне училище, церкву
почали використовувати і як приміщення училища, на що причт і парафіяни Мацеєва висловили письмову згоду. Поблизу храму у великому будинку, зведеному в 1723 р., мешкали
священики, а з 1892 р. функціонувала церковно-парафіяльна школа. При Успенській парафії
існувало православне братство.
У 1919 р. Мацеїв опинився під владою Польщі і храм знову став костелом. Серед його парафіян були сестри-непорочниці та польські
родини. Першу службу Божу в костелі відправив запрошений сестрами ксьондз Шугайський.
Більшовики, які прийшли в Мацеїв 1920 р.,
поглумилися над костелом, зірвавши підлогу,
вибивши вікна, перевернувши вівтарі й пограбувавши захоронення у крипті. Сестри-не-
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порочниці після повернення знову відновили
храм. Його двері відчинилися і для дівчат-католичок – учениць жіночої школи, учительської
семінарії та гімназії, що діяли при кляшторі.
Служили в костелі отці Францішек Корвін-Мілевський, Чеслав Потоцький, Станіслав Кобилецький, Адам Жолкевський та Ян Новак. Після встановлення радянської влади в 1939 р.
костел закрили.
Під час Другої світової війни у вівтарну
частину храму влучив снаряд. Після війни
у храмі влаштували сховище для зерна, потім майстерні профтехучилища, кузню та дизельну електростанцію. Арку-дзвіницю поварварськи знесли. У підземелля висипали
сміття, дійшло навіть до розкрадання цегли.
4 березня 1974 р. двоє учнів луківської школи
розклали у костелі вогнище. Велика пожежа
знищила дах. Свою руйнівну справу впродовж
десятиліть робила й вода. На баштах фронтону
лелеки влаштовували гнізда, берези корінням
руйнували цегляну кладку. Крипти притягували шукачів скарбів, а людськими черепами
хлопчаки грали у футбол. Зникла табличка
«Пам’ятка архітектури». Людській байдужості
не було меж.
Настав 1991 р. Україна здобула незалежність. Держава зробила спробу відновити
храм, але через брак коштів робота зупинилася на довгі роки. У 1997 р. у Лукові зареєстрували громаду Української православної
церкви Київського патріархату, але лише влітку 2007 р. вона отримала приміщення зруйнованого костелу для проведення богослужінь.
Парафіяни вирішили своїми силами відновити
споруду. Через рік, 7 серпня 2008 р., відбулося
освячення храму в ім’я Святої Анни. Богослужіння тут здійснюються українською мовою.
Протягом десяти років парафіяни облаштували на прицерковній території квітники та
газон, спорудили огорожу, перекрили дах
обох каплиць, вівтаря, ризниці, а також частину покрівлі господарського будинку. Все це
здійснили виключно за рахунок пожертвувань
прихожан церкви та людей, які вболівали за
відновлення святині.
Зоя ШЕВЧУК

При роботі над текстом авторка спиралася
на книгу «Kościoły i klasztory rzymskokatolickie
dawnego województwa ruskiego», том 22.
Фото: 1. Парафіяльний костел у Мацеєві на малюнку Наполеона Орди. 2. Загальний вигляд костелу в радянські
часи. 3. Фронтон костелу в радянські часи. Воріт уже
нема. 4. Церква Святої Анни. 2017 р.
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Mały Wielki Człowiek – Jan Matejko
Мала велика людина – Ян Матейко
«To był człowiek, który tworzył nerwami. Wlewał w siebie litrami czarną kawę i odpalał papierosa od papierosa. Dziennie stał
po sześć, osiem godzin na drabinie i malował te swoje olbrzymie
obrazy» – pisze dr Maria Przemycka-Zielińska.

«Це була людина, яка творила нервами. Він вливав у себе літрами чорну каву і прикурював цигарку від цигарки. Щодня
стояв по шість-вісім годин на драбині й малював ці свої велетенські полотна», – згадувала Марія Пшемицька-Зелінська.

Pisanie o Matejce w kontekście malarzy Niepodległej wydaje się zabiegiem nader oklepanym, prostym, a nawet banalnym. Lecz pominięcie tego nazwiska, wyjątkowego w swej wielkości
malarza, przy okazji elementarza kultury polskiej,
w dodatku odnosząc się do tła historycznego, byłoby grzechem niewybaczalnym.
Jan Matejko posturę miał raczej mizerną.
Był niskiego wzrostu, chuderlawy, wydawał się
wręcz karłowaty. W trakcie malowania, z powodu krótkiego wzroku, przykładał do lewego oka
szkło powiększające. Jako uczeń nosił niezbyt
eleganckie przydomki. Nazywano go «ślepowron» lub «męczybuła». W progi Szkoły Sztuk
Pięknych wstąpił mając 13 lat. Jeden ze swoich
najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych
obrazów – «Stańczyka» – ukończył w wieku lat
24. Ten wybitny talent, który ujawnił się tak szybko i w tak młodym wieku, podobnie jak Henryk
Sienkiewicz w literaturze, przypominał rodakom
wielkie, chwalebne i wzniosłe wydarzenia z historii Polski, ich Ojczyzny.
Matejko był twórcą narodowej szkoły malarstwa historycznego, które w tamtych czasach,
w okresie zaborów, spełniało szczególną rolę.
W państwie pozbawionym suwerenności politycznej artysta, ukazując dawną świetność i wielkość Rzeczypospolitej tudzież chwałę jej oręża,
kształtował serca i umysły Polaków, wskrzeszał
wiarę w odrodzenie niepodległej Ojczyzny. Nadając tak wielkie znaczenie malarstwu historycznemu, zauroczył i zafascynował nim szerokie
masy społeczeństwa.
Zainteresowanie historią, kult wielkiej Niepodległej malarz wyniósł ze swego rodzinnego
domu. Mimo, że ojciec artysty był czeskim emigrantem, a matka wywodziła się ze spolonizowanej niemieckiej rodziny, to w krakowskim mieszkaniu Matejków panowała polska i patriotyczna
atmosfera. Niewątpliwie nie bez znaczenia dla
kształtowania się młodego artysty była też wyjątkowa atmosfera miasta, w którym urodził się
i żył malarz. Jego zabytki, Zamek Królewski na
Wawelu, groby władców a także – w porównaniu
z innymi zaborami – swoboda w kultywowaniu
tradycji narodowych sprawiły, że artysta zwrócił
swój talent oraz zainteresowania właśnie w kierunku malarstwa narodowego, historycznego.
Dla Matejki była to doskonała strawa emocjonalna i mentalna do tego, aby tworzyć monumentalne płótna ukazujące militarne i polityczne sukcesy Polski. Któż dziś nie zna «Bitwy pod
Grunwaldem», «Hołdu pruskiego» lub «Sobieskiego pod Wiedniem».
Oprócz tematów związanych z polskim orężem, artysta chętnie w swoich obrazach nawiązywał do słynnych historycznych romansów.
W Polsce szczególną popularnością cieszyły
się dzieje związku Zygmunta Augusta i Barbary
Radziwiłłówny. Ileż łez wylano przy obrazie, na
którym Matejko uwiecznił króla przy łożu umierającej ukochanej. Kolejnym charakterystycznym
motywem tematycznym były wizerunki ludzi wybitnych: uczonych, władców, artystów. To dzięki
Janowi Matejce i jego całemu cyklowi «Poczet
królów i książąt polskich» nie wyobrażamy sobie,
aby Stefan Batory, Bolesław Wstydliwy lub Bolesław Chrobry mogli mieć inną twarz i posturę.
W kompozycjach malarza dominują tłumy,
wielopostaciowe sceny niczym kadry z barwnego widowiska teatralnego lub filmu akcji.
Najczęściej rozgrywają się w pozbawionej głębi
przestrzeni pierwszego planu. Wszystkich najważniejszych bohaterów mamy na wyciągnięcie
ręki. Możemy prawie wejść w ramy. W obrazach
artysty pojawia się ogromna ekspresja, która
często graniczy lub wręcz przechodzi w patos.
Obserwator bez trudu może dostrzec ogromną
dramaturgię postaci, przejawiającą się w pozach,
mimice twarzy, grymasach, gestach, nawet ułożeniu fałd ubrania. Stanisław Witkiewicz napisał,
że «Matejce udało się stworzyć specyficzną rasę
ludzi nacechowanych heroizmem i niezłomną

Писати про Матейка в контексті художників незалежності може здатися процедурою
страшенно простою і навіть банальною. Проте
оминути це прізвище, не згадати виняткового у своїй величі художника, та ще й в абетці
польської культури, додатково посилаючись
на історичні події, було би непростимо.
Ян Матейко був низького зросту, худорлявий, та й узагалі здавався карликуватим. Коли
малював, через короткозорість прикладав до
лівого ока збільшувальне скло. Ще як був учнем
носив не надто вишукані прізвиська. Називали
його «сліпондя» або «зануда». До Школи художніх мистецтв вступив у 13-річному віці. Одну зі
своїх найвідоміших картин, «Станьчика», закінчив у 24 роки. Цей видатний талант, який проявився так швидко і в такому молодому віці, так
само, як Генрик Сенкевич у літературі, нагадав
співвітчизникам славетні й незабутні події з історії Польщі, їхньої Батьківщини.
Матейко був творцем національної школи
історичного малярства, яке в ті часи, часи неволі, виконувало особливу роль. У державі,
позбавленій політичного суверенітету, митець,
зображаючи колишню пишноту і велич Речі Посполитої та славу її зброї, формував серця й уми
поляків, воскрешав віру у відродження незалежної Батьківщини. Надаючи такого великого
значення історичному малярству, він зачарував
і захопив ним широкі маси громадськості.
Зацікавлення історією, культ великої незалежної Польщі художник виніс зі свого рідного
дому. Попри те, що батько митця був чеським
емігрантом, а мати походила з полонізованого
німецького роду, у краківському помешканні
Матейків панувала польська патріотична ат-

wolą, ulegających wielkim namiętnościom, które
uzewnętrzniają się w ich patetycznych gestach
czy w płonących uniesieniem spojrzeniach».
Matejko był hojnym człowiekiem, wiele swoich dzieł po prostu podarował narodowi polskiemu, papieżowi, Francji, swoim znajomym. Przekazywał także duże kwoty na cele charytatywne.
Nie bardzo dbał o pieniądze, często sprzedając
swoje prace po znacznie zaniżonych cenach, dlatego kondycja finansowa jego rodziny nie należała do najlepszych.
Miłość, fascynacja, namiętności nie były artyście obce. Prawie wszystkie kobiety na jego obrazach mają twarz jego muzy – Teodory z Giebułtowskich. Ukochana, którą po wielu staraniach
poślubił w 1864 r., nie okazała się być tak idealną,
jak to sobie artysta wyobrażał. Szczęście niestety
nie trwało długo. Żona była kłótliwą i skorą do
awantur kobietą. Cierpiała na cukrzycę, a na domiar złego zapadła na chorobę psychiczną i została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym.
1 listopada 1893 r. okazał się być tragicznym
dniem polskiego malarstwa. W tym dniu, w wieku
55 lat, umarł Jan Matejko. W czasie jego pogrzebu bił dzwon Zygmunt, a w ostatniej drodze towarzyszył mu cały Kraków. Wiadomości o śmierci
artysty pojawiły się w kilkudziesięciu gazetach
europejskich. Do domu przy ulicy Floriańskiej
napływały telegramy kondolencyjne z Wiednia,
Berlina, Pragi, Rzymu, Paryża i wielu innych miast.
Nawet swoją śmiercią Jan Matejko realizował
swój plan – «Europie przypomnij Polskę».
Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla przez ORPEG
Na foto: fragment obrazu «Bitwa pod Grunwaldem»,
Wikipedia

мосфера. Безсумнівно, неабияке значення на
формування молодого митця мав винятковий
дух міста, в якому народився й жив художник.
Його пам’ятки, Королівський замок на Вавелі,
гробниці володарів, а також свобода в культивуванні національних традицій (порівняно
з іншими окупованими територіями) стали
причиною того, що художник скерував свій
талант та зацікавлення саме в напрямку національного, історичного малярства. Для Матейка це була прекрасна емоційна й ментальна
пожива – творити монументальні полотна, які
зображали військові та політичні успіхи Польщі. Хто сьогодні не знає «Битви під Грюнвальдом», «Присяги Пруссії на вірність Польщі» чи
«Собеського під Віднем»?
Окрім тематики, пов’язаної з польським
військом, митець охоче зображав відомі історичні любовні історії. У Польщі особливо
популярним був роман короля Сигізмунда
Августа і княгині Барбари Радзивілл. Скільки
сліз було пролито біля картини, на якій Матейко увіковічив короля біля коханої, котра
перебувала на смертному ложі. Черговим
характерним тематичним мотивом були портрети відомих людей: учених, можновладців,
митців. Завдяки Яну Матейку та його циклу
«Почет королів і князів польських» ми уявити
не можемо, щоби Стефан Баторій, Болеслав
Сором’язливий або Болеслав Хоробрий мали
інші обличчя та статури.
У композиціях художника переважають натовпи, багатофігурні сцени, ніби кадри барвистого театрального видовища або фільму у стилі
екшн. Найчастіше події розігруються в позбавленому глибини просторі першого плану. Всі
найважливіші герої знаходяться на відстані
простягнутої руки. Глядач може майже увійти
в раму. У полотнах митця з’являється величезна експресія, яка часто межує або навіть переходить у пафос. Спостерігач без зусиль може
оглядати неймовірну драматичність фігур, яка
проявляється в позах, міміці, гримасах, жестах,
навіть у складках одягу. Станіслав Віткевіч написав, що «Матейку вдалося створити специфічну расу людей, яким притаманний героїзм
і незламна воля, якими керують великі пристрасті, що проявляються в їхніх патетичних
жестах або сповнених захватом поглядах».
Матейко був щедрою людиною, багато своїх
творів він подарував польському народу, Папі,
Франції, своїм знайомим. Великі суми він спрямовував на благодійність. Не дуже дбав про
гроші, часто продавав свої роботи за значно
зниженими цінами, тому фінансовий стан його
сім’ї був далеко не найкращим.
Любов, захоплення, пристрасті не були чужими митцеві. Майже всі жінки на його полотнах мають обличчя його музи – Теодори Гєбултовської. Кохана, з якою після багатьох зусиль
він одружився в 1864 р., виявилася не такою
ідеальною, як уявляв собі митець. Щастя, на
жаль, було недовгим. Дружина була сварливою та охочою до скандалів. Теодора страждала від цукрового діабету, пізніше в неї стався
психічний розлад, тож її довелося помістити
в психіатричну лікарню.
1 листопада 1893 р. став трагічним днем для
польського малярства. Цього дня у 55-річному
віці помер Ян Матейко. Під час похорону бив
дзвін «Сигізмунд», а в останню дорогу його
проводжав увесь Краків. Повідомлення про
смерть митця опублікували в кількох десятках європейських газет. До будинку на вулиці
Флоріанській надходили телеграми зі співчуттями з Відня, Берліна, Праги, Рима, Парижа
й багатьох інших міст. Навіть власною смертю
Ян Матейко долучився до втілення своєї мети:
«Нагадай Європі Польщу».
Габріеля ВОЗНЯК-КОВАЛІК,
учителька, скерована до Луцька і Ковеля
організацією ORPEG
На фото: фрагмент картини «Битва під Грюнвальдом»,
«Вікіпедія»
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Вакансії Володимир-Волинського міськрайонного центру зайнятості

Посада

З/П

Вимоги / Роботодавець

Посада

З/П

Вимоги / Роботодавець

Посада

Адміністратор

4 000

Врегулювання всіх ситуацій на барі,
керування роботою офіціантів

Водій автотранспортних засобів

6 000

Перевезення сільськогосподарської
продукції на автомобілі КАМАЗ

Акумуляторник

7 000

Проводити ремонт електрообладнання автомобілів, виконувати роботи
з ремонту акумуляторів і акумуляторних
батарей різних типів

Вчитель загальноосвітнього навчального
закладу

3 723

Викладати математику у школі села
Стенжаричі, звертатись за тел.: 096
7238942

Бармен

4 000

Виготовлення напоїв, коктейлів, обслуговування клієнтів ресторану

Вчитель загальноосвітнього навчального
закладу

1 600

Викладати біологію у школі села
Стенжаричі, звертатись за тел.: 096
7238942

Бармен

3 723

Знати рецептуру коктейлів, працювати в ресторані «Дружба», графік роботи:
3 дні працювати, 3 дні вихідні, з 12.00
до 24.00

Головний механік

5 200

Бармен

4 000

Знати асортимент, рецептури, технологію виготовлення, правила оформлення і відпуску обмеженого асортименту
алкогольних, слабоалкогольних коктейлів, напоїв, закусок, страв і кондитерських виробів; працювати з 8.00 до 21.00;
5 днів працювати, 5 вихідних

Забезпечує безперебійну і технічно
правильну експлуатацію та надійну
роботу устаткування, підвищення його
змінності, утримання в працездатному
стані з потрібним рівнем точності

Головний механік

6 300

Забезпечувати безперервну і технологічно правильну експлуатацію та надійну роботу обладнання та механізмів,
організовувати міжремонтне обслуговування, своєчасний та якісний ремонт
автотранспорту, роботу з підвищення
його надійності

Бухгалтер

Бухгалтер

Вантажник

Вантажник
Вантажник
Викладач (методи
навчання)

3 723

Вести облік розрахунків по воді, нарахування заробітної плати, дебіторської
і кредиторської заборгованості, руху
коштів у касі та банківських рахунках

6 000

Готує корми за рецептами. Запарює,
варить. Проводить гідротермічну обробку кормів

Двірник

5 645

Підмітання вулиць міста, загрібання
листя, в осінньо-зимовий період посипання та розчищення доріжок від снігу

Двірник

5 000

Працювати в магазині «Маяк», графік
роботи: з 9.00 до 18.00. Проводити розвантаження товару

Дорожній робітник

5 081

Розвантажувально-навантажувальні
роботи до 50 кг

Експерт

7 000

Проведення ветеринарно-експертних висновків

6 000

Навантажувально-розвантажувальні
роботи

Електрик дільниці

4 500

6 000

Консультації та поради щодо вивчення англійської мови, проведення клубів,
таборів з англійської мови. Рекламні
акції та лекції про вивчення іноземної
мови. Можливі виїзди для проведення
занять в селах Овадне та Павлівка двічі
на тиждень

Знати роботи в галузі монтажу електрообладнання та електроустаткування
внутрішніх та зовнішніх електромереж.
Бажано мати водійське посвідчення
категорій В, С

8 018

3 723

4 000

Здійснювати ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської
діяльності, здійснювати контроль за
ощадливим використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів

Готувач кормів
(тваринництво)

Електрик цеху

5 000

Обкошування зеленої зони по місту,
вулиць, парків, скверів із застосуванням
бензотримерів, газонокосарок

Підключення електроустаткування,
участь у профілактичному і поточному
ремонті електричного устаткування,
ремонт і пошук несправностей при замиканні проводки

5 215

Проводити перевезення вантажів та
людей по місту

4 100

Керування вантажним транспортом
до 6 т

Електромонтер з ремонту повітряних ліній
електропередачі

5 081

Водій автотранспортних засобів
Водій автотранспортних засобів

5 500

Автомобіль ГАЗ-53 (асенізаційна
машина), експлуатація каналізаційних
мереж, відкачування стічних вод

Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

5 400

Водій автотранспортних засобів

5 000

Виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів;
контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів

Електрослюсар
(слюсар) черговий та з
ремонту устаткування

4 000

Проводити ремонтні, монтажні й
демонтажні роботи обладнання

Водій автотранспортних засобів

3 750

Перевезення пасажирів за заданими
маршрутами, дотримання правил дорожнього руху

Завідувач господарства

3 800

Водій автотранспортних засобів

6 000

Перевезення сільськогосподарської
продукції на автомобілі КАМАЗ

Проводити нагляд за матеріальнотехнічним станом приміщень. Брати
участь в узгодженні умов і складанні
договорів поставок із матеріально-технічного забезпечення установи

Водій автотранспортних засобів

5 500

Своєчасне та якісне перевезення
вантажу, утримання транспортного засобу в постійній готовності. Знати будову,
принцип дії і роботу агрегатів, механізмів
і приладів автомобілів марки ЗІЛ, КДМ

Водій автотранспортних засобів

5 000

Водій автотранспортних засобів

5 000

Перевезення учнів
Керування автотранспортними засобами категорії В, дотримання правил
техніки безпеки

4 500

Обслуговує освітлювальні електроустановки, замінює лампи вуличного
освітлення
Проведення планово-попереджувальних ремонтів електричної частини
обладнання, монтаж нових електромереж і обладнання

3 800

Забезпечувати редакцію видання
оперативною та іншою актуальною інформацією. Відстежувати громадсько-політичні події, новини в галузі культури та
мистецтва. Готувати текстовий матеріал

Кухар

6 000

Виготовлення піци згідно заданої
рецептури

Кухар

3 823

Готувати страви та кулінарні вироби
масового попиту із застосуванням різних
способів теплової кулінарної обробки.
Працювати в ресторані «Маяк», працювати 5 днів, 5 днів вихідні. Графік роботи: з
9.00 до 23.00

Кухар

4 000

Знання рецептури приготування
гарячих і холодних страв

Кухонний робітник

3 723

Допоміжні роботи на кухні, дотримання санітарних норм

Лікар ветеринарної
медицини

8 000

Проведення лікувально-профілактичної роботи в період вирощування
птиці

Лікар-вірусолог

4 209

Проводити лабораторні дослідження
з метою діагностики вірусних інфекцій

Лікар-рентгенолог

4 000

Проводити кваліфіковане рентгенологічне обстеження. Забезпечувати
оформлення та надання висновків за
результатами досліджень

Лікар-терапевт

7 000

Надання невідкладної допомоги
хворим

Машиніст автогрейдера

5 795

Проводити грейдерування та планування доріг і майданчиків

Машиніст крана
автомобільного

5 703

Керувати автомобільним краном при
виконанні робіт із навантаження, розвантаження, перевантаження та транспортування елементів, конструкцій, вантажів

Машиніст крана
автомобільного

7 000

Керування автокраном, вантажнопідйомні роботи

Машиніст холодильних установок

7 000

Працювати слюсарем по ремонту
холодильного обладнання. Обслуговування та ремонт холодильних установок

Механік

8 000

Забезпечує безперебійну роботу
автотранспорту, виявляє причини несправності, проводить інструктажі

Мийник посуду

4 200

Миття посуду, столових приборів;
прибирання залу; режим роботи: 7 днів
працювати з 9.00 до 23.00; 7 днів вихідні

5 000

Знання будови різних деревообробних верстатів

6 000

Вести облік товарів матеріальних
цінностей, вести первинні бухгалтерські
документи, приймати накладні

Оператор з уведення
даних в ЕОМ (ОМ)

5 000

Здійснює виписку накладних, приймає заявки по телефону

Оператор заправних
станцій

3 723

Здійснювати заправку автомобілів.
Вести облік надходження та витрат
паливо-мастильних матеріалів

Налагоджувальник
деревообробного устаткування
Обліковець

Робота з документами, перевірка
індивідуального навчання

Зоотехнік

9 000

Вирощування курчат бройлерів

Керуючий магазином

6 000

Навчати, інспектувати продавців,
допомагати робити замовлення, вести
роботу з постачальниками, аналізувати
ринок і контролювати роботу магазину.
Створювати акції, організовувати нові
пункти продажу

Вимоги / Роботодавець

Кореспондент

Прибирання закріпленої території

Водій автотранспортних засобів

Завідувач психологомедико-педагогічної
консультації

З/П

Окрім того, є багато інших вакансій.
За додатковою інформацією
звертатися за адресою:
м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 17,
тел.: (332) 2-46-56‚ 2-05-26

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Łukaszowi Grochli
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Ojca
składają parafianie
kościoła Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Krzemieńcu
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

16

Європейський формат
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Letnia Akademia w Olsztynie
zgromadziła dorosłych studentów
Літня академія в Ольштині
зібрала дорослих студентів
Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» po raz kolejny zorganizowało Letnią Akademię Kultury i Języka Polskiego dla dorosłych
osób pochodzenia polskiego z różnych krajów świata. Turnusy
Akademii odbyły się m.in. w Poznaniu, Olsztynie, Toruniu, Wrocławiu i Opolu.

Товариство «Польська спільнота» вчергове організувало для
дорослих осіб польського походження з різних країн світу
Літню академію польської мови та культури. Зустрічі в рамках академії відбулися, зокрема, в Познані, Ольштині, Торуні,
Вроцлаві та Ополі.

1–14 sierpnia osoby pochodzenia polskiego
z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Paragwaju i Brazylii
uczyły się języka polskiego, historii, kultury i literatury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
(w 2019 r. ta uczelnia będzie obchodziła 20-lecie).
W Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego
w Olsztynie uczestniczyło 31 osób. Do akcji dołączyły też Lidia Bilecka i Halina Żyrska z Polskiego
Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Obwodu
Tarnopolskiego.
W pierwszym dniu odbyła się inauguracja Letniej Akademii w Olsztynie. Następnie uczestnicy
pisali test z języka polskiego, a wieczorem bawili
się przy ognisku integracyjnym.
Dwutygodniowy program Akademii przewidywał szereg przedsięwzięć. Między innymi
w czasie spotkania z prezesem Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie wszyscy dowiedzieli się, że
ta instytucja gromadzi osoby w wieku 55+ (najstarszy student ma 88 lat), które uczęszczają na
zajęcia z psychologii, filozofii, sztuki itp., uczą się
posługiwać komputerami, smartfonami, śpiewają z chórze, chodzą do kina, do filharmonii, pomagają osobom osamotnionym i dzieciom pozbawionym opieki rodziców.
W czasie Letniej Akademii uczestnicy oglądali polskie filmy, słuchali wykładów z historii
Polski i literatury polskiej, a podczas zwiedzenia
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
w Olsztynie zapoznali się ze współczesną polską towali tradycyjne pierniki w Muzeum Piernika
literaturą dla dzieci i młodzieży.
w Toruniu.
Bogaty był również program wycieczek.
Lidia BILECKA,
Uczestnicy Akademii zwiedzili Stare Miasto
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe
w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur, Trójmiasto,
Obwodu Tarnopolskiego
zobaczyli Stadninę Koni Kojrys, a także przygoFoto: wspolnotapolska.org.pl

долучилися також Лідія Білецька та Галина
Жирська з Польського культурно-освітнього
товариства Тернопільської області.
У перший день відбулося урочисте відкриття Літньої академії в Ольштині. Згодом учасники писали тест із польської мови, а ввечері
відпочивали біля вогнища.
Протягом двох тижнів для слухачів академії
організували низку заходів. Так, під час зустрічі з головою Академії третього віку в Ольштині
усі довідалися, що ця установа об’єднує осіб
віком 55+ (найстаршому студенту – 88 років), які відвідують заняття з психології, філософії, мистецтва та ін., вчаться працювати
з комп’ютерами, смартфонами, співають у хорі,
ходять у кіно, до філармонії, допомагають самотнім людям і дітям, позбавленим батьківського піклування.
Упродовж літньої академії учасники дивилися польські фільми, слухали лекції про істо
рію Польщі та польську літературу, а під час
відві
дування Вармінсько-Мазурської педагогічної бібліотеки в Ольштині ознайомилися із
сучасною польською літературою для дітей та
молоді.
Багатою буда також екскурсійна програма. Слухачі відвідали Старе місто в Ольштині,
оглянули Музей Вармії і Мазурів, з’їздили до
кінного господарства «Койрис», прогулялися
1–14 серпня особи польського походження Тримістом, а також приготували традиційні
з України, Білорусі, Росії, Парагваю та Бразилії пряники в торунському Музеї перніка.
вивчали у Вармінсько-Мазурському універЛідія БІЛЕЦЬКА,
ситеті (який у 2019 р. відзначатиме 20-річчя)
Польське культурно-освітнє товариство
польську мову, історію, культуру та літературу.
Тернопільської області
У Літній академії польської мови та культури
Фото: wspolnotapolska.org.pl
в Ольштині взяла участь 31 особа. До дійства

У Луцьку проводять
набір учнів для вивчення
польської мови
Товариство польської культури на Волині імені Еви Фелінської (Луцьк, вулиця
Крилова, 5/7) проводить набір учнів до суботньо-недільної школи на 2018–2019 н. р.
Організація запрошує до вивчення польської мови дітей 2002–2008 р. н., а також дорослих.
Початок занять – 1 жовтня 2018 р.
Запис до школи триватиме з 27 серпня до 30 вересня 2018 р.
Зацікавлених просимо звертатися з понеділка до п’ятниці з 12.00 до 15.00 за тел.: 72 54 99.
ВМ

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji «Wolność i Demokracja»
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