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20 lat Polski  
w NATO

20-річчя Польщі 
в НАТО

Jedno z najważniejszych wyda-
rzeń historycznych w dziejach współ-
czesnej Polski stało się faktem. Dziś 
obchodzimy jego 20. rocznicę. Oczy-
wiście jest to powód do radosnego 
świętowania, ale warto pamiętać, że 
droga do tego wydarzenia nie była 
dla Polaków ani łatwa, ani krótka.

NATO (pełna nazwa to North 
Atlantic Treaty Organization – Orga-
nizacja Traktatu Północnoatlantyc-
kiego, potocznie zwana Traktatem 
Północnoatlantyckim) jest sojuszem 
wojskowym, który został zawarty 
24 sierpnia 1949 r. Powstał w odpo-
wiedzi na coraz większe zagrożenie, 
jakie po II wojnie światowej dla wol-
nego świata zaczął stanowić ZSRR 
i państwa, które znalazły się w strefie 
jego wpływów. 

Do 12 członków założycieli NATO 
(Belgia, Dania, Francja, Holandia, Is-
landia, Kanada, Luksemburg, Norwe-
gia, Portugalia, Stany Zjednoczone, 
Wielka Brytania, Włochy) w kolejnych 
latach dołączały następne państwa: 
Grecja i Turcja (1952), Niemcy (1955), 
Hiszpania (1982), Czechy, Polska 
i Węgry (1999), Bułgaria, Estonia, Li-
twa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Sło-
wenia (2004), Albania i Chorwacja 
(2009). Najmłodszym członkiem pak-
tu jest Czarnogóra, przyjęta do niego 
w 2017 r. Sojusz składa się więc obec-
nie z 29 państw, w niedługim czasie 
może ich być jednak 31, ponieważ 
oficjalnymi kandydatami do człon-
kostwa są Bośnia i Hercegowina oraz 

Macedonia Północna. Potencjalnymi 
kandydatami, którzy w przyszłości 
mogą przystąpić do Sojuszu, są rów-
nież Finlandia, Gruzja i Ukraina.

Warto podkreślić, że członkostwo 
w pakcie jest dobrowolne, a przy-
stąpienie danego państwa wymaga 
przeprowadzenia zarówno skompli-
kowanej parlamentarnej procedury 
wewnętrznej, jak i zatwierdzenia 
przyjęcia nowego członka przez par-
lamenty wszystkich państw Sojuszu.

Najważniejszym dokumentem 
NATO jest zawierający 14 artykułów 
Traktat Północnoatlantycki, zwany 
także traktatem waszyngtońskim. 
Określa on wzajemne zobowiązania 
sojuszników. Najbardziej znanym zaś 
jest słynny artykuł 5: «Strony zgadza-
ją się, że zbrojna napaść na jedną lub 
kilka z nich w Europie lub Ameryce 
Północnej będzie uważana za napaść 
przeciwko nim wszystkim […]».

Po zakończeniu II wojny światowej 
Polska nie mogła samodzielnie zde-
cydować o swoim losie. Na prawie 
50 lat znalazła się w sowieckiej strefie 
wpływów i choć formalnie na are-
nie międzynarodowej występowała 
jako niezależne państwo, wiadomo 
było, że kluczowe decyzje politycz-
ne nie będą podejmowane w War-
szawie. Sytuację pogorszyło także 
przystąpienie Polski do Układu War-
szawskiego (1955 r.) – bloku 
militarnego opozycyjnego 
wobec NATO. W wyniku tych 
posunięć, przypomnijmy – 

Одна з найважливіших історич-
них подій в історії сучасної Польщі 
стала фактом. Зараз поляки відзна-
чають 20-ту річницю приєднання 
до НАТО. Звісно, це привід для ра-
дісного святкування, проте варто 
пам’ятати, що дорога до цієї події 
не була ні легкою, ні короткою.

НАТО (North Atlantic Treaty 
Organization – Організація Північ-
ноатлантичного договору, також 
Північноатлантичний альянс)  – 
це військовий союз, укладений 
24  серпня 1949 р. Він був створе-
ний у відповідь на зростання піс-
ля Другої світової війни загрози 
з  боку СРСР та держав, які опини-
лися у сфері його впливів. 

До 12 членів-засновників НАТО 
(Бельгія, Великобританія, Данія, Іс-
ландія, Італія, Канада, Люксембург, 
Норвегія, Португалія, Сполучені 
Штати, Франція) в наступні роки 
приєднувалися чергові держави: 
Греція і Туреччина (1952 р.), Ні-
меччина (1955 р.), Іспанія (1982 р.), 
Польща, Угорщина та Чехія 
(1999  р.), Болгарія, Естонія, Латвія, 
Литва, Румунія, Словаччина і Сло-
венія (2004  р.), Албанія і Хорватія 
(2009 р.). Наймолодшим членом до-
говору стала Чорногорія, прийнята 
у  2017  р. На сьогодні Альянс скла-
дається з 29 країн, невдовзі він змо-

же нараховувати 31 державу, 
адже офіційними кандидата-
ми на членство стали Боснія 
і Герцеговина та Північна Ма-

кедонія. Потенційними кандидата-
ми, які в майбутньому можуть при-
єднатися до Альянсу, є також Грузія, 
Україна та Фінляндія.

Варто підкреслити, що членство 
в договорі добровільне, а приєд-
нання до нього конкретної держа-
ви вимагає проведення як досить 
складних внутрішніх парламент-
ських процедур, так і затверджен-
ня прийняття нового члена парла-
ментами всіх країн союзу.

Основоположним документом 
НАТО є Північноатлантичний до-
говір, який ще називають вашинг-
тонським. Він містить 14 статей, які 
визначають взаємні зобов’язання 
союзників. Найбільш відомою 
є ст. 5: «Сторони погоджуються, що 
збройний напад на одну або кіль-
кох із них у Європі чи у Північній 
Америці вважатиметься нападом 
на них усіх […]».

Після закінчення Другої світової 
війни Польща не могла самостійно 
визначати свою долю. На майже 
50  років вона опинилася в  радян-
ській сфері впливів і хоч формаль-
но на світовій арені виступала як 
незалежна держава, було відомо, 
що ключові політичні рішення при-
ймалися не у Варшаві. Ситуацію 
погіршило приєднання Польщі до 
Варшавського договору (1955 р.) 
– військового союзу, опозиційного 
до НАТО. Внаслідок цих ініціатив 
(нагадуємо, що вони не були суве-
ренними) Польща на понад 30 ро-
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12 marca 1999 r. Polska stała się oficjalnie człon-
kiem NATO. W tym dniu, w mieście Independen-
ce w Stanach Zjednoczonych, podczas uroczystej 
ceremonii ówczesny minister spraw zagranicz-
nych RP Bronisław Geremek przekazał na ręce 
sekretarza stanu USA Madeleine Albright akt 
przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlan-
tyckiego. 

12 березня 1999 р. Польща офіційно стала 
членом НАТО. Цього дня в місті Індепенденс 
у Сполучених Штатах під час урочистої цере-
монії тодішній міністр закордонних справ РП 
Броніслав Геремек передав у руки державно-
го секретаря США Мадлен Олбрайт акт приєд-
нання Польщі до Північноатлантичного дого-
вору.
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Ulica otrzymała imię Stefana Szajdaka

28 lutego, w przededniu 15 rocznicy śmierci Stefana Szajdaka, 
Rada Miasta Środy Wielkopolskiej powzięła uchwałę o nadaniu 
jego imienia jednej z ulic.

Stefan Szajdak był poetą, współzałożycie-
lem Grupy Poetyckiej «Wołyń», która została 
utworzona z inicjatywy Czesława Janczarskiego 
w drugiej połowie lat 30. XX wieku w Równem 
na Wołyniu. W jej skład wchodzili: Czesław Jan-
czarski, Wacław Iwaniuk, Stefan Szajdak oraz 
Zygmunt Jan Rumel. W późniejszym okresie 
do Grupy Poetyckiej «Wołyń» dołączyli: Stefan 
Bardczak, Zuzanna Ginczanka, Józef Łobodow-
ski, Władysław Milczarek, Bazyli Podmajstrowicz 
oraz Jan Śpiewak. 

Stefan Szajdak urodził się 14 grudnia 1910 r. 
we wsi Turze w powiecie ostrzeszowskim, zmarł 
6 marca 2004 r., w wieku 93 lat, w Środzie Wiel-
kopolskiej. W 1932 r. ukończył Państwowe Semi-
narium Nauczycielskie w Ostrzeszowie. W tym 
samym roku rozpoczął pracę jako nauczyciel 
w  szkole podstawowej w Kępnie, a następnie 
w Ostrzeszowie. Od 1929 r. należał do grupy pol-
skich poetów autentystów. 

1 września 1934 r. przeniósł się na Wołyń: 
początkowo do Łucka, następnie do Równe-
go, a  potem do Kiwerc. Tam również pracował 
jako nauczyciel do końca sierpnia 1939 r., zda-
jąc w  1937 r. praktyczny egzamin nauczycielski. 
W latach 1938–1939 rozpoczął zaoczne studia na 
Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. 

Z chwilą wejścia armii radzieckiej do Kiwerc 
został aresztowany, a następnie wywieziony do 
obozu pracy na Syberii. Był żołnierzem II Korpu-
su Generała Władysława Andersa. Walczył w całej 
kampanii włoskiej – od Tarentu do zdobycia Bo-
lonii poprzez Monte Cassino i Ankonę. W okresie 
od 11 do 18 maja 1944 r. brał udział w walkach 
o Monte Cassino. 

16 lipca 1947 r. na pokładzie okrętu przypłynął 
z Edynburga do portu w Gdyni. Po powrocie do 
Polski zamieszkał w Środzie Wielkopolskiej, gdzie 
początkowo pracował jako nauczyciel w  Szko-
le Podstawowej nr 2. Tę pracę łączył od 1959 r. 
z  funkcją bibliotekarza. W latach 1966–1975 
(tj. do czasu przejścia na emeryturę) pełnił funk-
cję dyrektora biblioteki pedagogicznej.

W 1967 r., mając 57 lat, ukończył studia wyższe 
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
dodatkowo, w następnym roku, Studium Kultu-
ralno-Oświatowe na tejże uczelni.

Przed 1939 r. Stefan Szajdak publikował wier-
sze w czasopismach literackich: «Wici Wielkopol-
skie», «Okolica Poetów», «Kamena» (wydawana 
w Lublinie), «Kurier Literacko-Naukowy», «Kultu-
ra», «Kuźnica», «Fontana», «Prosto z Mostu», «Mie-
sięcznik Literatury i Sztuki» oraz na łamach pism 
społeczno-politycznych: «Nowy Przyjaciel Ludu» 
w Kępnie, «Gazeta Ostrzeszowska» w Ostrzeszo-
wie, «Wielkopolanin» w Poznaniu.

Po wojnie poeta opublikował wiersze w cza-
sopismach i gazetach: «Nurt», «Gazeta Poznań-
ska», «Głos Wielkopolski», «Literacki Głos Na-
uczycielski», «Bez Przysłony», «Fakty», «Nike», 
«Tygodnik Ludowy», «Średzki Kwartalnik Kul-
turalny», «Okolica Poetów» (1978 r., numer 
okolicznościowy), «Chłopska Droga», «Gazeta 
Zachodnia», «Народне здоров’я» (czasopismo 
Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego im. Da-
nyla Halickiego).

Ponadto w tym okresie wydał kilka tomików 
poezji m.in. «Dedykacje słońcu» (1992 r.), «Blask 
myśli» (1994 r.), «Gorące źródła» (1998 r.).

W 1978 r. Wydawnictwo Łódzkie zamieściło 
jego utwory w «Antologii Poezji Autentystów», 
a Wydawnictwo Poznańskie w 1981 r. wydruko-
wało wiersze Stefana Szajdaka w antologii «Pieśni 
i Pejzaże». Jego wiersze zawierały również anto-
logie: «Drugi puls» (almanach poezji nauczycieli, 
Poznań 1984 r.), «Czas niezapisany» (almanach 
poetycki, Poznań 1999 r.). Po 1945 r. opublikował 
również wiele prac krytycznych w czasopismach 
pedagogicznych. Był również współautorem 
książek «Film skuteczną pomocą dydaktyczną» 
(Warszawa, 1970 r.) oraz «Wielkopolskie sejmiki 
szlacheckie» (Środa Wlkp., 1984 r.). 

W 2012 r. opu-
blikowano książkę 
pt. «Stefan Szajdak – 
Poeta Autentyzmu» 
autorstwa Marii 
Szadkowskiej oraz 
Lecha Wojciecha 
Szajdaka. Natomiast 
w 2015  r. ukazał się 
zbiór wierszy zaty-
tułowany «Stefan 
Szajdak – Wiersze 
Wybrane». Pozy-
cja została wydana 
dzięki Instytutowi 
Badań Kościelnych 
w Łucku przez «Wołanie z Wołynia». W 2016  r. 
została opublikowana pozycja pt. «Stefan Szaj-
dak. Autentysta. Współzałożyciel Grupy Po-
etyckiej Wołyń. Utwory», zawierająca zebraną 
spuściznę literacką Stefana Szajdaka. Nato-
miast w 2018 r. wydano wiersze poety w języku 
polskim i ukraińskim pt. «Stefan Szajdak. Blisko 
i Bliżej. Стефан Шайдак. Близько і ближче». 
Wiersze Stefana Szajdaka znalazły się w pierw-
szej części «Antologii Poezji Grupy Poetyckiej 
«Wołyń» opublikowanej w  2018 r. Powyższe 
cztery pozycje zostały wydane pod redakcją 
syna poety – Lecha Wojciecha Szajdaka.

Lech Wojciech SZAJDAK
Zdjęcie udostępnione przez autora

На честь Стефана Шайдака назвали вулицю
28 лютого, напередодні 15-ї річниці смерті Стефана Шайдака, 
міська рада Сьроди-Великопольської прийняла ухвалу про 
надання його імені одній із вулиць.

Стефан Шайдак 
був поетом, співза-
сновником поетич-
ної групи «Волинь», 
утвореної з  ініціа-
тиви Чеслава Ян-
чарського в другій 
половині 30-х років 
XX ст. в Рівному. До 
її складу входили 
Чеслав Янчарський, 
Вацлав Іванюк, 
Стефан Шайдак та 
Зиґмунт Румель. 
Згодом до групи 
«Волинь» долучи-

лися Стефан Бардчак, Зузанна Ґінчанка, Юзеф 
Лободовський, Владислав Мільчарек, Василь 
Подмайстрович і Ян Спєвак.

Стефан Шайдак народився 14 грудня 1910 р. 
у селі Туже біля Остшешова, помер 6 березня 
2004 р. у Сьроді-Великопольській. У 1932  р. 
закінчив Державну вчительську семінарію 
в  Остшешові. Того ж року почав працювати 
вчителем у початковій школі в Кемпні, а зго-
дом в Остшешові. Із 1929 р. належав до групи 
польських поетів-автентистів. 

1 вересня 1934 р. переїхав на Волинь: спо-
чатку до Луцька, згодом до Рівного, а потім до 
Ківерців. Там у 1937 р. здав учительський екза-
мен і до кінця серпня 1939 р. працював учите-
лем. У 1938–1939 рр. розпочав заочне навчан-
ня на гуманітарному факультеті Католицького 
університету в Любліні.

Після приходу радянських військ у Ківер-
ці Стефана Шайдака заарештували, а згодом 
вислали до трудового табору в Сибіру. Після 
звільнення із табору він служив у 2-му корпусі 
генерала Владислава Андерса. Із ним пройшов 
усю Італійську кампанію – від Таранто до здо-
буття Болоньї через Монте-Кассіно й Анкону. 
11–18 травня 1944 р. брав участь у битві за 
Монте-Кассіно. 

16 липня 1947 р. на борту корабля прибув 
з Единбурга до порту в Гдині. Після повер-
нення до Польщі поселився у Сьроді-Велико-
польській, де спочатку працював учителем 
у початковій школі № 2. Із 1959 р. учителю-
вання поєднував із роботою бібліотекаря. 
У  1966–1975 рр., тобто після виходу на пен-
сію, виконував обов’язки директора педаго-
гічної бібліотеки.

У 1967 р., тобто в 57-річному віці, здобув 
вищу освіту на філософсько-історичному фа-
культеті Університету імені Адама Міцкевича 
в Познані, а наступного року закінчив культур-
но-освітні студії в тому самому навчальному 
закладі. 

До 1939 р. Стефан Шайдак дебютував зі 
свої ми віршами в літературних журналах «Wici 
Wielkopolskie», «Okolica Poetów», «Kamena» 
(виходила в Любліні), «Kurier Literacko 
Naukowy», «Kultura», «Kuźnica», «Fontana», 
«Prosto z Mostu», «Miesięcznik Literatury 
i Sztuki», а також у суспільно-політичних жур-
налах «Nowy Przyjaciel Ludu» в Кемпні, «Gazeta 
Ostrzeszowska» в  Остшешові, «Wielkopolanin» 
у Познані.

Після війни публікував вірші в журналах 
і газетах «Nurt», «Gazeta Poznańska», «Głos 
Wielkopolski», «Literacki Głos Nauczycielski», 
«Bez Przysłony», «Fakty», «Nike», «Tygodnik 
Ludowy», «Średzki Kwartalnik Kulturalny», 
«Okolica Poetów» (1978 р., спеціальний но-
мер), «Chłopska Droga», «Gazeta Zachodnia», 
«Народне здоров’я» (часопис Львівського 
медичного університету імені Данила Галиць-
кого). 

У цей період він видав кілька поетичних 
збірок, зокрема «Dedykacje słońcu» (1992 р.), 
«Blask myśli» (1994 р.), «Gorące źródła» (1998 р.).

У 1978 р. Лодзьке видавництво розмістило 
твори Стефана Шайдака у виданні «Antologia 
Poezji Autentystów», а Познанське видавни-
цтво в 1981 р. надрукувало його вірші в ан-
тології «Pieśni i pejzaże». Його твори увійшли 
також до антологій «Drugi puls» (альманах 
учительської поезії, Познань, 1984 р.) та «Czas 
niezapisany» (поетичний альманах, Познань, 
1999 р.). Після 1945 р. Стефан Шайдак опу-
блікував багато критичних праць у педаго-
гічних журналах. Був співавтором книг «Film 
skuteczną pomocą dydaktyczną» (Варшава, 
1970 р.) та «Wielkopolskie sejmiki szlacheckie» 
(Сьрода-Великопольська, 1984 р.)

У 2012 р. вийшла книжка Марії Шадковської 
та Леха-Войцеха Шайдака «Стефан Шайдак – 
поет автентизму». У 2015 р. завдяки Інституту 
церковних досліджень, що діє в Луцьку, у ви-
давництві «Wołanie z Wołynia» побачила світ 
поетична збірка «Стефан Шайдак. Вибрані ві-
рші». У 2016 р. вийшла друком книга «Стефан 
Шайдак. Автентист. Співзасновник поетичної 
групи «Волинь». Твори», яка містить зібра-
ну літературну спадщину Стефана Шайдака. 
У 2018 р. вірші поета оприлюднили польською 
та українською мовами у виданні «Stefan 
Szajdak. Blisko i Bliżej. Стефан Шайдак. Близько 
і ближче». Вірші Стефана Шайдака увійшли теж 
до першої частини «Антології поезії поетичної 
групи «Волинь», опублікованої у 2018 р. Чоти-
ри вище згадані видання вийшли під редак-
цією сина поета Леха-Войцеха Шайдака.

Лех-Войцех ШАЙДАК
Фото надав автор

Dziś myśli zielone chce uwieść Wołyń,
jak Łuck lubartowski Styr,
Kiwerce, Kiwerce –
kłujący życia wir,
o skrzypce poezji wołające serce.

Fragment wiersza Stefana Szajdaka 
pt. «Lato», 
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Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

Z okazji 590-lecia Zjazdu 
Monarchów Europejskich 
w  Łucku zostaną wprowa-
dzone do obiegu okoliczno-
ściowe znaczki i koperty.

.......
Із нагоди 590-річчя З’їзду 

європейських монархів 
у  Луцьку випустять тема-
тичні марки та конверти.

Wołyńska Administracja 
Obwodowa uchwaliła pro-
jekt odrodzenia spuścizny 
architektonicznej w Ołyce 
na lata 2019–2024. Przewi-
duje on przeniesienie szpita-
la psychiatrycznego z zamku 
Radziwiłłów i odnowienie 
zabytków położonych na te-
renie wsi.

.......
Волинська облдержадмі-

ністрація затвердила про-
ект відродження історико-
архітектурної спадщини 
Олики на 2019–2024 рр., 
який передбачає перене-
сення психлікарні з замку 
Радзівілів і відновлення 
пам’яток, розташованих 
у селищі.

W związku z dekomuniza-
cją po wyborach prezydenc-
kich w Łucku zostaną zmie-
nione nazwy 12 ulic i dwóch 
zaułków. 

.......
У зв’язку з декомунізаці-

єю в Луцьку перейменують 
12 вулиць і два провулки. 
Відбудеться це після пре-
зидентських виборів.

Dla Łuckiego Oddziału 
Straży Granicznej zostaną 
kupione trzy mobilne sys-
temy termowizyjne umiesz-
czone na transporterach 
opancerzonych za łączną 
kwotę ok. 30 mln hrywien.

.......
Луцький прикордонний 

загін купить три мобіль-
ні тепловізійні комплекси 
спеціального призначення 
загальною вартістю близь-
ко 30 млн грн.

Podczas wyborów prezy-
denckich, które odbędą się 
na Ukrainie 31 marca, w Łuc-
ku będą działały 84 lokale 
wyborcze.

.......
Під час президентських 

виборів 31 березня в Луць-
ку працюватимуть 84 ви-
борчі дільниці.

Rozpoczynają się 
obchody Roku Łobodowskiego

25 marca we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie 
Narodowym im. Łesi Ukrainki zostaną zainaugurowa-
ne obchody Roku Józefa Łobodowskiego. 

W 2019 r. Konsulat Generalny RP w Łuc-
ku we współpracy z WUN im. Łesi Ukrainki 
zorganizuje szereg wydarzeń z okazji 110. 
rocznicy urodzin Józefa Łobodowskie-
go. Pierwsze z nich będzie miało miejsce 
25 marca o 11.00 na Wydziale Filologii 
i  Dziennikarstwa WUN im.  Łesi Ukrainki 
(ulica Wynnyczenki 30a). 

Podczas inauguracji Roku Łobo-
dowskiego organizatorzy przedstawią 
kalendarz imprez. Odbędą się także 
prelekcje prof. Switłany Krawczenko, 
kierownika Katedry Komunikacji Spo-
łecznych WUN, i Zbigniewa Frączka, 
prezesa lubelskiego oddziału Stowarzy-

szenia Pisarzy Polskich. Będzie można 
również obejrzeć film nakręcony przez 
studentów Wydziału Filologii i Dzienni-
karstwa. 

Józef Łobodowski – wybitny pisarz, 
publicysta, tłumacz, autor 12 zbiorów 
poetyckich, 7 powieści, kilkuset artyku-
łów, licznych przekładów z języka ukra-
ińskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego 
i  włoskiego. W latach 1933–1934 odbył 
służbę wojskową w Równem. W latach 
1937–1938 mieszkał w Łucku. Był redak-
torem czasopisma «Wołyń».

MW

Розпочинається Рік Лободовського
25 березня у Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки відбудеться пер-
ший захід у рамках Року Юзефа Лободовського.

У 2019 р. Генеральне консульство 
РП у Луцьку у співпраці зі СНУ імені 
Лесі Українки проведе низку заходів 
із нагоди 110-річчя із дня народження 
Юзефа Лободовського. Перша зустріч 
розпочнеться 25 березня об 11.00 на 
факультеті філології та журналістики 
СНУ (вулиця Винниченка, 30а). 

Під час відкриття Року Лободов-
ського організатори представлять ка-
лендар подій. Відбудуться також лекції 
завідувачки кафедри соціальних кому-
нікацій СНУ, професора Світлани Крав-
ченко й голови Люблінського відділу 
Товариства польських письменників 

Збігнєва Фрончека та показ фільму, 
знятого студентами факультету філо-
логії та журналістики. 

Юзеф Лободовський – польський 
письменник, публіцист, перекладач, 
автор 12 поетичних збірок, 7 рома-
нів, кількох сотень статей, численних 
перекладів з української, російської, 
іспанської та італійської мов. У 1933–
1934 рр. проходив армійську служ-
бу в  Рівному. У 1937–1938 рр. жив 
у  Луцьку, був редактором часопису 
«Волинь». 

ВМ

Волинь посіла третє міс-
це в Україні за темпом бу-
дівництва житла. За 2018 р. 
в області прийняли в екс-
плуатацію 371,3 тис. кв. м 
нових помешкань.

Obwód wołyński znalazł 
się na trzecim miejscu w kra-
ju pod względem tempa 
budownictwa mieszkanio-
wego. W 2018 r. na terenie 
Wołynia zostały oddane 
do użytku nowe mieszka-
nia o  łącznej powierzchni 
371,3 tys. m kw. 

.......

Ogłoszono konkurs na esej na temat 
«Józef Łobodowski i współczesność»

Konsulat Generalny RP w Łucku wspólnie z Katedra-
mi Komunikacji Społecznej i Filologii Słowiańskiej 
Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu 
im. Łesi Ukrainki ogłaszają konkurs na esej, którego 
tematem jest «Józef Łobodowski i współczesność».

Regulamin Konkursu
I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Konsu-

lat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej 
w Łucku oraz Katedry Komunikacji Spo-
łecznej i Filologii Słowiańskiej Wschod-
nioeuropejskiego Narodowego Uni-
wersytetu im. Łesi Ukrainki. Patronem 
medialnym wydarzenia jest gazeta «Mo-
nitor Wołyński».

II. Przedmiot konkursu:
1. Konkurs nawiązuje do obchodzo-

nej w tym roku 110. rocznicy narodzin 
pisarza, poety, tłumacza i publicysty Jó-
zefa Łobodowskiego. Organizowany jest 
w kategorii eseje.

Przedmiotem są prace literackie, na-
ukowe, publicystyczne, historyczne i in. 
na temat «Józef Łobodowski i współcze-
sność». 

2. Konkurs obejmuje prace napisane 
lub opublikowane w latach 2017–2019.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszone prace muszą być napisa-

ne w języku ukraińskim lub polskim.
2. W Konkursie mogą wziąć udział 

wszystkie zainteresowane osoby.
3. Uczestnictwo w konkursie jest rów-

noznaczne z akceptacją warunków za-
wartych w niniejszym Regulaminie.

IV. Zgłaszanie pracy konkursowej:
1. Autor uczestniczący w konkursie 

jest zobowiązany dostarczyć:
a) jeden egzemplarz pracy w formie 

wydruku na jeden z podanych adresów: 
Katedra Komunikacji Społecznej
Wschodnioeuropejskiego Narodowe-

go Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki
ul. Wynnyczenki 30а, sala 201
43025 Łuck

lub: Katedra Filologii Słowiańskiej
Wschodnioeuropejskiego Narodowe-

go Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki
ul. Wynnyczenki 30а, sala 207
43025 Łuck
b) jeden egzemplarz pracy w formie 

pliku .doc, .docx, .pdf przesłany na adres 
mailowy: vnu_vsr@ukr.net lub pol.kaf.
vny@gmail.com 

c) w przypadku materiału opubliko-
wanego w mediach link do materiału lub 
drukowany egzemplarz, 

d) oświadczenie o posiadaniu praw 
autorskich do pracy. 

2. Organizator nie zwraca prac nade-
słanych na konkurs.

V. Termin składania prac:
1. Prace konkursowe należy nadsyłać 

do 15 kwietnia 2019 r.
2. Prace konkursowe, które nie speł-

niają wymagań zawartych w Regulami-
nie konkursu lub zostały nadesłane po 
terminie, nie będą podlegały ocenie.

VI. Komisja Konkursowa:
Oceny prac konkursowych dokona 

Komisja Konkursowa w składzie:
Prof. Switłana Krawczenko – przewod-

nicząca;
Julia Wasejko;
Serhij Chominskyj;
Ludmyła Żwania;
Teresa Chruszcz.
VII. Nagrody konkursowe:
1. W konkursie przewidziane są na-

grody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dy-
plomy dla pozostałych uczestników.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
na stronie internetowej oraz w drukowa-
nym wydaniu «Monitora Wołyńskiego».

MW

Оголошено конкурс есе «Юзеф 
Лободовський та сучасність»

Генеральне консульство РП у Луцьку разом із ка-
федрами соціальних комунікацій та слов’янської 
філології Східноєвропейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки оголошує конкурс 
есе на тему «Юзеф Лободовський та сучасність».

Положення про конкурс
I. Організатори:
Генеральне консульство РП у Луць-

ку, кафедри соціальних комунікацій та 
слов’янської філології СНУ імені Лесі 
Українки при інформаційній підтримці 
видання «Волинський монітор».

II. Предмет конкурсу:
1. Конкурс есе присвячений 110-й 

річниці із дня народження прозаїка, 
поета, перекладача й публіциста Юзе-
фа Лободовського.

Предмет конкурсу – літературні, 
науково-публіцистичні та історичні 
роботи на тему «Юзеф Лободовський 
та сучасність». 

2. На конкурс можна подавати 
роботи, написані або опубліковані 
у 2017–2019 рр.

III. Умови участі:
1. Конкурсні роботи повинні бути 

виконані українською або польською 
мовою.

2. У конкурсі можуть брати участь 
усі зацікавлені особи.

3. Подання роботи на конкурс озна-
чає, що учасник погоджується з умо-
вами конкурсу, викладеними в цьому 
положенні.

IV. Подання конкурсної роботи:
1. Автор, який бере участь у конкур-

сі, повинен надіслати:
а) друкований варіант роботи на 

одну з адрес: 
Кафедра соціальних комунікацій 
Східноєвропейського національно-

го університету імені Лесі Українки,
вул. Винниченка, 30а, каб. 201,
43025 м. Луцьк

або: Кафедра слов’янської філології
Східноєвропейського національно-

го університету імені Лесі Українки,
вул. Винниченка 30а, каб. 207,
43025 м. Луцьк
б) електронний варіант роботи 

у форматі .doc .docx .pdf на адресу: vnu_
vsr@ukr.net або pol.kaf.vny@gmail.com

в) якщо матеріал було опублікова-
но у ЗМІ, потрібно подати гіперпоси-
лання або друкований примірник ви-
дання.

г) заяву про авторські права на на-
діслану роботу. 

2. Організатори не повертають ро-
біт, надісланих на конкурс.

V. Термін надсилання робіт:
1. Конкурсні роботи необхідно по-

дати до 15 квітня 2019 р.
2. Комісія не оцінюватиме робіт, які 

не відповідають вимогам, зазначеним 
в умовах конкурсу, або були надіслані 
після 15 квітня.

VI. Конкурсна комісія:
Конкурсні роботи оцінюватиме кон-

курсна комісія, до складу якої входять: 
gрофесор Світлана Кравченко – го-

лова комісії;
Юлія Васейко;
Сергій Хомінський;
Людмила Жванія;
Тереза Хрущ.
VII. Конкурсні нагороди
1. Передбачені нагороди за І, ІІ та 

ІІІ місця, а також дипломи для інших 
учасників.

2. Результати конкурсу будуть ого-
лошені на Інтернет-сторінці та в газеті 
«Волинський монітор».

ВМ
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Przedstawiciele władz Łucka i Lublina, Konsulatu Generalnego 
RP w Łucku, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–
2020, naukowcy, architekci i eksperci dyskutowali na temat re-
witalizacji dziedzictwa kulturowego.

28 lutego w Łucku miała miejsce Międzyna-
rodowa konferencja naukowa «Doświadczenie 
w rewitalizacji i promocji dziedzictwa kulturowe-
go i historycznego». Odbyła się w ramach pro-
jektu «Nowe życie starego miasta: rewitalizacja 
zabytków dziedzictwa historycznego i  kultural-
nego w Łucku i Lublinie» realizowanego wspól-
nie przez komitet wykonawczy Łuckiej Rady 
Miejskiej i  Urząd Miasta Lublin jako część Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska–Biało-
ruś–Ukraina 2014–2020.

Projekt przewiduje rewitalizację Wieży Czarto-
ryskich i Klasztoru Jezuitów z piwnicami w Łuc-
ku oraz Baszty Gotyckiej w Lublinie, a także 
inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę 
walorów estetycznych wspomnianych wyżej 
zabytków i atrakcyjności turystycznej obiektów 
dziedzictwa kulturowego obu miast położonych 
w regionie przygranicznym. 

Główne cele projektu powinny zostać osią-
gnięte w ciągu dwóch lat. Budżet przedsięwzię-
cia wynosi 1,676 mln euro, z których Łuck otrzy-
ma 1,034 mln.

Na początku konferencji głos zabrał sekretarz 
Łuckiej Rady Miejskiej, pełniący obowiązki mera 
miasta Hryhorij Pustowit. Podkreślił, jak ważne 
jest to, że Łuck będąc miastem wielokulturo-
wym ma możliwość wdrożenia projektu celem 
zachowania wspólnego polsko-ukraińskiego 
dziedzictwa.

«Mamy z czego być dumni, o czym wspomi-
nać i co odnawiać. Z Lublinem, naszym miastem 
partnerskim, współpracujemy dzięki wsparciu 
Unii Europejskiej i jesteśmy pewni, że ten pro-
jekt to kolejny krok naszego państwa na drodze 
do integracji europejskiej» – powiedział Hryhorij 
Pustowit. Dodał także, że odnowione wieże będą 
przyciągać turystów do miasta.

Pełniący obowiązki mera Łucka przypomniał, 
że miasto już zrealizowało cztery projekty tran-
sgraniczne, a obecnie wdraża w życie kolejne 
dwa – we współpracy z Lublinem i Chełmem.

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich 
dr Leszek Jan Buller podkreślił, że projekt sprzy-
ja poprawie stosunków międzyludzkich: «My 
jako państwa sąsiadujące możemy poznawać 
siebie nawzajem, dbać o wspólne dziedzic-
two kulturowe, organizować różne wydarzenia 
w celu wymiany informacji i doświadczeń. Jed-
nym z takich wydarzeń jest dzisiejsza konferen-

cja naukowa, podczas której możemy podysku-
tować o kulturze».

Zaznaczył, że konferencja poświęcona jest 
również innym zabytkom, które także potrzebują 
renowacji i mogą zostać kolejnym czynnikiem na 
drodze ku pojednaniu narodu polskiego i ukra-
ińskiego.

Konsul Marek Zapór powitał uczestników 
w  imieniu Konsula Generalnego RP. «Jest to ko-
lejne spotkanie poświęcone naszej wspólnej hi-
storii i dziedzictwu kulturowemu. Cieszę się, że 
takie wydarzenia mają miejsce. Pokazują one, 
jak ważna jest historia dla współczesności. Jest 
ona trudna i niejednoznaczna, ale nie można jej 
dzielić, ponieważ jest naszą wspólną historią» – 
powiedział konsul.

Projekt «Nowe życie starego miasta: rewi-
talizacja zabytków dziedzictwa historycznego 
i  kulturalnego w Łucku i Lublinie» jest realizo-
wany w szczególnym okresie – w roku 2019 mija 
450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej i 15. rocz-
nica przystąpienia Polski do UE. Podkreślił to 
Krzysztof Łątka, dyrektor Wydziału Projektów 
Nieinwestycyjnych w Urzędzie Miasta Lublin. «To 
właśnie dzięki Unii Europejskiej możemy współ-
pracować w ramach tego projektu» – zaznaczył. 
Dodał także, że zakres Programu Współpracy 
Transgranicznej nie pozwala niestety na to, żeby 
wszystkie ukraińskie miasta mogły ubiegać się 
o wsparcie unijne w realizacji projektów.

«To, że realizujemy ten projekt, jest zasługą 
Łucka» – powiedział Krzysztof Łątka. Przypo-
mniał także, że nawiązanie kontaktów między 
Lublinem i Łuckiem nastąpiło o wiele wcze-
śniej, dzięki czemu miasta dawno już osiągnęły 
wzajemne zrozumienie, co sprzyja efektywnej 
współpracy.

Po części oficjalnej naukowcy wygłosili swoje 
referaty. Podczas konferencji poruszone zostały 
m.in. takie tematy: doświadczenia rewitalizacji 
obiektów dziedzictwa kulturowego w białoru-
skim Grodnie, polskich Kazimierzu Dolnym i Lu-
blinie, ukraińskim Kamieńcu Podolskim; innowa-
cje w ochronie dziedzictwa kulturowego i jego 
promowaniu, stosowanie technologii cyfrowych 
w tym zakresie; promocja dziedzictwa kulturo-
wego jako czynnik rozwoju turystyki.

Tekst i zdjęcia: Olga SZERSZEŃ

W Łucku dyskutowano  
na temat rewitalizacji zabytków

Представники міської влади Луцька та Любліна, Генерального 
консульства РП у Луцьку, Спільного технічного секретаріату 
Програми транскордонного співробітництва Польща–Біло-
русь–Україна 2014–2020, науковці, архітектори й експерти об-
говорили ревіталізацію історико-культурної спадщини.

Міжнародна наукова конференція «Досвід 
ревіталізації і промоції історико-культурної 
спадщини» відбулася в Луцьку 28 лютого в рам-
ках реалізації проекту «Нове життя старого міс-
та: ревіталізація пам’яток історико-культурної 
спадщини Луцька та Любліна», який спільно 
реалізують виконавчий комітет Луцької місь-
кої ради та Адміністрації міста Любліна в межах 
Програми транскордонного співробітництва 
Польща–Білорусь–Україна 2014–2020. 

Проект передбачає ревіталізацію вежі Чар-
торийських, монастиря єзуїтів із підвалами 
в Луцьку, Готичної вежі в Любліні, а також інші 
заходи, спрямовані на збереження цих архі-
тектурних об’єктів, покращення туристичної 
привабливості історико-культурних пам’яток 
обох міст із прикордонного регіону. 

Період досягнення основних цілей про-
екту становить два роки, а загальний бю-
джет – 1,676 млн євро, із яких Луцьк отримає 
1,034 млн євро.

На початку конференції з вітальним словом 
до усіх присутніх звернувся секретар міської 
ради, виконувач повноважень Луцького місь-
кого голови Григорій Пустовіт, який наголосив 
на важливості того, що Луцьк як багатокуль-
турне місто має змогу впроваджувати проект, 
спрямований на збереження спільної поль-
сько-української історії. 

«Нам є чим пишатися, що згадувати і що 
відновлювати. Із нашим містом-партнером 
Люб ліном ми співпрацюємо завдяки спри-
янню Європейського Союзу й віримо, що 
проект  – це один із кроків, які робить наша 
держава, в  напрямку приєднання до Євро-
союзу», – зазначив Григорій Пустовіт і додав, 
що відновлені вежі сприятимуть притягнен-
ню туристів до міст.

Окрім того, виконувач повноважень мера 
Луцька пригадав, що обласний центр Волині 
вже реалізував чотири транскордонні проек-
ти, а зараз впроваджує чергові два – із Люблі-
ном і Холмом. 

На тому, що проект – це передусім налаго-
дження людських взаємин, наголосив дирек-
тор Центру європейських проектів Лєшек Бул-
лер: «Ми як сусідні країни можемо пізнавати 
одне одного, дбати про спільні історико-куль-
турні надбання, організовувати різні заходи 
для обміну інформацією та досвідом. Однією 

з таких є сьогоднішня наукова конференція, на 
якій ми можемо подискутувати про культуру». 

Він зауважив, що конференція присвячена 
й іншим пам’яткам, які також потребують від-
новлення і які можуть слугувати ще одним 
чинником для єднання українського та поль-
ського народів.

Вітання від Генерального консула РП у Луць-
ку Вєслава Мазура передав присутнім його ко-
лега, віце-консул Марек Запур. «Це черговий 
захід, присвячений нашій спільній історії та 
культурній спадщині. Я дуже радію, що такі за-
ходи відбуваються, адже вони показують, на-
скільки історія важлива для сучасності. Вона 
складна й неоднорідна, але її не можна ділити, 
адже історія спільна», – сказав віце-консул.

Проект «Нове життя старого міста: ревіталі-
зація пам’яток історико-культурної спадщини 
Луцька та Любліна» реалізовується в особли-
вий період – у 2019 р. минає 450-річчя підпи-
сання Люблінської унії та 15-та річниця вступу 
Польщі до Європейського Союзу. На цьому 
акцентував увагу директор управління неін-
вестиційних проектів Адміністрації міста Лю-
бліна Кшиштоф Лонтка. «Саме завдяки ЄС ми 
можемо співпрацювати в рамках цього проек-
ту», – наголосив він і додав, що, оскільки тран-
скордонна програма обмежена, не всі україн-
ські міста мають змогу отримати європейські 
кошти.  

«Те, що ми реалізовуємо цей проект, – це 
заслуга Луцька», – акцентував посадовець. Та-
кож він пригадав, що налагодження контактів 
між містами Любліном і Луцьком розпочалося 
набагато раніше й саме завдяки досягненню 
взаємного розуміння міста зараз можуть ефек-
тивно працювати.

Після офіційної частини розпочалися ви-
ступи науковців. Серед основних тем кон-
ференції – досвід ревіталізації об’єктів істо-
рично-культурної спадщини в білоруському 
Гродні, польських Казімєжі-Дольному та Люб-
ліні, українському Кам’янці-Подільському; ін-
новаційні підходи до збереження та популя-
ризації культурної спадщини, використання 
цифрових технологій у цьому процесі; промо-
ція культурної спадщини як складова розвитку 
туризму.

Текст і фото: Ольга ШЕРШЕНЬ

У Луцьку обговорили  
відновлення пам’яток
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...Szlakiem Wołyńskich Krzyży wokół Huty Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem

Rok 1940, a potem 1942 dla Huty Stepańskiej był bardzo smut-
ny. Kolejny nawrót epidemii czerwonki spustoszył parafię po-
wodując śmierć ponad 40 dzieci. Wtedy też zmarł młodszy brat 
mojego Taty, siedmioletni Władzio. Był taki radosny, wydawało 
się, że zasypia, a On umierał.

Tata mój, Szczepan, bawił się wbijaniem 
siekierki w pniak. Słyszał bowiem o cieśli, któ-
ry czynił to dla popisów toporem – wbijał go 
pomiędzy palce nogi, aż jednego razu rozciął 
sobie duży palec na pół. Kiedy to samo wyda-
rzyło się mojemu Tacie, nie czekając powiedział, 
że to Władzio mu zrobił. Władzio został za karę 
dobrze wybity. Niedługo po tym zmarł. Dla mo-
jego Taty rozpoczęło się pasmo nieszczęść. Losy 
rodziny były tak burzliwe, jak i czasy, w których 
żyli. Wojna przyniosła Horoszkiewiczom kil-
kanaście ofiar, ginęli i  umierali w różnych oko-
licznościach, grobu nikt z Nich nie ma. Ocaloną 
część kiedyś wielkiej rodziny wichry historii roz-
wiały po świecie. Nie wiemy do dziś, gdzie są 
i co się z nimi dzieje. Czy w ogóle przeżyli woj-
nę? Dla upamiętnienia zmarłych i  zamordowa-
nych członków naszej rodziny, postawiliśmy na 
cmentarzu w Hucie Stepańskiej krzyż. Właściwie 
trzy krzyże: duży, średni i mały, dla zmarłych do-
rosłych, młodych i dzieci.

Tata mój, jak wiele dzieci wołyńskich, stał się 
ofiarą tamtych czasów. Wspomnę w kilku zda-
niach Jego życie. Przeżył okrutny mord dokona-
ny na bracie Staszku, atak na Hutę Stepańską, po-
tem straszne dni tułania się w ukryciu po lasach 
i bagnach. Wyprowadzeni ze śmiertelnej pułapki 
przez Niemców trafili do miejscowości Schkopau, 
tam zostali skierowani do pracy w fabryce. Głód 
to najlepsze określenie czasu pobytu w  Niem-
czech. Kiedy przyszło wyzwolenie, znaleźli się 
w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Potem 
przesuwano granicę stref, trafili do radzieckiej. 
Nie zdecydowali się jednak wyjechać za ocean, 
czekali na dziadka Ludwika i brata Kazika, którzy 
zaginęli bez wieści. Kazik odnalazł się w 1956 r., 
a dziadek nigdy. 

Babcia Bronisława zajęła najgorsze gospo-
darstwo w Jabłonowie k. Żagania. Lepsze go-
spodarstwa zajmowali silni, a z wdową nikt się 
nie liczył. Sama opiekowała się małymi dziećmi. 
Miała nadzieję, że powrócą na Wołyń. W domu 
panował głód, brak było konia, sama nędza i roz-
pacz. Tata poszedł nawet do szkoły, ale niedługo 

do niej chodził, musiał zostawić naukę i iść paść 
krowy w zamian za starą słoninę od «kułaka». 
Całe Jego życie przepełnione było ciężką pracą. 
Dziś, u schyłku swego życia, dalej mówi «u nas», 
tj. na Wołyniu. Tu, gdzie mieszka, zawsze czuł się 
obcy. Zawsze tęsknił do huciańskiej ziemi, Ziemi 
Obiecanej. Był i jest dla mnie największym auto-
rytetem.

***
Dziś kończę cykl fotoreportaży. Dziękuję 

wszystkim, którzy dotrwali, wraz ze mną, przy 
nich do końca. Redakcji «Monitora Wołyńskie-
go» jestem wdzięczny za udostępnienie swoich 
stron.

Dziękuję Ukraińcom, którzy pomagali mi sta-
wiać wszystkie te krzyże, nie oczekując wdzięcz-
ności. Tu wspomnieć wypada słowa ks. Włady-
sława Łukasiewicza: «Stawianie krzyża jest też 
dźwiganiem krzyża». Iluż wspaniałych ludzi spo-
tkałem na swej drodze, jak wiele dobroci i pomo-
cy mi okazali. Dla pojednania między naszymi 
narodami zrobili więcej niż wszyscy politycy, dy-
plomaci i urzędnicy. 

Najwłaściwszym określeniem moich uczuć do 
spotkanych są słowa św. Jana Pawła II: «Ilekroć 
Was wspominam, Bogu dziękuję».

1. Moja Babcia Bronia. Zdjęcie wykonane 
w  1945 r. w Żaganiu przez zakład fotograficzny 
«Foto Film St. Dyliński».

2. Ciocia Weronika Łozińska z domu Horosz-
kiewicz w czerwcu kończy 100 lat, do dziś ma 
doskonałą pamięć. Na zdjęciu z synami: od lewej 
Stasio, Roman, Kris.

3. Krzyż poświęcony rodzinie Horoszkiewi-
czów w Hucie Stepańskiej.

Tekst i zdjęcia: Janusz HOROSZKIEWICZ

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

Krzyż Horoszkiewiczów w Hucie Stepańskiej
...

1940 р., а потім 1942 р. були для Гути Степанської дуже скор-
ботними. Черговий спалах епідемії дизентерії спустошив па-
рафію, призвівши до смерті 40 дітей. Тоді помер менший брат 
мого тата, семилітній Владислав. Він був таким радісним, зда-
валося, що не помирає, а просто засинає.

Мій тато, Щепан, бавився, вганяючи сокиру 
в колоду, бо чув про теслю, який робив це, по-
хваляючись своїм умінням – заганяв сокиру 
між пальці ноги, аж доки одного разу не роз-
рубав великого пальця навпіл. Коли це саме 
трапилося із моїм татом, він, не зволікаючи, 
сказав, що то все Владик. Владислава добряче 
відлупцювали. Невдовзі після цього він помер. 
Для мого тата почалася чорна смуга в житті. 
Доля сім’ї була така ж буремна, як і тодішні 
часи. Війна принесла Горошкевичам кілька-
надцять жертв: вони гинули й помирали за різ-
них обставин, ніхто з них не має могили. Вцілі-
лу частину колись великої родини вітри історії 
розвіяли світом. Ми й до сьогодні не знаємо, де 
вони і що з ними сталося. Чи взагалі пережи-
ли війну? Щоби вшанувати померлих і вбитих 
членів нашої сім’ї, ми встановили на цвинтарі 
в Гуті Степанській хрест, а точніше три хрести: 
великий, середній і малий – для вшанування 
покійних дорослих, молоді та дітей.

Мій тато, як і багато волинських дітей, став 
жертвою тих часів. Спробую в кількох реченнях 
розповісти про його життя. Він разом із рідними 
пережив жахливе вбивство свого брата Сташе-
ка, напад на Гуту Степанську, потім страшні дні 
поневірянь і переховування по лісах і болотах. 
Урешті Горошкевичів зі смертельної пастки ви-
вели німці. Вони потрапили до селища Шкопау, 
де працювали на заводі. Голод – ось найкращий 
термін, що описує період їхнього перебування 
в Німеччині. Коли їх визволили, вони опини-
лися в американській окупаційній зоні. Потім 
кордони зон перемістили, і Горошкевичі потра-
пили до радянської. Проте вирішили не їхати за 
океан, чекали на діда Людвіга і брата Казика, які 
пропали безвісти. Казик знайшовся у 1956 р., 
а дідусь – ніколи.

Бабці Броніславі дісталося найгірше обійстя 
в Яблонові біля Жагані. Кращі господарства за-
ймали сильні, а з удовою ніхто не рахувався. 
Вона сама опікувалася малими дітьми. Наді-
ялася, що вдасться повернутися на Волинь. 
У хаті панував голод, не вистачало коня, самі 

лише злидні та розпач. Тато пішов до школи, 
але ходив до неї недовго: мусив покинути на-
вчання і йти пасти корів взамін за старе сало 
від «куркуля». Все його життя було сповнене 
важкою працею. І зараз, на схилі свого життя, 
він продовжує говорити «у  нас», коли мова 
йде про Волинь. Тут, де зараз живе, він завжди 
почував себе чужаком. Завжди тужив за гутян-
ською землею, землею обітованою. Він був і за-
лишається для мене найбільшим авторитетом. 

***
Сьогодні я закінчую свій цикл фоторепор-

тажів. Дякую всім, хто добув разом зі мною до 
кінця. Редакції «Волинського монітора» дякую 
за те, що надала мені свої шпальти.

Дякую українцям, які допомагали встанов-
лювати всі ці хрести, не чекаючи вдячнос-
ті. Тут варто згадати слова отця Владислава 
Лукасевича: «Коли ти встановлюєш хрест, то 
його несеш». Скільки чудових людей я зустрів 
на своїй дорозі, скільки доброти вони вияви-
ли і скільки надали допомоги! Для примирен-
ня наших народів вони зробили більше, ніж 
усі разом взяті політики, дипломати й уря-
довці. 

Найвлучніше описують мої почуття до всіх, 
хто мені зустрівся, слова Святого Йоана Пав-
ла ІІ: «Скільки Вас згадую, стільки Богу дякую».

1. Моя бабуся Броня. Знімок зроблено 
в  1945  р. у Жагані у фотоательє «Foto Film St. 
Dyliński».

2. Тітка Вероніка Лозінська, дівоче прізвище 
Горошкевич. У червні їй виповниться 100 ро-
ків. До сьогодні має чудову пам’ять. На фото із 
синами (зліва направо) Станіславом, Романом 
і Крісом.

3. Пам’ятний хрест сім’ї Горошкевичів у Гуті 
Степанській.

Текст і фото: Януш ГОРОШКЕВИЧ

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

Хрест Горошкевичів у Гуті Степанській 
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Ocaleni od zapomnienia: Jan Juczewski
Повернуті із забуття: Ян Ючевський

Opracowując dokumenty archiwalne do kolejnego szkicu bio-
graficznego z rubryki «Ocaleni od zapomnienia», stwierdzi-
łam,  że ludzie na początku ubiegłego wieku byli jedna bardzo 
mobilni. 

Опрацьовуючи архівні документи для чергового біографіч-
ного нарису рубрики «Повернуті із забуття», зловила себе на 
думці, наскільки мобільними були люди на початку минуло-
го століття. 

Bohaterowie naszych publikacji po kilku mie-
siącach pracy w jednym kraju łatwo przenosili się 
do innego, a następnie łatwo zastępowali jedno 
miasto innym. Posiadając wyłącznie wykształ-
cenie gimnazjalne zmieniali nie tylko stanowi-
ska, ale też zawody: kancelista łatwo zostawał 
nauczycielem, a nauczyciel – urzędnikiem i od-
wrotnie. Jeszcze jednym aspektem wywołują-
cym moje zdziwienie były związki małżeńskie 
na odległość: małżonkowie często mieszkali 
w różnych miastach, rodzice czasem nie widzie-
li swoich dzieci nawet przez wiele miesięcy. Nie 
powiedziałabym, że więzy pozamałżeńskie stały 
się normą, ale, według mnie, zbyt cnotliwe poko-
lenia lat 1900–1940 też nie były.

Przejdźmy teraz do bohatera naszego kolej-
nego szkicu. Jest nim Jan Juczewski, wychowaw-
ca w bursie, która w okresie międzywojennym 
znajdowała się w pałacu książąt Lubomirskich 
w Równem. 

Jan Juczewski urodził się w 1888 r. w Kaliszu. 
Jego ojciec Józef był w tym mieście kupcem. 
Zmarł w 1891 r. Matka Felicja Juczewska c. Mi-
chała (z domu Kazimierska) była businesswoman 
w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jej ojciec, 
Michał Kazimierski, pracował jako gorzelnik 
w  majątku właściciela ziemskiego Wołodkowi-
cza położonym w pobliżu Mińska. To stanowisko 
przynosiło mu duży dochód.

Wykształcenie podstawowe Juczewski zdobył 
w gimnazjum ośmioklasowym w Warszawie. Po 
ukończeniu w 1913 r. trzyletnich studiów na Uni-
wersytecie Świętego Włodzimierza w Kijowie Jan 
powrócił do Warszawy, gdzie wówczas mieszkała 
jego matka, która była właścicielką pracowni rę-
kawiczek. Do 1916 r. mieszkał z matką i pracował 
w biurze Syndykatu Rolniczego w Warszawie. 

Na początku 1916 r. Jan Juczewski przepro-
wadził się do Mińska, gdzie zatrudnił się jako 
pracownik biurowy w jednej ze spółek ubezpie-
czeniowych. Jesienią tegoż roku został zmobili-
zowany do armii carskiej. Służył w 4 Syberyjskim 
Pułku Strzeleckim w stopniu szeregowego. Po 
dwóch miesiącach służby został skierowany do 
Aleksandrowskiej Szkoły Kadeckiej w Moskwie. 
Po czteromiesięcznym przyspieszonym kursie 
trafił do 182 Pułku Strzeleckiego, który stacjono-
wał wówczas w Moskwie w pobliżu Wieży Sucha-
riewej. 

Po dwóch miesiącach ciężko zachorował. 
Leczył się w szpitalu wojskowym w Lefortowie. 
Następnie przez pewien czas służył w kancelarii 
pułku, ale z powodu złego stanu zdrowia został 
zwolniony z wojska. Przez osiem miesięcy Jan 
Juczewski był członkiem Związku Wojskowych 
Polaków, który działał wówczas w Rosji.

Pod koniec 1916 r. Juczewski przyjechał do 
Kijowa i zatrzymał się u swojej cioci Marii Wasi-
lewskiej c. Józefa, mieszkającej przy ulicy Wasil-
kowskiej. Półtora miesiąca później wyjechał do 
Mińska, gdzie zatrudnił się w biurze syndykatu 
«Kozłowski i Co». W tym czasie poznał Włady-
sława Raczkiewicza pełniącego obowiązki kie-
rownika Mińskiego Okręgu Administracyjnego 
(w latach 1939–1947 Władysław Raczkiewicz był 
Prezydentem RP na uchodźstwie). Juczewski 
chciał pracować jako nauczyciel, zwrócił się więc 
o pomoc do Raczkiewicza, który mianował go 
inspektorem szkół ludowych w powiecie bory-
sowskim. 

W 1919 r. Jan Juczewski przebywał w folwarku 
Mariampol na Wileńszczyźnie należącym do jego 
dziadka Michała Kazimierskiego. Dziadek posia-
dał 60 ha roli, dom z budynkami gospodarczymi 
i sad, do prowadzenia gospodarstwa zatrudniał 
pracowników. 

Od końca 1919 r. do stycznia 1921 r. Juczewski 
kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania i pra-
cy: był inspektorem szkół ludowych w Borysowie 
i Wilejce (obecna Białoruś), nauczycielem w Świę-
cianach (Litwa). W 1920 r. po raz drugi spotkał 
się z Władysławem Raczkiewiczem: po drodze 
z Borysowa zatrzymał się w Mińsku, gdzie znalazł 
Raczkiewicza i poinformował go, że Borysów jest 

zajęty przez bolszewików. Nigdy później się nie 
spotykali, ale w 1924 r. na prośbę Juczewskiego 
Raczkiewicz wysłał mu list rekomendacyjny po-
twierdzający jego służbę w carskiej armii w stop-
niu kadeta, aby ten przekazał go dowódcy woj-
skowemu w Pińsku.

1 stycznia 1923 r. Jan Juczewski wyjechał 
do Ostroga, gdzie zatrudnił się jako nauczyciel 
w gimnazjum. Już w czerwcu 1924 r. dostał sta-
nowisko nauczyciela w Lublinie, a następnie 
przeprowadził się do Pińska.

W 1926 r. w polskich gazetach pojawiło się 
ogłoszenie, że bursa Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Równem potrzebuje wychowawcy. Nasz boha-
ter zaproponował swoją kandydaturę. Poproszo-
no go do Warszawy na rozmowę kwalifikacyjną, 
którą prowadzili prezes Polskiej Macierzy Szkol-
nej w Równem Piotr Rutkowski, sekretarz Świsz-
czewski i dyrektor kancelarii zarządu głównego 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie Józef 
Stemler. Rówieńska bursa, ulokowana w zamku 
książąt Lubomirskich, utrzymywana była przez 
Polską Macierz Szkolną. Uczyły się w niej dzieci 
z miejscowości w okolicach Równego, gdzie nie 
było szkół. 

W Równem Jan Juczewski pracował do 1928 r. 
Stąd przeprowadził się do Wilejki, gdzie jego 
matka miała sklep papierniczy, a w 1931 r. prze-
niósł się do Wilna. Tam do 1 grudnia 1939 r. pra-
cował jako nauczyciel. Równocześnie w latach 
1933–1938 po kilka miesięcy w ciągu roku miesz-
kał w majątku swojej matki. W 1935 r. pani Felicja 
zmarła i Jan odziedziczył 20 ha roli, dom, budynki 
gospodarcze, sprzęt i bydło. Przez trzy lata odda-
wał ziemię w dzierżawę miejscowym rolnikom 
pod warunkiem, że każdy trzeci snop ze zbiorów 
będzie należał do niego. W maju 1938 r. sprzedał 
ziemię i wyjechał do Wilna, gdzie mieszkały żona 
z córką. Żona Juczewskiego, Zofia, była córką 
kupca Franciszka Korzeniowskiego z Kalisza. Ra-
zem z córką Różą (ur. w 1932 r.) na stałe mieszkała 
w Wilnie, gdzie pracowała jako nauczycielka. 

Mając wystarczająco dużo środków Jan 
Juczewski postanowił założyć własny biznes і ku-
pił sklep, ale w odróżnieniu od swojej matki, która 
potrafiła prowadzić biznes jednocześnie w kilku 
miastach i w dodatku zarządzać majątkiem, 
Jan zbankrutował już po pięciu miesiącach. Po 
sprzedaniu sklepu znowu zatrudnił się jako wy-
chowawca, otrzymawszy stanowisko kierownika 
domu dziecka, a później stał na czele Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej. 

18 grudnia 1939 r. Juczewski opuścił Wilno. 
Przeniósł się najpierw do Mołodeczna, stamtąd 
do Białegostoku, a potem wyruszył do Równego.

Jan Juczewski został aresztowany przez 
NKWD 4 marca 1940 r. W tym dniu przyszedł do 
Rówieńskiego Obwodowego Wydziału Oświaty 

Для героїв наших публікацій не було про-
блемою попрацювати кілька місяців у одній 
країні, а потім кочувати з міста в місто в іншій. 
Маючи за плечима лише гімназійну освіту, 
вони змінювали не тільки посади, а й спеціаль-
ності: канцелярист легко ставав учителем, 
а учитель – держаним службовцем і навпаки. 
Ще одним аспектом тогочасного життя, який 
у мене викликає подив, було дистанційне іс-
нування родин. Члени подружжя часто жили 
в різних містах, іноді батьки не бачили дітей 
місяцями. Не можна сказати, що позашлюб-
ні стосунки були нормою, але, на мою думку, 
надто цнотливим покоління 1900–1940-х років 
теж не було. 

Тепер перейдімо до головного. Героєм на-
шого чергового нарису є Ян Ючевський – вихо-
ватель бурси, яка в міжвоєнний період знаходи-
лася в палаці князів Любомирських у Рівному. 

Народився Ян Ючевський 1888 р. у Каліші. 
Його батько, Юзеф Ючевський, був купцем. 
Він помер 1891 р. Матір, Феліція Михайлів-
на Ючевська (уроджена Казімєрська), була 
в прямому розумінні цього слова бізнес-леді. 
Її батько, Михайло Казімєрська, працював ви-
нокуром у маєтку поміщика Володковича, що 
знаходився біля Мінська. Очевидно, що ця по-
сада була прибутковою.

Початкову освіту Ян Ючевський здобув 
у  восьмикласній гімназії у Варшаві. Після за-
вершення в 1913 р. трирічного навчання в Ки-
ївському університеті Святого Володимира Ян 
знову повернувся до Варшави, де на той час 
мешкала його мати, яка була власницею май-
стерні з виготовлення пальчаток. До 1916  р. 
він жив із матір’ю і працював конторщиком 
у Синдикаті сільськогосподарських машин. 

На початку 1916 р. Ян Ючевський переїхав 
до Мінська, де влаштувався конторщиком 
в одну зі страхових спілок. Восени того ж року 
його призвали на стокову військову службу 
до царської армії. Служив у 4-му сибірському 
стрілецькому полку у званні рядового. Через 
два місяці служби отримав направлення до 
Москви в Олександрівське юнкерське учили-
ще. Пройшовши чотиримісячний пришвидше-
ний курс навчання, військовик одержав на-
правлення в 182-й піхотно-стрілецький полк, 
який на той час дислокувався в Москві біля 
Сухаревої вежі. 

Прослуживши два місяці, він тяжко занеду-
жав. Лікуватися довелося у військовому госпі-
талі в Лефортово. Після одужання ще якийсь 
час служив канцеляристом у полку, але за 
станом здоров’я був звільнений від військової 
служби. Протягом восьми місяців Ян Ючев-
ський був членом Союзу військових поляків, 
який діяв тоді в Росії.

Наприкінці 1916 р. Ян Ючевський приїхав 
до Києва й зупинився у своєї тітки Марії Юзе-
фівни Василевської, яка мешкала на вулиці Ва-
сильківській. Через півтора місяці гостювання 
виїхав до Мінська, де влаштувався конторщи-
ком у синдикаті «Козловський і Ко». У цей час 
Ян Ючевський познайомився із Владиславом 
Рачкевичем, який виконував обов’язки на-
чальника Мінського адміністративного окру-
гу (в 1939–1947 рр. Владислав Рачкевич був 
президентом Польщі в еміграції). Маючи на-
мір працевлаштуватися вчителем, Ючевський 
особисто звернувся до Рачкевича, який назна-
чив його інспектором народних училищ Бори-
совського повіту. 

Протягом 1919 р. Ян Ючевський перебував 
у фільварку Мар’ямпіль на Віленщині, який на-
лежав його діду Михайлу Едмундовичу Казі-
мєрському. Дід Яна мав 60 га землі, садибу, сад, 
будинок і для ведення господарства наймав 
робітників. 

Із кінця 1919 р. до січня 1921 р. Ян Ючев-
ський кілька разів змінював місце проживання 
й роботу: був інспектором народних училищ 
у Борисові та Вілейці (нині Білорусь), учителем 
у Свєнцянах (місто Швянченіс у Литві). 1920 р. 
він удруге зустрівся із Владиславом Рачкеви-
чем: дорогою з Борисова він зупинився в Мін-
ську, де зайшов до Рачкевича і повідомив йому, 
що Борисов зайняли радянські війська. Більше 
чоловіки не зустрічалися, але Рачкевич 1924 р. 
поштою надіслав Яну рекомендаційний лист, 
який той попросив у нього, щоб представити 
військовому начальнику Пінська і підтвердити 
свою службу в царській армії у званні юнкера.

1 січня 1923 р. Ян Ючевський виїхав до Ост-
рога, де обійняв посаду вчителя гімназії. Уже 
в червні 1924 р. він влаштувався на посаду вчи-
теля в Любліні, а згодом переїхав до Пінська.

1926 р. у польських газетах з’явилося оголо-
шення, що в бурсу «Польської матері шкільної» 
в Рівному потрібен вихователь. Ян Ючевський 
запропонував свою кандидатуру. Його викли-
кали до Варшави на співбесіду, яку проводили 
голова «Польської матері шкільної» в Рівно-
му Пьотр Рутковський, секретар Свіщевський 
і  директор канцелярії головного управління 
«Польської матері шкільної» у Варшаві Юзеф 
Стемлер. Рівненська бурса, що знаходилася 
в  замку князів Любомирських, утримувалася 
на кошти товариства «Польська матір шкіль-
на». У ній навчалися діти з приміських населе-
них пунктів, де не було шкіл. 

У Рівному Ян Ючевський працював до 
1928 р. Звідти він переїхав до Вілейки, де його 
матір володіла канцелярським магазином, 
а 1931 р. перебрався до Вільна. Там до 1 груд-
ня 1939 р. працював учителем. Одночасно 
в 1933–1938 рр. Ян наїздами по кілька місяців 
мешкав у  своєї матері. 1935 р. Феліція Ми-
хайлівна померла і Ян отримав у спадок 20 га 
землі, будинок, сільськогосподарські будівлі, 
реманент і  худобу. Впродовж трьох років він 
здавав землю на обробку місцевим селянам 
за умови, що кожен третій сніп з урожаю на-
лежатиме йому. У травні 1938 р. він продав 
землю і виїхав до дружини та доньки у Вільно. 
Дружина Ючевського, Софія Францишківна 
(уроджена Коженьовська), була донькою тор-
говця з  Каліша. Вона разом із донько Розою 
(1932 р. н.) постійно мешкала у Вільні, де вчи-
телювала в одній з місцевих шкіл. 

Маючи достатньо коштів, Ян Ючевський 
вирішив розпочати власний бізнес і придбав 
крамницю дрібних товарів, але, на відміну від 
своєї матері, яка одночасно в різних містах 
мала бізнес і керувала маєтком, Ян прогорів 
уже через п’ять місяців. Продавши крамницю, 
він знову перейшов на педагогічну роботу, 
влаштувавшись завідувачем дитячого будин-
ку, а згодом очолив «Польську матір шкільну». 

18 грудня 1939 р. Ян Ючевський залишив 
Вільно. Спочатку він переїхав до Молодечна, 
звідти до Білостока, а згодом прибув до Рівного.
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НКВС арештувало Яна Ючевського 4 берез-
ня 1940 р., коли він прийшов до Рівненського 
обласного управління освіти в пошуках робо-
ти. Його ув’язнили в тюрмі в Рівному. Опис ви-
лученого в арештанта майна нараховує 43 по-
зиції, зокрема шкарпетки, сорочки, комірці до 
сорочок, труси, кальсони, туфлі, рушники, ков-
дра, набір для гоління і навіть колода карт. Усе 
це він привіз із собою в синій фібровій валізі. 
Очевидно, що частина цих речей була вкрай 
потрібною в’язню, рідних у місті, які б могли 
принести йому найнеобхідніше, він не мав. Але 
в начальника 4-го відділення 3-го відділу УДБ 
УНКВС у Рівненській області було інше бачення 
ситуації. 5 березня 1940 р. він видав постанову: 
«Изъятые при личном обыске у арестованно-
го Ючевского Я. И. вещи личного пользования 
вместе с чемоданом вещественными доказа-
тельствами служить не могут. За неимением 
родственников у Ючевского, проживающих 
в Ровно и области, вещи сдать коим на хране-
ние не представляется возможным, а поэтому 
(…) вещи (…) согласно протокола обыска 
и описи сдать на хранение на склад 1-го спец-
отдела УНКВД по Ровенской области».

Яна Ючевського звинуватили в тому, що він 
нелегально перетнув кордон між Литвою та 
СРСР, маючи завдання шпигунського характе-

ру. Такі звинувачення в’язень категорично від-
кинув, проте погодився з тим, що, перейшовши 
3 грудня 1939 р. кордон, порушив ст. 80 КК УРСР. 
Що саме спонукало його перейти кордон, не 
зрозуміло. Відомо, що він мав намір отримати 
в  радянських органів влади дозвіл на переве-
зення дружини й доньки на територію СРСР. 

Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР від 25 жовтня 1940 р. Яна Ючевського ви-
знано соціально-небезпечним елементом і за-
суджено до восьми років виправно-трудових 
таборів. Свій термін ув’язнення він відбував 
у «Івдельлазі».

Заключенням прокуратури Рівненської об-
ласті від 2 серпня 1989 р. Яна Ючевського реа-
білітовано. Подальша доля героя нарису нам 
не відома.

Тетяна САМСОНЮК

P. S.: Матеріали рубрики «Повернуті із за-
буття» Тетяна Самсонюк опрацьовує за архів-
но-слідчими справами, що зберігаються у фон-
ді «Управління Комітету державної безпеки 
УРСР по Рівненській області (1919–1957 рр.)» 
ДАРО та Архіві управління СБУ. Будемо вдячні, 
якщо відгукнуться родичі героїв рубрики або 
ті наші Читачі, які володіють детальнішою ін-
формацією про них.

w poszukiwaniu pracy nauczyciela. Osadzono go 
w więzieniu w Równem. Lista skonfiskowanych 
aresztowanemu rzeczy składa się z 43 pozycji. 
Były to: skarpety, koszule, kołnierzyki do koszul, 
majtki, kalesony, buty, ręczniki, kołdra, zestaw 
do golenia, a nawet talia kart. To wszystko przy-
wiózł ze sobą w niebieskiej fibrowej walizce. Te 
rzeczy były mu bardzo potrzebne, ponieważ nie 
miał w mieście krewnych, którzy przynieśliby je 
do więzienia. Kierownik Czwartego Oddziału Wy-
działu 3 Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego 
NKWD w Obwodzie Rówieńskim był jednak in-
nego zdania. 5 marca 1940 r. podpisał rozporzą-
dzenie: «Skonfiskowane podczas aresztowania 
J.  Juczewskiemu rzeczy osobiste razem z walizą 
nie mogą być dowodami rzeczowymi. Juczewski 
nie ma krewnych w Równem i obwodzie rówień-
skim, którym te rzeczy mogłyby być przekaza-
ne, dlatego zgodnie z protokołem rewizji i spo-
rządzonej podczas rewizji listy rzeczy, należy je 
przekazać do przechowania w magazynie Pierw-
szego Oddziału Specjalnego Zarządu NKWD 
w Obwodzie Rówieńskim».

Jan Juczewski został oskarżony o to, że niele-
galnie przekroczył granicę między Litwą i ZSRR 
w  celach szpiegowskich. Więzień kategorycznie 
nie przyznawał się do winy, jednak zgodził się 
z tym, że 3 grudnia 1939 r. przekraczając granicę 

złamał przepisy zawarte w art. 80 Kodeksu Karne-
go USRR. Nie wiemy, co było powodem przekro-
czenia przez niego granicy. Z dokumentów wyni-
ka, że miał zamiar otrzymać od władz radzieckich 
zezwolenie na zamieszkanie na terenach ZSRR 
jego żony i córki. 

Decyzją Kolegium Specjalnego NKWD ZSRR 
z dnia 25 października 1940 r. Juczewski został 
uznany za «element społecznie niebezpieczny» 
i  skazany na osiem lat pozbawienia wolności. 
Karę odbywał w obozie «Iwdelłag».

Według postanowienia Prokuratury Obwo-
du Rówieńskiego z dnia 2 sierpnia 1989 r. Jan 
Juczewski został zrehabilitowany. Dalsze losy bo-
hatera tego szkicu nie są nam znane.

Tetiana SAMSONIUK

P. S.: Materiały rubryki «Ocaleni od zapomnie-
nia» zostały opracowane przez Tetianę Sam-
soniuk na podstawie akt radzieckich organów 
ścigania przechowywanych w Państwowym 
Archiwum Obwodu Rówieńskiego, w zbiorach 
Zarządu KGB Ukraińskiej SRR w Obwodzie Ró-
wieńskim (1919–1957) oraz w Archiwum Zarzą-
du Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Będziemy 
wdzięczni, jeżeli odezwą się Czytelnicy, krewni 
lub bliscy bohaterów naszej rubryki, którzy mają 
o nich dodatkowe informacje.

W Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się 
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

У Посольстві РП в Україні відбулася 
Олімпіада з польської мови та літератури

9–10 березня в Києві відбувся загальноукраїнський етап 
XLIX олімпіади з польської мови та літератури. У ньому взяли 
участь 26 учнів з усіх консульських округів.

Першого дня учасники розв’язували тест 
на розуміння зі слуху. Вони слухали розповідь 
про Зигмунта Красінського, а також завдання з 
граматики та розуміння тексту. Після перерви 
учні писали твір. Їм запропонували теми, при-
свячені комізму в літературі, ролі другоплано-
вих героїв у романах ХІХ ст. та відвазі як темі та 
проблемі в літературному дискурсі. Учасники 
могли теж зробити аналіз малої прози Збігне-
ва Герберта «Стіни» або вірша Томаша Ружиць-
кого «Криза читання в Польщі». 

Другого дня змагань члени журі з Польщі 
та України обговорювали з учнями прочитані 
ними твори та перевіряли загальну обізна-
ність із польською та іноземною літературою.

Переможці загальноукраїнського етапу 
XLIX олімпіади з польської мови та літератури 
поїдуть на фінал до Варшави. Учасники отри-
мали дипломи й подарунки від представників 
Посольства РП в Україні. 

Луцький консульський округ на олімпіаді 
представляли Ірина Левкович із Товариства 
польської культури на Волині імені Еви Фе-
лінської з Луцька, Софія Пляшко і Христина 
Пі вень із Товариства польської культури в Ко-
велі та Христина Гаєвська з Польського куль-
турно-освітнього товариства в Тернополі.

Текст і фото: Вєслав ПІСАРСЬКИЙ,
учитель польської мови, скерований до Ковеля 

організацією ORPEG

9–10 marca w Kijowie odbył się ogólnoukraiński etap XLIX Olim-
piady Literatury i Języka Polskiego. Wzięło w nim udział 
26 uczniów ze wszystkich okręgów konsularnych.

Pierwszego dnia uczestnicy rozwiązywali testy 
z rozumienia ze słuchu, w których znalazł się tekst 
mówiący o Zygmuncie Krasińskim, z gramatyki 
i z rozumienia tekstu. Po przerwie uczniowie pisali 
rozprawki. Do wyboru mieli tematy poświęcone 
komizmowi w literaturze, roli postaci drugopla-
nowych w powieściach XIX wieku i odwadze, jako 
tematowi i problemowi w dyskursie literatury. 
Uczestnicy mogli też zinterpretować mini-prozę 
Zbigniewa Herberta «Ściany» lub wiersz Tomasza 
Różyckiego «Kryzys czytelnictwa polskiego».

Drugiego dnia zawodów członkowie jury z Pol-
ski i z Ukrainy rozmawiali z uczniami na temat wy-
branych przez nich lektur, sprawdzali również ich 
ogólną orientację w literaturze polskiej i obcej.

Laureaci i wyróżnieni w ogólnoukraińskim 
etapie XLIX Olimpiady Literatury i Języka Pol-
skiego pojadą na finał do Warszawy. Uczestnicy 
otrzymali dyplomy i upominki od przedstawicieli 
Ambasady RP w Kijowie.

Łucki Okręg Konsularny reprezentowały: Ire-
na Lewkowicz ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej 
na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w Łucku, Sofia 
Plaszko i Krystyna Piweń z Towarzystwa Kultury 
Polskiej w Kowlu oraz Krystyna Hajewska z Pol-
skiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego 
w Tarnopolu.

Tekst i zdjęcia: Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG 

do pracy dydaktycznej w Kowlu

Події
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На чеській школі відкрили  
меморіальну дошку

Урочисте відкриття вшанували своєю при-
сутністю Генеральний консул Чеської Респу-
бліки у Львові Павел Пешек, консул Чеської 
Республіки Ігор Шедо та представники міської 
влади.

Про історію чехів Волині, а також будинку, 
на якому встановили меморіальну дошку, роз-
повіли голова Волинського обласного товари-
ства чехів «Матіце Волинська» Євгенія Краль 
і В’ячеслав Веселак, один із засновників орга-
нізації. 

Чехи з’явилися на волинській землі у другій 
половині ХІХ ст. Досить велика чеська громада 
була і в Луцьку. Найбільш знаними слідами че-
хів в історії Луцька – із тих, що збереглися до 
сьогодні, – є пивний завод Земана та чеська 
школа, збудована в 1929 р. на кошти чеської 
громади. У її приміщенні в 1929–1939 рр. дія-
ло теж культурно-освітнє чеське товариство 
«Чеська матіца школьна». Після Другої світової 
війни більшість чехів повернулася на історич-

ну Батьківщину, а нащадки тих, хто залишився, 
тільки в 1991 р. змогли знову створити чеське 
товариство. Так розпорядилася історія, що за-
раз Волинське обласне товариство чехів «Ма-
тіце Волинська» діє в тих самих стінах, які спо-
рудили їхні діди і прадіди.

Після відкриття меморіальної дошки у при-
міщенні товариства відбулася презентація мо-
нографії «Чехи в Західній Волині: від оселення 
до рееміграції». Її авторка, доктор історичних 
наук Світлана Шульга, ознайомила присутніх 
з основними етапами існування чеської грома-
ди на Волині. Особливо багато емоцій викли-
кали фотознімки 30-х років, якими науковиця 
ілюструвала свою доповідь, адже не один із 
глядачів упізнавав на них своїх родичів.

На завершення відбувся святковий кон-
церт, у якому разом з артистами брали активну 
участь і глядачі.  

Текст і фото: Анатолій ОЛІХ

90 років тому чеська громада спорудила в Луцьку приміщен-
ня для школи. Сьогодні в цьому будинку на вулиці Винниченка 
містяться Волинський інститут післядипломної педагогічної 
освіти та Волинське обласне товариство чехів «Матіце Волин-
ська». 2 березня на його фасаді відкрили меморіальну дошку. 

Na czeskiej szkole umieszczono  
tablicę pamiątkową

90 lat temu czeska społeczność w Łucku wybudowała budynek 
dla szkoły. Dziś w tym gmachu przy ulicy Wynnyczenki mieści się 
Wołyński Pedagogiczny Instytut Kształcenia Podyplomowego 
oraz Towarzystwo Czechów «Matice Volyňská». 2 marca została 
w tym miejscu uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
konsul Generalny Republiki Czeskiej we Lwowie 
Pavel Pešek, konsul Republiki Czeskiej Igor Šedo 
oraz przedstawiciele władz miejskich.

O historii wołyńskich Czechów, jak również 
budynku, na którym umieszczono tablicę pa-
miątkową, opowiedzieli prezes Towarzystwa 
Czechów «Matice Volyňská» Jewhenija Kral oraz 
Wiaczesław Wesełak, jeden ze współzałożycieli 
tej organizacji.

Czesi pojawili się na Wołyniu w drugiej poło-
wie XIX wieku. Liczna czeska społeczność miesz-
kała również w Łucku. Najbardziej znane łuckie 
zabytki przypominające o jej obecności w  mie-
ście to browarnia Zemana oraz czeska szkoła, 
wybudowana w 1929 r. przez miejscowych Cze-
chów. W siedzibie szkoły w latach 1929–1939 
działało również Towarzystwo «Česká matice 
školská» (Czeska macierz szkolna). Po II wojnie 
światowej większość Czechów powróciła do swo-
jej historycznej Ojczyzny, a potomkowie tych, 

którzy tu zostali, w 1991 r. znowu założyli cze-
skie towarzystwo. Obecnie siedziba Towarzystwa 
Czechów «Matice Volyňská» mieści się w  tym 
samym budynku, który dawniej wybudowali ich 
przodkowie.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej w sie-
dzibie Towarzystwa miała miejsce prezentacja 
książki «Czesi na Zachodnim Wołyniu: od osiedle-
nia do reemigracji». Jej autorka dr hab. Switłana 
Szulha zapoznała zgromadzonych z głównymi 
etapami życia czeskiej społeczności na Wołyniu. 
Szczególnie dużo emocji wywołały zdjęcia z lat 
30. XX wieku, które Switłana Szulha pokazała 
w trakcie prezentacji, stało się tak m.in. dlatego, 
że obecni na prezentacji Czesi poznawali na nich 
swoich krewnych.

Na zakończenie uroczystości odbył się kon-
cert, w którym wspólnie z artystami aktywnie 
uczestniczyli także widzowie.

Tekst i zdjęcia: Anatolij OLICH

O Łesi Ukraince po polsku

Studentki-polonistki oprowadziły swoich młodszych kolegów 
i  wykładowców po ekspozycji Muzeum Łesi Ukrainki, działa-
jącego na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym 
w Łucku.

Co roku w lutym na Wołyniu czci się pamięć 
Łesi Ukrainki – wybitnej pisarki, tłumaczki, lite-
raturoznawcy i działaczki kultury. W uroczysto-
ściach zawsze aktywnie uczestniczy Wydział Filo-
logii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego 
Uniwersytetu Narodowego, który nosi jej imię. 
Zazwyczaj w ramach obchodów odbywają się 
spotkania literackie, prezentacje i wystawy. Na-
tomiast po raz pierwszy w tym roku opowiedzia-
no w języku polskim o ekspozycji Muzeum Łesi 
Ukrainki. W ciągu 35 lat działalności tej instytucji 
studenci nigdy wcześniej nie przeprowadzili po-
dobnej akcji.

Pomysłodawcą prezentacji wystawy o Łesi 
Ukraince przez studentów-polonistów była 

dr  Olena Małanij, wykładowca literatury ukraiń-
skiej. Dziesięć studentek trzeciego roku świetnie 
poradziło sobie z tym zadaniem i przedstawiło 
ekspozycję po polsku. Zapoznały zgromadzo-
nych w  muzeum z postacią Łesi Ukrainki, z jej 
rodziną, życiem i twórczością. Opowiedziały rów-
nież o ludziach z jej otoczenia, podróżach i przed-
wczesnej śmierci. Studentki samodzielnie przy-
gotowały tekst prezentacji oraz przetłumaczyły 
na język polski utwory wybitnej pisarki.

 

Wiktor JARUCZYK

Про Лесю Українку – польською мовою
Студентки-полоністки провели для своїх молодших колег та 
викладачів екскурсію польською мовою Музеєм Лесі Україн-
ки, що діє у Східноєвропейському національному універси-
теті в Луцьку.

Щороку лютий місяць є періодом вшану-
вання нашої славної землячки, письменниці, 
перекладачки, літературознавиці й культурної 
діячки Лесі Українки. В рамках урочистих захо-
дів особливу активність виявив факультет фі-
лології та журналістики Східноєвропейського 
національного університету, який носить ім’я 
цієї славної жінки. Літературні читання, пре-
зентації, виставки вже стали звичною справою. 
Однак уперше відбулася нова практика – пре-
зентація виставки в Музеї Лесі Українки поль-
ською мовою. За майже 35-річну історію музею 
студенти ще не робили подібних заходів. 

Ідею проведення виставки про Лесю 
Україн ку запропонувала студентам-полоніс-

там викладачка української літератури Олена 
Маланій. Студенти третього курсу польської 
філології впоралися із завданням і десять лю-
бителів-музейників провели виставку на ви-
сокому рівні. Ознайомили присутніх, студен-
тів-колег із особистістю Лесі Українки, її сім’єю, 
найголовнішими віхами життя і творчості. Роз-
повіли багато цікавого про оточення письмен-
ниці, її подорожі та передчасну смерть. Цікаво, 
що студенти самі написали тексти, які предста-
вили гостям виставки. Також здійснили пере-
клад творів великої письменниці польською 
мовою.

Віктор ЯРУЧИК
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Konkurs ma na celu promocję nauki języka 
polskiego i kultury polskiej, najnowszej historii 
Polski oraz popularyzację wiedzy na temat Polski 
współczesnej oraz Unii Europejskiej.

Organizatorem konkursu jest Konsulat Gene-
ralny RP w Łucku, a koordynatorami są Ewa Mań-
kowska z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Toma-
sza Padury w Równem, Piotr Kowalik – nauczyciel 
skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej 
w Łucku oraz Wiesław Pisarski – nauczyciel skie-
rowany przez ORPEG do Kowla.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie 
klas 9, 10 i 11 uczący się języka polskiego w szko-
łach oraz przy towarzystwach polskich na terenie 
Łuckiego Okręgu Konsularnego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie (Załącznik 
nr 1) należy wysłać do dnia 22 marca 2019 r. na 
adres koordynatora ups_pl@yahoo.pl

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech 
etapach, w trzech obwodach (spotkania w Łuc-
ku, Równem i Tarnopolu). Uczestnik przed roz-
poczęciem każdego etapu jest zobowiązany do 
rejestracji.

I etap polegający na napisaniu testu wiedzy 
odbędzie się 6 kwietnia w każdym z trzech miast. 
Zakres wiedzy związany z I etapem jest zawarty 
w załączniku nr 2. O dokładnym miejscu i czasie 
uczestnicy zostaną poinformowani przez organi-
zatorów.

Najlepszych 30 osób (po 10 z każdego obwo-
du/miasta) wyłonionych w etapie I przechodzi 
do etapu II, który polegać będzie na wygłosze-
niu przemówienia w Łucku, 13 kwietnia. Tematy 
przemówień i aspekty brane przez jury podczas 
ich oceniania zawarte są w załączniku nr 3.

10 najlepszych osób zostanie zakwalifikowa-
nych do etapu III, w tym 3 wyróżnione osoby prze-
mówią w ramach Dnia Europy: 17.05  – w  Rów-
nem, 18.05 – w Łucku, 19.05 – w Tarnopolu (po 
jednej osobie w każdym mieście; każda z prze-
mawiających osób uzyska nagrody rzeczowe 
oraz certyfikaty udziału w imprezie).

III etap odbędzie się w Równem w terminie 
uzgodnionym z finalistami, ale nie później niż 

25 czerwca. Zostanie on zorganizowany w opar-
ciu o zasady teleturnieju «Jeden z dziesięciu».

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane na 
podstawie decyzji Jury:

– dla 3 finalistów III etapu – wyjazd do Polski 
na kolonie języka polskiego, nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy; 

– dla wszystkich uczestników etapu III – wy-
jazd do Zamłynia (Ukraina) na letnią szkołę języ-
ka polskiego i nagrody rzeczowe;

– dla wszystkich uczestników etapu II – nagro-
dy rzeczowe; 

– dla wszystkich uczestników etapu I – dyplo-
my za udział.

Kontakty: 
Ewa Mańkowska – 067 303 5892 
Wiesław Pisarski – 066 755 4296
Piotr Kowalik – 095 586 5111
ups_pl@yahoo.pl

Regulamin konkursu «Triathlon intelektual-
ny na 15-lecie Polski w UE» oraz załączniki moż-
na pobrać na stronie «Monitora Wołyńskiego»: 
www.monitor-press.com
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Конкурс має на меті популяризацію ви-
вчення польської мови та культури, новітньої 
історії Польщі, поширення знань про сучасну 
Польщу та Європейський Союз.

Організатор конкурсу – Генеральне кон-
сульство РП у Луцьку. Координуватимуть 
змагання Ева Маньковська з Українсько-поль-
ського союзу імені Томаша Падури в Рівному, 
учителі, скеровані організацією ORPEG для ди-
дактичної роботи в Луцьку та Ковелі відповід-
но Пьотр Ковалік і Вєслав Пісарський.

У конкурсі можуть брати участь учні 9, 10 
і  11 класів, котрі вивчають польську мову 
в школах і при польських товариствах на тери-
торії Луцького консульського округу.

Заявку для участі в конкурсі (додаток № 1) 
необхідно надіслати до 22 березня 2019 р. на 
адресу координатора: ups_pl@yahoo.pl

Конкурс проходитиме у три етапи у Во-
линській, Рівненській та Тернопільській об-
ластях (зустрічі в Луцьку, Рівному та Тернопо-
лі). Учасник перед початком кожного етапу 
зобов’язаний зареєструватися.

І етап, який полягає у виконанні тестових за-
вдань, відбудеться 6 квітня в кожному з трьох 
міст. Щоб зорієнтуватися, яких знань органі-
затори вимагатимуть від учасників на І  етапі, 

потрібно ознайомитися з додатком №  2. Про 
місце і час проведення І етапу учасників поін-
формують організатори.

30 найкращих учасників (по 10 із кожної 
області/міста) І етапу пройдуть до ІІ, який по-
лягатиме у виголошенні промови в Луцьку 
13 квітня. Теми промов і їхні аспекти, які члени 
журі братимуть до уваги під час оцінювання, 
містяться в додатку № 3.

10 найкращих учасників візьмуть участь 
у ІІІ  етапі. Троє з них виступлять під час Днів 
Європи: 17 травня – в Рівному, 18 травня – 
в  Луцьку, 19 травня – в Тернополі (по одній 
особі в кожному місті; кожен із промовців 
отримає матеріальні нагороди та сертифікати 
про участь у заході).

III етап відбудеться в Рівному. Дату його про-
ведення організатори узгодять із фіналістами  
(не пізніше, ніж 25 червня). ІІІ етап пройде за 
сценарієм польської телевікторини «Один із 
десяти» («Jeden z dziesięciu»).

За рішенням журі учасники отримають такі 
нагороди:

– троє фіналістів III етапу – поїздку до Поль-
щі в табір із вивчення польської мови, мате-
ріальні нагороди та дипломи; 

– учасники III етапу – поїздку до Замлиння 
(Україна) на літню школу з вивчення польської 
мови та матеріальні нагороди;

– усі учасники II етапу – матеріальні наго роди; 
– усі учасники I етапу – дипломи про участь.

Контакти: 
Ева Маньковська – 0673035892 
Вєслав Пісарський – 066 755 4296
Пьотр Ковалік – 095 586 5111
ups_pl@yahoo.pl

Положення про конкурс «Інтелектуальний 
тріатлон до 15-річчя Польщі в ЄС» та додатки 
можна завантажити на сайті «Волинського мо-
нітора» www.monitor-press.com
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Konkurs z okazji 15-lecia wejścia Polski do UE

Z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej Konsulat 
Generalny RP w Łucku zaprasza uczniów klas 9, 10 i 11 uczących 
się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach pol-
skich do wzięcia udziału w konkursie «Triathlon intelektualny na 
15-lecie Polski w UE».

Конкурс із нагоди 15-річчя вступу Польщі до ЄС
Із нагоди 15-річчя вступу Польщі до Європейського Союзу 
Генеральне консульство РП у Луцьку запрошує учнів 9, 10 
і 11 класів, котрі вивчають польську мову у школах та при поль-
ських товариствах, взяти участь у конкурсі «Інтелектуаль ний 
тріатлон до 15-річчя Польщі в ЄС».

nie były one suwerenne – na ponad 30 lat Polska 
znalazła się w opozycji do świata zachodniego, 
po niewłaściwej stronie «żelaznej kurtyny».

Sytuacja zaczęła się zmieniać w 1989 r. Po czę-
ściowo wolnych wyborach (4 czerwca) i powsta-
niu rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego, 
stało się jasne, że po 50 latach Polacy znów będą 
mogli samodzielnie pokierować swoją przyszło-
ścią. Jednym z początków nowej drogi była wizy-
ta ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Sku-
biszewskiego (1990 r.) w Kwaterze Głównej NATO 
i nawiązanie (kilka miesięcy później) przez Polskę 
oficjalnych stosunków z paktem. Przypomnij-
my – ciągle istniał Układ Warszawski, na terenie 
Polski nadal stacjonowały «sojusznicze» radziec-
kie wojska, a Związek Radziecki ulegał właśnie 
rozpadowi. Sytuacja Polski (i innych krajów daw-
nego bloku wschodniego) na arenie międzyna-
rodowej nie była więc łatwa. 

Dopiero po rozwiązaniu Układu Warszawskie-
go (przestał istnieć w lipcu 1991 r.) oraz wycofa-
niu ostatnich żołnierzy radzieckich, później już 
rosyjskich (proces trwał od 1989 r. aż do września 
1993 r.), Polska mogła w jasny sposób wyznaczyć 
swój nowy, euroatlantycki kurs. W międzyczasie 
następowały symboliczne, ale jakże ważne dla 
przyszłego członkostwa w NATO, wydarzenia. 
W marcu 1991 r. prezydent Lech Wałęsa złożył wi-
zytę w siedzibie Sojuszu, a w grudniu tego roku 
z ust premiera Jana Olszewskiego padła jasna de-
klaracja chęci przystąpienia Polski do NATO. 

W marcu 1992 r. ówczesny Sekretarz Gene-
ralny NATO Manfred Wörner stwierdził, że człon-
kostwo Polski w NATO jest możliwe. W styczniu 
1994 r. Polska (podobnie, jak wiele innych krajów) 
przystąpiła do «Partnerstwa dla Pokoju» (Part-
nership for Peace). Był to program mający łączyć 
państwa aspirujące do NATO z członkami paktu. 

Umożliwiał on rozpoczęcie wspólnych 
ćwiczeń, konsultacji, wymian i szkoleń. 
Polska była jednym z najaktywniejszych 
uczestników programu – nie gwaranto-
wał on jeszcze przyjęcia do Sojuszu, ale był waż-
nym sprawdzianem prawdziwych intencji uczest-
niczących w nim państw.

W lipcu 1997 r. w Madrycie odbył się kolejny, 
ale jakże ważny dla Polski, szczyt paktu. To wła-
śnie podczas niego Polska (wraz z Czechami i Wę-
grami) została zaproszona do rozmów w sprawie 
przystąpienia do Sojuszu. Po wielu rundach ne-
gocjacji, w styczniu 1999 r., Sekretarz Generalny 
paktu Javier Solana przekazał oficjalne pismo za-
praszające do członkostwa w NATO. Polska wstą-
piła do Sojuszu w roku, w którym pakt obchodził 
50. rocznicę powstania. 

Kręta i wyboista droga Polski do zapewnienia 
sobie bezpieczeństwa, ale także wzięcia odpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo innych człon-
ków Paktu Północnoatlantyckiego, zakończyła 
się, jak już wspomniano, 12 marca 1999 r. w ame-
rykańskim mieście Independence, co samo w so-
bie stało się symbolem.

Warto na koniec dodać, że Polska przystąpiła 
do NATO z własnej woli – była to jej suwerenna 
decyzja. Polacy, choć pomiędzy nimi były, są 
i  pewnie będą w przyszłości ogromne różnice 
polityczne, nigdy nie mieli wątpliwości co do wy-
boru, jako przyszłości swojej Ojczyzny, orientacji 
euroatlantyckiej. Świadczą o tym wyniki badań, 
które jasno wskazują, że odsetek zwolenników 
integracji Polski zarówno z NATO, jak i Unią Eu-
ropejską jest i zawsze był jednym z najwyższych 
wśród wszystkich członków tych instytucji.

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG
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ків опинилася в опозиції до Заходу, з ін-
шого боку «залізної завіси».

Ситуація почала змінюватися 
в  1989  р. Після проведення в Польщі 

частково вільних виборів (4 червня) і ство-
рення уряду прем’єра Тадеуша Мазовецького 
стало ясно, що після 50 років залежності поля-
ки знову зможуть самостійно визначати своє 
майбутнє. Одним із перших кроків на новому 
шляху був візит міністра закордонних справ 
Кшиштофа Скубішевського (1990 р.) у  штаб-
квартиру НАТО і налагодження Польщею через 
кілька місяців офіційних відносин з Альянсом. 
Нагадуємо: в  цей час усе ще існував Варшав-
ський договір, на території Польщі дислоку-
валися «союзницькі» радянські війська, а сам 
Радянський Союз вже розвалювався. Тож ситу-
ація Польщі (та й інших країн соціалістичного 
табору) на міжнародній арені була непростою.

Лише після припинення чинності Варшав-
ського договору (це сталося в липні 1991 р.) та 
виведення останніх радянських, потім уже ро-
сійських, військових (процес тривав із 1989 р. 
до вересня 1993 р.) Польща могла чітко визна-
чити свій новий євроатлантичний курс. Упро-
довж цього періоду відбувалися символічні, 
але дуже важливі для майбутнього членства 
в НАТО події. У березні 1991 р. президент Лех 
Валенса побував із візитом у центральному 
офісі НАТО, а у грудні того ж року прем’єр-
міністр Ян Ольшевський чітко заявив про ба-
жання Польщі вступити до НАТО.

У березні 1992 р. тодішній генеральний 
секретар НАТО Манфред Вернер заявив, що 
членство Польщі в НАТО можливе. У січні 
1994  р. Польща, як і багато інших країн, при-
єдналася до «Партнерства заради миру» 
(Partnership for Peace). Це програма, створе-

на для співпраці держав-кандидатів на вступ 
до НАТО із державами-членами Альянсу. За-
вдяки їй можна проводити спільні навчан-
ня, консультації та обмінюватися досвідом. 
Польща була одним із найактивніших членів 
партнерства. Хоча програма й не гарантувала 
прийняття до Альянсу, вона стала важливою 
перевіркою справжніх намірів держав, які до-
лучилися до неї.

У липні 1997 р. у Мадриді відбувся черго-
вий, надзвичайно важливий для Польщі, саміт 
Альянсу. Саме під час нього Польщу (разом із 
Чехією та Угорщиною) запросили на обгово-
рення питання вступу в Союз. Після багатьох 
раундів переговорів у січні 1999 р. генераль-
ний секретар НАТО Хав’єр Солана вручив 
офіційне запрошення на членство. Польща 
вступила до Організації Північноатлантичного 
договору в 50-ту річницю його заснування.

Крута й вибоїста дорога Польщі до гарантій 
власної безпеки, а також до відповідальності 
за безпеку інших членів Північноатлантично-
го договору закінчилася, як уже згадувалося, 
12 березня 1999 р. в Індепенденсі – американ-
ському місті із символічною назвою.

Варто наприкінці додати, що Польща всту-
пила до НАТО із власної волі – це було її суве-
ренне рішення. Поляки, хоч між ними були, 
є і напевно будуть у майбутньому чималі по-
літичні розбіжності, ніколи не сумнівалися 
у  виборі євроатлантичної орієнтації як май-
бутнього своєї Батьківщини. Про це свідчать 
результати опитувань, які вказують, що від-
соток прихильників інтеграції як із НАТО, так 
і з Європейським Союзом є і завжди був одним 
із найвищих серед усіх членів цих інституцій.

Пьотр КОВАЛІК,
учитель, скерований до Луцька організацією ORPEG
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Historia łuckich szkół  
pierwszej połowy XX wieku

З історії луцьких шкіл 
першої половини XX століття

Після Першої світової війни настала потреба у змінах у сис-
темі освіти в Луцьку, тим більше, що та кількість навчальних 
закладів, які діяли раніше в місті, не забезпечувала освітніх 
потреб його жителів. 

Po I wojnie światowej zaszła potrzeba zmian w systemie oświa-
ty w Łucku, zwłaszcza że liczba placówek oświatowych działa-
jących w mieście nie zaspokajała potrzeb edukacyjnych jego 
mieszkańców. 

За часів відновленої польської держа-
ви Луцьк знову став центром Волині, тому 
з’явилася потреба в розширені мережі освітніх 
закладів для навчання не тільки лучан, а й ін-
ших жителів Волині.

Ще у важкі часи короткотривалого прав-
ління в Луцьку Української держави в місті за-
снували Українську гімназію. У 1918 р. вона 
розмістилася в чоловічій гімназії (нині тут Во-
линська обласна бібліотека для юнацтва), а че-
рез три роки в жіночій гімназії Анни Коленко 
(нині Волинська обласна прокуратура). У 1927 
р. Українська гімназія перейшла в приміщення 
на вулиці Сенкевича (нині Богдана Хмельниць-
кого, 12) і перебувала там до переїзду в 1931 р. 
у будинок на вулиці Плоцькій, 20 (нині Гаври-
люка, 14). Переїзд у це приміщення організував 
за підтримки Євгена Петриківського директор 
гімназії Борис Білецький. Під кінець 1930-х рр. 
планувалася добудова гімназії, однак із прихо-
дом радянської влади гімназію закрили як «роз-
садник українського націоналізму».

Під час Першої світової війни Луцьк знахо-
дився у прифронтовій зоні, тому в місті виника-
ли великі труднощі з приміщеннями для шкіл, 
їх фінансуванням та учительським персона-
лом. Але найактивніші члени луцької громади 
об’єдналися задля створення інституції, яка б 
займалася організацією освіти.

8 листопада 1917 р. в Луцьку почало діяти 
коло «Польської матері шкільної» (ПМШ), керів-
ником якого став ксьондз Валеріан Баранов-
ський. Організація заснувала перші польські 
школи в Луцьку: гімназію імені Тадеуша Кос-
тюшка, загальні школи імені Королеви Ядвіги та 
імені Станіслава Яховича. 

Одним із найважчих завдань для ПМШ була 
організація чотирикласної гімназії імені Тадеу-
ша Костюшка, адже вона вимагала великих 
коштів, яких громада тоді не мала. Завдяки ста-
ранням керівництва ПМШ фінансову допомогу 
надали освітні та громадські організації Львова, 
Кракова й Любліна. Це дозволило розпочати 
восени 1918 р. навчання в чотирьох класах 

W okresie II Rzeczypospolitej Łuck ponownie 
stał się centrum Wołynia, dlatego powstała po-
trzeba rozszerzenia sieci placówek oświatowych, 
które służyłyby nie tylko mieszkańcom miasta, 
ale też innych wołyńskich miejscowości.

W trudnych czasach krótkich rządów Państwa 
Ukraińskiego w mieście założono Ukraińskie Gim-
nazjum. W 1918 r. zostało ono ulokowane w bu-
dynku gimnazjum męskiego (obecnie w  jego 
murach działa Wołyńska Obwodowa Biblioteka 
dla Młodzieży), a po trzech latach – w  gimna-
zjum żeńskim założonym przez Annę Kolenko 
(obecnie Prokuratura Obwodu Wołyńskiego). 
W  1927  r. Ukraińskie Gimnazjum przeniosło 
się do budynku przy ul. Sienkiewicza (obecnie 
Bogdana Chmielnickiego 12), w którym działało 
aż do przeniesienia w 1931 r. do budynku przy 
ul. Płockiej 20 (obecnie Hawryluka 14). Przepro-
wadzka do tego budynku została zorganizowana 
przez dyrektora gimnazjum Borysa Bileckiego 
przy wsparciu Jewhena Petrykiwskiego. Pod ko-
niec lat 30. zaplanowano rozbudowę gimnazjum, 

ale po ustanowieniu władzy radzieckiej placów-
ka została zamknięta jako «gniazdo ukraińskiego 
nacjonalizmu».

Podczas I wojny światowej Łuck znajdował 
się w strefie przyfrontowej, więc był skazany na 
liczne trudności z pomieszczeniami dla szkół, ich 
finansowaniem i kadrą nauczycielską. Jednak 
najbardziej aktywni członkowie społeczności 
lokalnej zjednoczyli się, by stworzyć instytucję, 
która podjęłaby się organizowania edukacji.

8 listopada 1917 r. w Łucku powstało Koło Pol-
skiej Macierzy Szkolnej (PMS), którego kierowni-
kiem został ksiądz Walerian Baranowski. Organi-
zacja założyła pierwsze polskie szkoły w Łucku: 
gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki oraz szkoły 
powszechne imienia Królowej Jadwigi i Stanisła-
wa Jachowicza. 

Jednym z najtrudniejszych zadań dla PMS 
była organizacja czteroletniego gimnazjum 
im. Tadeusza Kościuszki, ponieważ wymagało to 
dużych środków, którymi organizacja wówczas 
nie dysponowała. Dzięki wysiłkom PMS pomocy 
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гімназії. Першим її директором став Олександр 
Остроменцький. 

З ініціативи керівництва луцького кола 
ПМШ весною 1920 р. відбувся з’їзд делегатів 
цієї організації з усієї Волині. На ньому створи-
ли окружне правління ПМШ Волинської землі, 
яке опікувалося всіма середніми навчальними 
закладами та організацією освіти на Волині. 
У 1920 р. складна матеріальна й кадрова ситу-
ація в освіті погіршилася через більшовицьку 
навалу.

У 1921 р. з остаточним закріпленням поль-
ської влади на Волині в організаційно-право-
вому житті ПМШ настали суттєві зміни. Коло 
ПМШ приєдналося до товариства ПМШ у Вар-
шаві та перейняло правові та організаційні за-
сади діяльності згідно з його статутом. Керів-
ництво ПМШ у Луцьку розпочало засновувати 
перші на Волині торгові школи й бурси для 
учнів із бідних родин та інші професійні на-
вчальні заклади. В 1921 р. коло ПМШ розпоча-
ло роботу над організацією перших на Волині 
купецьких (згодом торгових) школи й  бурси, 
а в 1931 р. вперше на Волині створили торго-
вий ліцей. 

1923 р. ПМШ почала підготовку до будівни-
цтва власного приміщення, в якому мали знахо-
дитися також професійні школи та бурса. Проект 
будівництва доручили варшавському архітекто-
ру Залеському. Урочисте відкриття приміщення 
ПМШ відбулося 8 грудня 1928 р. Ця подія мала 
велике значення для освіти всієї Волині.

Наступною важливою подією в освітньому 
житті Луцька стало відкриття в 1931 р. нового 
приміщення Державної гімназії імені Тадеуша 
Костюшка, яке спроектував архітектор Кази-
мир Толочко. Нині тут міститься найстаріший 
корпус Східноєвропейського університету 
імені Лесі Українки. 

Луцька державна гімназія була важливим 
осередком освітнього, суспільного й культур-
ного життя молоді. При гімназії діяли різно-
манітні гуртки, гімназисти видавали журнал 
«Жак», активну участь у громадському житті 
міста відігравала харцерська організація. У гім-
назії особливе місце займало фізичне вихован-
ня молоді, учні активно брали участь у спортив-
них змаганнях різного рівня.

Крім державних, у Луцьку існували громад-
ські національні школи. Зокрема, в місті нара-
ховувалося кілька єврейських шкіл, а на Гніда-

ві, де проживала німецька громада, з 1929 р. 
дія ла німецька школа. У 1920-х рр. на ділянці 
на вулиці Пілсудського, 19, подарованій луць-
ким пивоваром Вацлавом Земаном, побуду-
вали чеську школу (нині тут приміщення Во-
линського інституту післядипломної освіти на 
вулиці Винниченка, 31).

Із приходом радянської влади у 1939 р. на-
ціональні школи Луцька закрили. Друга світова 
війна спричинила докорінні зміни в етнічному 
складі лучан: чеська, німецька, польська та єв-
рейська громади міста практично припини-
ли своє існування. «Другі совєти» відкривали 
в Луцьку нові школи, які в основному розміщу-
валися в невеликих одноповерхових, інколи 
не зовсім пристосованих для навчання, будин-
ках. Одними з небагатьох луцьких шкіл, які тоді 
мали нормальні умови для навчання, були шко-
ли № 1 та № 2.

На Красному в післявоєнні роки існували дві 
школи: одна діяла в одноповерховому будинку 
на території сучасного приладобудівного заво-
ду, інша, семирічна школа № 2, створена була за 
розпорядженням Волинського обласного від-
ділу народної освіти у 1944 р. та зайняла при-
міщення землевласника Фленгера на вулиці 
Панській (нині Шкільній, 15). 

Луцька школа № 2, до речі, нещодавно від-
значила своє 75-річчя. У різні роки вона була 
семирічною, восьмирічною, чоловічою або зі 
спільним навчанням хлопців та дівчат. Першим 
її директором був Микола Тарасенко. У 1945 р. 
тут навчалося 290 учнів, більшість із яких по-
ходили з родин, депортованих з етнічних укра-
їнських земель Холмщини. У 1958 р. школа пе-
реїхала в приміщення на вулиці Львівській, 28. 
Сьогодні тут здобувають освіту 826 учнів, яких 
навчають 72 педагогічні працівники.

Віктор ЛІТЕВЧУК

Ілюстрації: 1. Державна гімназія імені Тадеуша Костюшка 
на вулиці Домініканській. У 1931 р. гімназію перенесли 
в новозбудоване приміщення на вулиці Ягеллонській. 
Фото на дру коване в 1925 р. 2. Державна гімназія імені 
Тадеуша Костюшка. Фото надруковане в 1937–1938 рр. 
3.  Україн ська гімназія імені Лесі Українки. Листівка-це-
гелка, дохід від продажу якої йшов на розбудову гімназії.  
1930-ті рр. 4. Будинок «Польської матері шкільної» (нині 
тут міститься Управління СБУ у Волинській області). 
Фото, 1929 р. 5. Бурса Державного жіночого училища. 
Точне місце знаходження будинку не встановлено. Фото, 
1932 р. 6. Сесія педагогічної ради Державної гімназії імені 
Тадеуша Костюшка. Знімок фотографічного кола гімназії,  
1930-і рр. 7.  Атестат про закінчення загальної школи №2 
імені Станіслава Яховича, 1936 р.

finansowej udzieliły wówczas organizacje edu-
kacyjne i społeczne Lwowa, Krakowa i Lublina. 
Umożliwiło to rozpoczęcie jesienią 1918 r. nauki 
w czterech klasach gimnazjum. Pierwszym jego 
dyrektorem został Aleksander Ostromęcki. 

Z inicjatywy kierownictwa łuckiego koła PMS 
wiosną 1920 r. odbył się zjazd delegatów tej or-
ganizacji z całego Wołynia. Utworzono na nim 
zarząd okręgowy PMS Ziemi Wołyńskiej, który 
opiekował się średnimi szkołami oraz zajmował 
się organizacją edukacji na Wołyniu. W 1920 r. 
trudna sytuacja materialna i kadrowa w oświacie 
pogorszyła się wskutek inwazji bolszewickiej.

W 1921 r., już w czasach II RP, w życiu organi-
zacyjnym i prawnym PMS zaszły znaczące zmia-
ny. Koło PMS dołączyło do Towarzystwa PMS 
w Warszawie i przyjęło w swojej działalności za-
sady prawne i organizacyjne wynikające z  jego 
statutu. Kierownictwo PMS w Łucku zaczęło or-
ganizować pierwsze na Wołyniu szkoły handlo-
we i bursy dla uczniów z biednych rodzin, a także 
inne szkoły zawodowe. W 1921 r. Koło PMS roz-
poczęło pracę nad powołaniem pierwszej na Wo-
łyniu szkoły kupieckiej (później handlowej) oraz 
bursy, a w 1931 r. stworzono pierwsze na Wołyniu 
liceum handlowe. 

W 1923 r. PMS zainicjowała przygotowania do 
budowy własnej siedziby, w której miały mieścić 
się też szkoły zawodowe oraz bursa. Opracowa-
nie projektu budowlanego powierzono war-
szawskiemu architektowi Zaleskiemu. Uroczyste 
otwarcie siedziby PMS miało miejsce 8 grudnia 
1928 r. To wydarzenie miało wielkie znaczenie dla 
oświaty na całym Wołyniu.

Innym kamieniem milowym w życiu eduka-
cyjnym Łucka było otwarcie w 1931 r. nowego 
budynku Gimnazjum Państwowego im. Tadeusza 
Kościuszki, zaprojektowanego przez architekta 
Kazimierza Tołłoczkę. Obecnie jest to najstarszy 
gmach Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu 
im. Łesi Ukrainki. 

Łuckie Gimnazjum Państwowe było ważną 
częścią życia edukacyjnego, społecznego i kultu-
ralnego młodzieży. Działały tu różne koła, ucznio-
wie wydawali czasopismo «Żak», czynny udział 
w życiu miasta brali harcerze. W gimnazjum szcze-
gólną uwagę przywiązywano do wychowania 
fizycznego młodzieży, więc uczniowie aktywnie 
uczestniczyli w różnych zawodach sportowych.

Poza państwowymi, w Łucku działały również 
społeczne szkoły różnych wspólnot narodowych. 

W mieście istniało kilka szkół żydowskich, a na 
Gnidawie zamieszkiwanej przez społeczność nie-
miecką od roku 1929 działała szkoła niemiecka. 
W latach 20. na działce przy ul. Piłsudskiego 19, 
podarowanej przez łuckiego browarnika Vaclava 
Zemana, wybudowano czeską szkołę (obecnie 
siedziba Wołyńskiego Instytutu Kształcenia Po-
dyplomowego na ul. Wynnyczenki 31).

Wraz z ustanowieniem władzy radzieckiej 
w  1939 r. szkoły wspólnot narodowościowych 
w  Łucku zostały zamknięte. II wojna światowa 
spowodowała radykalne zmiany w składzie et-
nicznym mieszkańców Łucka: czeska, niemiec-
ka, polska i żydowska społeczności miasta prak-
tycznie przestały istnieć. Za «drugich sowietów» 
otworzono w Łucku nowe szkoły, które znajdo-
wały się głównie w małych parterowych budyn-
kach, czasem nie do końca dostosowanych do 
nauki. Jako jedne z niewielu normalne warunki 
zapewniały szkoły nr 1 i nr 2.

Na osiedlu Krasne w latach powojennych ist-
niały dwie szkoły: jedna działała w parterowym 
budynku na terenie nowoczesnej fabryki przy-
rządów, inna, siedmioletnia szkoła nr 2, stwo-
rzona na polecenie Wołyńskiego Obwodowego 
Wydziału Oświaty Ludowej w 1944 r., zajęła po-
mieszczenie należące do właściciela ziemskiego 
Flengera przy ul. Pańskiej (obecnie Szkolna 15). 

Niedawno łucka szkoła nr 2 obchodziła swo-
je 75-lecie. W różnych latach była siedmio- lub 
ośmioletnią, męską lub koedukacyjną. Pierw-
szym jej dyrektorem był Mykoła Tarasenko. 
W 1945 r. uczyło się tutaj 290 uczniów, z których 
większość pochodziła z rodzin deportowanych 
z Chełmszczyzny. W 1958 r. szkoła przeniosła się 
do budynku przy ul. Lwowskiej 28. Obecnie jest 
w  niej 826 uczniów, których uczy 72 pracowni-
ków pedagogicznych.

Wiktor LITEWCZUK

Ilustracje: 1. Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza 
Kościuszki przy ul.  Dominikańskiej. W 1931 r. gimnazjum 
zostało przeniesione do nowo wybudowanego budynku 
przy ul.  Jagiellońskiej. Zdjęcie opublikowane w 1925  r. 
2.  Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki. 
Zdjęcie wydrukowane w latach 1937–1938. 3. Ukraińskie 
Gimnazjum im. Łesi Ukrainki. Cegiełka, którą sprzedawano 
w celu pozyskania środków na rozbudowę gimnazjum. 
Lata 1930. 4. Budynek Polskiej Macierzy Szkolnej. Zdjęcie, 
1929 r. 5.  Bursa Państwowej Żeńskiej Szkoły Zawodowej. 
Dokładna lokalizacja budynku nie jest ustalona. Zdjęcie, 
1932 r. 6.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej Państwowego 
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki. Zdjęcie gimnazjalnego 
koła fotograficznego, lata 1930. 7. Świadectwo ukończenia 
szkoły powszechnej nr 2 im. Stanisława Jachowicza, 1936 r.
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Marianna Kijanowska: «Mam w planach 
nową książkę przekładów Leśmiana»

28 lutego w księgarni «Є» w Łucku pisarka Marianna Kijanowska 
zaprezentowała przetłumaczony przez nią tomik genialnego po-
ety Bolesława Leśmiana «Садбожий спалахненець». Po prezen-
tacji autorka podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami zwią-
zanymi z pracą tłumacza.

Marianna Kijanowska – pisarka, krytyk lite-
racki, literaturoznawca, tłumaczka poezji i prozy. 
Przekłada m.in. z polskiego i z angielskiego. Od 
2003 r. zajmuje się twórczością Bolesława Le-
śmiana. Utwory tego poety wyróżnia szczególna 
stylistyka i leksyka. Zawierają wiele oryginalnych 
i trudnych do przetłumaczenia neologizmów 
nazywanych przez polskich językoznawców le-
śmianizmami. W małym tomiku przekładów Le-
śmiana «Садбожий спалахненець» Marianna Ki-
janowska również zaproponowała ok. 800 takich 
leśmianizmów, ale po ukraińsku.

– Kiedy Pani po raz pierwszy spotkała się 
z utworami Bolesława Leśmiana?

– W 1994 r. przeczytałam kilka jego wierszy 
przetłumaczonych przez Jurija Bedryka.

– Była to miłość od pierwszego wejrzenia?
– Od samego początku była to wielka miłość, 

mimo że nie czytałam oryginału. Tłumaczenia 
zrobił bardzo dobry poeta, ale było ich mało. Dziś 
rozumiem, że były dobre jako wiersze, ale nie-
wystarczająco dobre jako tłumaczenia, dlatego 
że Leśmian to ogromny poetycki świat i osobny, 
szczególny światopogląd. Jego poezje korelują 
ze sobą, podobnie do wierszy Szewczenki w «Ko-
bziarzu», czyli nie można tłumaczyć tylko wybra-
nych utworów Leśmiana. 

– Czy Pani znała wówczas język polski?
– Moja babcia była Polką, czyli polski znałam 

zawsze, pytanie tylko, na jakim poziomie. Oczy-
wiście dla Leśmiana na początku lat 90. mój po-
ziom znajomości języka był za niski. Obecnie jest 
o wiele lepszy.

– Jak długo Pani tłumaczy jeden wiersz?
– Każdy przetłumaczony przeze mnie wiersz 

ma 5–7 redakcji.
– Czyli te wiersze leżą przez jakiś czas, 

a później Pani je szlifuje?
– Nie. Tłumaczę je na nowo. Robię tak, póki 

tłumaczenie nie stanie się dobre. Poprzednich 
przekładów nie czytam. W związku z tym mam 
cztery czy pięć tłumaczeń wiersza «Dziewczyna» 
robionych co kilka lat. W przerwach ciągle praco-
wałam… Te etapy przeszedł każdy wiersz.

Poza wierszami Leśmiana, które złożyły się 
na zaprezentowaną książkę, przetłumaczyłam 
jeszcze ok. 100 jego utworów, ale praca nad nimi 
wciąż trwa. Jak by to lepiej wytłumaczyć… Jeżeli 
chociażby jeden wers nie brzmi dobrze, nie war-
to publikować całości, bo nie można powiedzieć 
czytelnikowi: «Całe tłumaczenie jest dobre, nie 
udała się tylko jedna linijka». Dlatego opubliko-
wałam te przekłady, z którymi nic więcej już nie 
zrobię, bo osiągnęłam pewien poziom swoich 
możliwości. Są przecież szczególne cechy ję-
zyka  – polski i ukraiński nie są symetryczne, są 
rzeczy, których nie da się przetłumaczyć; czasem 
można to czymś kompensować, a czasem się nie 
da. W tłumaczeniu bardzo trudno uniknąć strat.

– Czy tłumacząc wiersze zawsze zachowuje 
Pani oryginalną rytmikę autora?

– I tak, i nie. Przeważnie w całości zachowuję 
rytmikę, szczególnie jeżeli wymaga tego gatu-
nek: pięciostopowy wers sonetu czy sześciosto-
powiec w balladzie. Czasem zmiana rytmiki po-
woduje zniekształcenie treści przetłumaczonego 
wiersza. Staram się przekładać maksymalnie do-
słownie. Ale, jeżeli mowa o Leśmianie, problem 
polega nie tylko w zachowaniu rytmiki. Opraco-
wanie jego poezji jest o wiele bardziej skompliko-
wane w porównaniu do wierszy innych poetów, 
ponieważ w języku ukraińskim nie istnieje leksy-
ka, którą on stosuje w swoich utworach (badacze 
znaleźli u Leśmiana ponad 2 tys. neologizmów). 

W jego wierszach nie wolno także zmieniać szy-
ku wyrazów. W poezjach Tuwima, które również 
tłumaczyłam, szyk wyrazów zmieniać można, 
natomiast w przypadku Leśmiana przestawienie 
jednego słowa powoduje całkowite zniekształce-
nie treści utworu.

Nie wolno również ingerować w jego syn-
taktykę. Tłumacząc Leśmiana stworzyłam inną 
syntaktykę niż ta, do której przyzwyczajeni je-
steśmy w języku ukraińskim. Żeby zrozumieć tę 
szczególną składnię Leśmiana, należy przeczytać 
chociażby dziesięć jego wierszy. Trudno opisać 
tę autorską syntaktykę, ale jak komuś uda się ją 
zrozumieć, to już nigdy z niczym jej nie pomyli. 
Można to porównać z sytuacją, kiedy musimy 
opisać garnitur uszyty przez dobrego krawca. 
Trudno to zrobić, ponieważ chodzi nie tylko 
o jakość materiału, kroju czy szwów. Ale ten, kto 
przez tydzień czy dwa będzie pracował w sklepie 
z dobrymi jakościowo ubraniami, bez problemu 
rozpozna taki garnitur, nawet z daleka, ponieważ 
jest w nim coś szczególnego.

– Leśmian zmusza Panią do tworzenia no-
wych słów. Prosi Pani kogoś o poradę?

– Nikogo nie proszę o poradę, pełną odpo-
wiedzialność biorę na siebie. Po pierwsze nikt 
z mojego otoczenia nie zna Leśmiana tak, jak ja. 
Jedyna osoba, która mogłaby udzielić mi pora-
dy w zakresie tych przekładów (i udzielała) – to 
Adam Pomorski, który jest genialnym tłuma-
czem. O to, o co nie mogę zapytać pana Adama, 
nie mogę zapytać nikogo. Po drugie moje prze-
kłady Leśmiana to tworzenie przyszłego języka 
ukraińskiego. Tego języka, który, póki co, nie 
istnieje. Wymyślam sobie przyszły język ukraiń-
ski, w którym będą te wyrazy. Nie tylko tłuma-
czę i tworzę nowe słowa. Staram się, żeby to nie 
były sztuczne neologizmy, tylko żeby w pewnych 
okolicznościach ludzie zaczęli ich używać. Muszą 
być naturalne. Wielu czytelników mówi o moich 
neologizmach, że takie słowa już były. Nie, nie 
było. One po prostu mają naturalne brzmienie, 
jak na przykład «допів» i «відпів», jest przecież 
w ukraińskim «напів» (po polsku «na pół» – tłum.), 
«наснагання», bo jest «наснага», «натхнення» 
czy «надихання (po polsku «natchnienie» – tłum.). 
I odwrotnie – w mowie, w słownikach są słowa, 

Маріанна Кіяновська: «Попереду в мене 
нова книга перекладів Лесьмяна»

Маріанна Кіяновська – письменниця, кри-
тик, дослідниця літератури, перекладачка 
поезії та прози. Вона перекладає, зокрема, з 
польської та англійської мов. Творчістю Бо-
леслава Лесьмяна займається з 2003 р. Твори 
цього поета вирізняються особливими стиліс-
тикою та лексикою, містять багато оригіналь-
них і непростих для перекладу неологізмів, які 
польські мовознавці навіть називають окре-
мим терміном – «лесьмянізми». У  невеличкій 
за об’ємом збірці перекладів Лесьмяна «Сад-
божий спалахненець» (понад 30 поезій) таких 
лесьмянізмів, перевинайдених українською, 
близько 800.

– Коли Ви вперше прочитали твори Бо-
леслава Лесьмяна?

– У 1994 р. я прочитала кілька його віршів у 
перекладі Юрія Бедрика.

– Чи це була любов з першого погляду?
– Це відразу була велика любов, хоч і без 

знання оригіналу. Переклади ці зробив дуже 
хороший поет, але їх було надто мало. Тепер 
я  розумію, що вони були добрі як вірші, але 
не достатньо вдалі як переклади, тому що 
Лесьмян – це цілий поетичний світ, окремий, 
особливий світогляд, його поезії взаємодіють 
між собою, як вірші в Шевченковому «Кобза-
рі», тож Лесьмяна не можна перекладати час-
тинами.

– Ви знали тоді польську мову?
– У мене бабця – полька, тобто польську 

мову я знала завжди, питання лише в тому, на 
якому рівні. Для Лесьмяна, звісно, в 1990-х мій 
рівень був замалий, але зараз я в цьому плані 
виросла. 

– Скільки часу у Вас іде на роботу над пе-
рекладом одного вірша?

– Практично кожен перекладений вірш має 
5–7 попередніх редакцій.

– Тобто вони у Вас лежать деякий час, 
а згодом Ви їх допрацьовуєте?

– Ні, я роблю наступну спробу перекладу. 
Тобто перекладаю доти, доки переклад не стає 
вдалим. Попередніх перекладів я не читаю. 
Таким чином, у мене є чотири чи п’ять пере-
кладів «Дівчини» з інтервалом у кілька років. 

А у проміжках – постійна робота… І так із кож-
ним віршем.

Насправді з Лесьмяна я переклала, крім 
поезій, які увійшли в цю книжку, ще майже 
сто текстів, але вони зроблені не до кінця. Як 
би це пояснити… Коли не вдався хоч один 
рядок перекладу, його публікувати не варто, 
бо ж не можна читачеві сказати: «Весь пере-
клад добрий, лише один рядок невдалий». 
Тому я опублікувала переклади, в яких уже 
нічого більше не можу зробити, бо дося-
гла межі можливостей. Адже є можливості 
мови – польська й українська не симетричні, 
є об’єктивна неперекладність; іноді ти можеш 
якось компенсувати невдачу, а іноді ні. У пе-
рекладі дуже важко уникнути втрат порівня-
но з оригіналом.

– Чи при перекладі Ви завжди дотримує-
теся оригінальної ритміки автора?

– І так, і ні. Переважно я повністю зберігаю 
ритміку, особливо якщо це зумовлено жан-
ром: п’ятистопний ямб сонета, шестистопник 
балади. Іноді, якщо не передати ритм, весь 
переклад не має сенсу. Я намагаюся також пе-
рекладати максимально дослівно. Але з Лесь-
мяном проблема не тільки у збереженні рит-
му. Працювати з його поезією складніше, ніж 
із віршами інших поетів, оскільки, по-перше, 
в українській не існує такої лексики, яку він 
використовує у своїх творах (дослідники на-
рахувала в нього понад дві тисячі неологіз-
мів), а, по-друге, у його віршах не можна пере-
ставляти місцями слова. У Тувіма, якого я теж 
перекладала, слова місцями міняти можна, 
а  в  Лесьмяна ти переставляєш одне слово – 
і повністю міняється сенс. 

А ще не можна маніпулювати його синтак-
сисом. Для перекладу Лесьмяна я фактично 
створила інший синтаксис, ніж у звичній нам 
усім українській мові. Щоб відчути цей осо-
бливий лесьмянівський синтаксис, треба про-
читати принаймні з десяток його віршів. Роз-
повісти про цей авторський синтаксис важко, 
але якщо його хтось сприйме, то вже ніколи 
ні з чим не сплутає. Це так само, як коли треба 
розповісти, що таке костюм від доброго крав-
ця. Розказати важко, бо річ не тільки в тканині, 
не в кроєві та не в якості швів; але той, хто про-
працює хоча б тиждень-два в магазині дорого-
го одягу, безпомилково і навіть здаля розпіз-
нає такий костюм: таке вбрання випромінює 
щось особливе.

– Під час праці Лесьмян змушує Вас тво-
рити нові слова. Ви з кимось радитеся?

– Ні, я повністю беру відповідальність на 
себе, з кількох причин. По-перше, ніхто в моє-
му оточенні так не знає Лесьмяна, як я. Єдина 
людина, яка мені могла дати пораду щодо цих 
перекладів (і давала), – це Адам Поморський, 
він сам геніальний перекладач. Те, що я не 
можу спитати в нього, я не можу спитати ні 
в кого. По-друге, мої переклади Лесьмяна – це 
робота з майбутньою українською мовою. Цієї 
мови нині ще не існує. Я уявляю собі майбут-
ню українську мову, в якій будуть ці слова. Я не 
просто перекладаю і придумую слова. Я нама-
гаюся, щоб це були не штучні неологізми, щоб 
їх за певних обставин підхопили люди. Вони 
мають бути природними. І дуже багато людей 
кажуть про мої неологізми: це слово вже було. 
Ні, не було – вони просто природно звучать, 
наприклад «допів» і «відпів» (адже є «напів»), 
«наснагання» (бо є «наснага» і «натхнення», та 
й «надихання» теж є). І навпаки, про слова, які 
були в мові, які є у словниках, але подекуди 

28 лютого в книгарні «Є» в Луцьку письменниця Маріанна Кія-
новська презентувала збірку поезій геніального Болеслава 
Лесьмяна «Садбожий спалахненець» у власному перекладі. Піс-
ля презентації пані Маріанна розповіла нам про секрети пере-
кладацької праці.
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których rzadko dziś używamy, czytelnicy więc 
często myślą, że są to neologizmy. Na przykład 
pytano mnie o wyraz «забрость». Jest to pąk 
drzewa owocowego w fazie przed kwitnieniem 
(«забрость» wiosną ma śliwa wiśniowa i wiśnia), 
natomiast «брость» (pol. brość – tlum.) ma szer-
sze znaczenie – jest to pąk liściowy lub kwiatowy, 
a nawet zawiązek kiści kaliny czy winogron. Łesia 
Ukrainka wymyśliła kilka pięknych słów w języ-
ku ukraińskim, m.in. «промінь» i «напровесні» 
(pol.  promień i przedwiośnie – tlum.). W swoich 
tłumaczeniach też wymyślam nowe słowa.

To samo można powiedzieć o współpracy 
z  redaktorem literackim. Za swoje tłumaczenia 
w pełni odpowiadam sama. Nie dlatego, że nie 
chcę oddawać książki do redagowania, a dlatego, 
że po prostu nie mam komu jej oddać. Przekłady 
wierszy Leśmiana może redagować tylko oso-
ba, która zna się na jego twórczości i czytała go 
w oryginale.

– Co było pierwsze – poznawanie przez Pa-
nią życiorysu Leśmiana, a następnie przekła-
dy, czy odwrotnie?

– Chodzi tu o połączenie wiedzy akademic-
kiej i przekładu jako rodzaju twórczości. Mogła-
bym nie znać rzeczy bardzo ważnych, które są 
niezbędne podczas tłumaczenia, a więc zrobić 
nienajlepszy przekład. Jeżeli wiem, że Leśmian 
mieszkał we Francji i uwielbiał Baudelaire’a, ina-
czej odbieram i tłumaczę «Otchłań» Leśmiana 
(a w dodatku Baudelaire również napisał wiersz 
«Otchłań»). Jeżeli wiem, że Antonycz był co naj-
mniej bardzo uważnym czytelnikiem Leśmiana 
i  miał z nim wielu wspólnych znajomych (poza 
tym Antonycz zmarł w tym samym roku, co Le-
śmian – w 1937), mogę przypuścić, że «zieloność» 
w poezji Leśmiana jest podobna do «zieloności» 
w wierszach Antonycza i tłumaczę już w oparciu 
o tę wiedzę. Nie mam żadnego przekładu, który 
nie przeszedłby przynajmniej trzech redakcji. 
A «Pan Błyszczyński», nad którym pracowałam 
prawie dziesięć lat, przeszedł ponad dziesięć re-
dakcji. I każdego razu brałam się za tłumaczenie 
dysponując większą, niż wcześniej, wiedzą. Prze-
kładanie i poznawanie autora, którego tłuma-
czysz, to zawsze proces równoległy.

– Czyli książki polskich badaczy o Leśmia-
nie, które pokazywała Pani podczas prezenta-
cji, pomogły w trakcie tłumaczenia?

– Jest to tylko niewielka część zgromadzonych 
przeze mnie książek o Leśmianie i jego epoce 
(uśmiecha się – aut.). W sumie korzystam z ok. 100 
źródeł.

– Jak wyglądałaby praca nad przekładami, 
gdyby nie posiadała Pani tej literatury nauko-
wej?

– Jestem człowiekiem szkoły zachodniej 
i  staram się opierać swoje tłumaczenia na ba-
daniach i faktach. Weźmy na przykład lirykę 
miłosną Leśmiana. W jego życiu były trzy naj-
ważniejsze kobiety, których sylwetki bardzo się 
różniły. W związku z tym inne były jego uczucia 
do każdej z nich, jak również erotyczne wizje 
tych kobiet. Wiersze, które im dedykował, róż-
nią się, jeżeli mówimy o leksyce i emocjach. Je-
żeli tłumacz nie czytał listów Leśmiana do Dory 
Lebenthal, w  trakcie przekładu może opuścić 
jedno czy dwa zbędne, jak mu się wyda, sło-
wa w  wierszu miłosnym, co oczywiście zabije 
wiersz i  zniekształci osobowość Dory będącej 
adresatką tego utworu.

Nawet najdrobniejsze elementy mają ogrom-
ne znaczenie! Tylko jeżeli tłumacz posiada sys-
tematyczną wiedzę na temat autora, rozumie 
co, w  razie potrzeby, można poświęcić, a czego 
w żadnym razie nie wolno opuścić.

– Czy poczuła Panie satysfakcję, kiedy uka-
zała się ta książka?

– Jest to pierwsza prezentacja przekładów 
Leśmiana poza Lwowem. I pierwsza prezentacja 
najnowszego tomiku moich poezji (w tym sa-
mym dniu autorka zaprezentowała zbiór swoich 
poezji «Гематомагавафа: живі перетворення» 
– red.). Ta publikacja jest tylko częściową reali-
zacją mojego zamysłu, jeśli chodzi o Leśmiana. 
Ułożyłam i wydałam tomik poezji Leśmiana, żeby 
było coś na początek. Bo Kijów Leśmiana to jak 
Drohobycz Schulza. Ale mam w planach nową 
książkę przekładów, w której znajdzie się jesz-
cze ok. 100 utworów Leśmiana, w tym też dużo  
ballad.

– Czy jest Pani osobą wierzącą?
– Bardzo.
– Czy pomaga to w pracy?
– Bardzo.
– Jakie ma Pani plany na przyszłość?
– Nie umrzeć w najbliższym czasie. To waż-

ne. Wie Pan, dopiero teraz jestem jak bardzo 
sprawny instrument. Osiągnęłam maksymalny 
poziom mistrzostwa jako tłumacz i jako anali-
tyk. Myślałam niedawno o tym, że u Stanisława 
Barańczaka, wspaniałego polskiego poety i tłu-
macza, odkryto chorobę Parkinsona, kiedy miał 
mniej więcej tyle samo lat, co ja teraz (niedawno 
skończyłam 45 lat). I już… Zmarł w wieku 68 lat, 
ale przez ponad 20 lat zmagał się z tą chorobą. 
Dlatego najważniejszym moim planem jest ży-
cie. Jak będę żyć, będę mogła tłumaczyć, będę 
potrzebna.

Rozmawiał Anatolij OLICH
Fot. Anatolij OLICH

вийшли з ужитку, читачі іноді думають, ніби 
це неологізми. Наприклад, мене питали про 
слово «забрость». А це – брунька плодово-
го дерева перед цвітінням (забрость навесні 
є в аличі й вишні), тоді як «брость» має ширше 
значення – це листкові і квіткові бруньки, і на-
віть «зародки» кетягів калини чи винограду. 
Леся Українка придумала декілька гарних слів, 
зокрема «промінь» і «напровесні». Я роблю це 
у своїх перекладах. 

Те саме можна сказати про роботу з літе-
ратурним редактором. Мої переклади – це 
цілком моя відповідальність. Не тому, що я не 
хотіла би дати комусь книжку на редагування, 
а тому, що просто немає кому її дати. Перекла-
ди віршів Лесьмяна може редагувати тільки 
людина, яка знає творчість Лесьмяна в оригі-
налі.

– Що Ви робили в першу чергу – ознайо-
милися з біографією Лесьмяна і лише потім 
перекладали чи навпаки?

– Тут ідеться про поєднання академічних 
знань і перекладу як різновиду творчості. 
Я би могла не знати про певні значущі речі, 
якими не можна пожертвувати при перекла-
ді і, відповідно, не так добре його зробити. 
Якщо мені відомо, що Лесьмян жив у Франції 
і любив Бодлера, я інакше читаю і перекла-
даю Лесьмянову «Безодню» (бо ж і в Бодле-
ра є вірш «Безодня»). Якщо мені відомо, що 
Антонич був щонайменше уважним читачем 
Лесьмяна і мав із Лесьмяном багатьох спіль-
них знайомих (Антонич, до речі, помер того 
ж року, що й Лесьмян, – у  1937-му), я можу 
припустити, що «зеленість» у віршах Лесь-
мяна співприродна «зеленості» у  віршах Ан-
тонича, і перекладаю вже із цим знанням. До 
речі, у мене немає жодного перекладу, який 
би не мав щонайменше три редакції. А «Пан 
Блищинський», над яким я працювала майже 
десять років, узагалі мав більше десяти ре-
дакцій. І кожного разу я бралася за переклад 
із більшими, ніж до того, знаннями. Перекла-
дати і вчитися в автора, якого перекладаєш, – 
це завжди одночасний процес.

– Тобто книги польських дослідників про 
Лесьмяна, які Ви нам показували під час 
презентації, Вам дуже допомогли в роботі? 

– Це далеко не всі опрацьовані мною книж-
ки про Лесьмяна і його час (посміхається, – 
авт.). Загалом у мене близько сотні джерел.

– А як би Ви перекладали, якби у Вас не 
було наукової літератури?

– Я людина західної школи, намагаюся ба-
зувати переклади на дослідженнях, на фак-
тажі. От, наприклад, любовні вірші Лесьмяна. 

У його житті були три важливі жінки, тіла яких 
відрізнялися. Відповідно, його почуття до 
кожної з них, еротичне сприйняття цих жінок 
було різним. Вірші, які він їм присвячував, по-
мітно відрізняються на рівні лексики й емо-
цій. Якщо не знати листів Лесьмяна до Дори 
Лебенталь, перекладач може пожертвувати 
одним чи двома «необов’язковими» словами 
в любовному вірші, і це, без перебільшення, 
«вб’є» вірш, тоді втратиться індивідуальність 
Дори як адресата цього твору. Навіть най-
дрібніші елементи мають колосальне зна-
чення! Тільки якщо перекладач має систему 
знань про автора, він розуміє, чим у разі по-
треби можна пожертвувати, а чого за жодних 
обставин загубити не можна.

– Коли книга торік вийшла друком, чи 
відчули Ви задоволення?

– Узагалі це в мене перша презентація книж-
ки Лесьмяна поза Львовом. І перша презента-
ція найновішої книжки моїх поезій (цього ж дня 
авторка презентувала свою збірку «Гемато-
магавафа: живі перетворення», – ред.) Це ви-
дання – тільки часткове втілення мого задуму, 
коли йдеться про Лесьмяна. Я упорядкувала й 
видала невелику книгу поезій Лесьмяна, щоб 
вона вже була, аби існувало хоч щось. Бо Київ 
Лесьмяна – як Дрогобич Шульца. Але попе-
реду в мене нова, більша книжка перекладів, 
у якій буде ще приблизно сто поезій Лесьмяна, 
зокрема багато його балад.

– Ви людина віруюча?
– Дуже. 
– Чи допомагає це Вам у роботі?
– Дуже. 
– Які маєте плани на майбутнє?
– Не вмерти найближчим часом. Це важ-

ливо. Розумієте, я допіру зараз нарешті стала 
ніби гостро відточений інструмент. Саме зараз 
я володію максимумом майстерності як пере-
кладач та аналітик. Недавно думала про те, 
що Станіславові Бараньчаку, чудовому поль-
ському поетові й перекладачеві, приблизно 
в  моєму віці (а мені виповнилося 45 років) 
діагностували хворобу Паркінсона. І все… Він 
помер у 68 років, але майже 20 років боровся 
з хворобою. Тому найголовніший із моїх пла-
нів – жити. Якщо житиму, зможу перекладати 
й бути корисною.

Розмовляв Анатолій ОЛІХ
Фото: Анатолій ОЛІХ

Co może od węża  
w kieszeni zależeć

Myliłby się ten, kto twierdziłby, że białe kruki nie istnieją, że na 
całym świecie nie ma szczęśliwca, kto takowego, na własne oczy, 
by widział.

Tym bardziej nie do wiary wydaje się fakt, że 
owego białego kruka można sobie kupić. I ow-
szem. Może nie będzie to zbyt łatwe i zapewne 
niecodzienne działanie, jednakże, jeśli tylko nie 
mamy węża w kieszeni, biały kruk stanie się naszą 
własnością. Jak to możliwe? Wystarczy wykazać 
się wielką cierpliwością, determinacją oraz wie-
dzą tajemną na temat wyjątkowych a unikato-
wych książek i biały kruk stanie na półce naszej 
domowej biblioteki. 

Biały kruk bowiem to nic innego, jak nie-
bywale rzadki i wielce pożądany przez kolek-
cjonerów egzemplarz książki. Kupienie takiego 
woluminu wymaga od nabywcy, oprócz wymie-
nionych cech, także pokaźnych zasobów finan-
sowych, wobec tego nie stanie się jego właści-
cielem ten, kto ma węża w kieszeni, czyli jest 
skąpym, niechętnie rozstającym się z pieniędzmi 
człowiekiem. Dla takiej osoby wydanie jakiejkol-

wiek sumy pieniędzy wiąże się wręcz z bólem fi-
zycznym i mentalnym. 

Jeśli gad znajdzie sobie wygodne a przytulne 
mieszkanie, na nieszczęście, w naszej kieszeni, ni-
gdy nie wydamy na siebie tyle, aby wyglądać jak 
milion dolarów, czyli rewelacyjnie, cudownie 
i wspaniale. Jednakże w dążeniu do wyglądu jak 
milion dolarów możemy czasem przesadzić i po-
mylić go z wyglądem dzidzi-piernik, która jest 
synonimem kobiety już mocno dojrzałej, a stroją-
cej się jak nastolatka, tak trochę w cudze piórka, 
oznaczające zawsze niesmaczne udawanie kogoś 
zupełnie innego.

 I takich cudzych piórek oraz węża w kieszeni 
nie życzę ani sobie, ani nikomu innemu. 

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

Що може залежати 
від змії в кишені

Помиляється той, хто заявляє, що білих круків не існує, що 
в  усьому світі немає щасливчика, який бачив би його на 
власні очі.

І тим більш неймовірним здається той 
факт, що цього славнозвісного білого крука 
можна купити. Це не дуже просто, однак якщо 
в нас немає змії в кишені, білий крук може 
легко стати нашою власністю. Як це можли-
во? Достатньо мати велику терплячість і на-
полегливість, аби здобути таємні знання про 
виняткові й унікальні книги, тоді білий крук 
опиниться на полиці нашої домашньої бібліо-
теки.

Білий крук (biały kruk) – це ніщо інше, як 
надзвичайно рідкісний і дуже бажаний для ко-
лекціонерів екземпляр книги. Купівля омрія-
ного видання вимагає від покупця, крім уже 
перерахованих умов, суттєвих коштів. З огля-
ду на це власником білого крука не може 
стати той, хто має змію в кишені (ma węża 
w  kieszeni), тобто скупа людина, яка неохоче 
прощається з грішми. Для такої особи витрата 

будь-якої суми пов’язана з душевним, якщо й 
не фізичним, болем. 

Якщо ж таки плазун, на нещастя, знайде 
собі зручне й затишне житло в нашій кишені, 
ми ніколи не витратимо на себе стільки, аби 
виглядати на мільйон доларів (wyglądać jak 
milion dolarów), тобто приголомшливо. Однак 
у прагненні виглядати на мільйон можна пере-
старатися й стати схожим на дзідзю-пєрніка 
(dzidzia-piernik), що в польській мові є сино-
німом жінки зрілого віку, яка одягається як 
підліток, трішечки в чуже пір’я (cudze piórka), 
тобто вдає із себе когось іншого.

Ось такого чужого пір’я і змії в кишені не ба-
жаю ані собі, ані будь-кому іншому.

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

організацією ORPEG

Мова про мову
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Sięgnij po Leca
«Żyć jest bardzo niezdrowo. Kto żyje, ten umiera» – pisał Stani-
sław Jerzy Lec. Jego krótkie, celne i błyskotliwe myśli nieucze-
sane krążą często wśród nas w rozmowach, ale już najczęściej 
nie pamiętamy, że to on jest ich twórcą. Zetknąłem się z myśla-
mi Leca w czasie nauki w liceum. Zabawialiśmy się nimi na prze-
rwach i w drodze do domu ze szkoły.

6 marca minęło 110 lat od narodzin Stanisła-
wa Jerzego Leca, którego «Myśli nieuczesane» 
należą do klasyki literatury polskiej. Stanisław Lec 
właściwie nazywał się Stanisław Jerzy de Tusch-
-Letz i pochodził z rodziny żydowskiej. Był poetą, 
satyrykiem, aforystą i tłumaczem literatury nie-
mieckiej. Zmienił swoje nazwisko na Lec, bo po 
hebrajsku oznacza bystrego obserwatora, który 
to, co widzi, na swój sposób wyjaśnia i interpre-
tuje w celny sposób.

Urodził się we Lwowie, nauki pobierał tamże 
oraz w Wiedniu. Studiował polonistykę, a potem 
prawo.

Jego losy życiowe są bardzo interesujące, mo-
głyby stanowić podstawę fabuły do ciekawego 
filmu przedstawiającego losy jednostek podczas 
II wojny światowej, hitleryzmu, stalinizmu i życia 
w «wesołym baraku» PRL-u. 

Lec w swoich powiedzonkach odwoływał się 
do formuły starożytnych sentencji. Stały się one 
trafnymi komentarzami do czasów, w których żył, 
do zjawisk społecznych, zachowań ludzkich, poli-
tyki i erotyki. «Myśli nieuczesane» wyszły drukiem 
w 1957 r., a «Myśli nieuczesane nowe» w 1964 r. 
i zostały przetłumaczone na wiele języków. 

Stanisław Jerzy Lec nie pouczał ludzi, nie mo-
ralizował. Wskazywał na paradoksy ludzkiej egzy-
stencji i wady ludzi. Myśli jego nadal zadziwiają 
ciętą, skrótową logiką. Wywołują uśmiech. Nio-
są wspaniałe poczucie humoru. Nie ma w nich 
zbędnych słów, tak jak w bardzo dobrym filmie. 
Jest za to doświadczenie człowieka od setek lat 
zmagającego się z życiem, śmiercią, ziemskim lo-
sem i zagadką istnienia.

Lec wiedział, jak wielu pisarzy przed nim i po 
nim, że człowiek jest pyszny, żądny władzy, ego-
istyczny, tchórzliwy i kłamliwy. Ma wiele wad, ale 
pragnie być lepszym, stara się, pracuje nad sobą. 
Jego myśli odnoszą się właśnie do tych negatyw-
nych cech człowieka i jego pragnień zaliczenia 
się do aniołów chodzących po niebie, a uwięzio-
nych w ciele.

Było lewicowcem, racjonalistą, ale wierzył 
w magię liczby 22. I ta liczba, jak wszystkim mó-
wił, nieustannie powtarzała się w jego życiu. 
Pozostał wierny swoim myślom, zaskakującym, 
pełnym paradoksów i humoru. Specyficzne po-
czucie humoru zachował do końca. Leżąc już na 
łożu śmierci, w szpitalu, kiedy przyniesiono mu 
korektę książki, powiedział: «Nie mogę zrobić ko-
rekty, jestem zajęty wyłącznie umieraniem».

Zmarł 7 maja 1966 r., 22 lata po ucieczce z hi-
tlerowskiego obozu śmierci w Tarnopolu. Został 
pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach. Na płycie nagrobnej wyryto jego afo-
ryzm: «Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem trze-
ba na to stracić całe życie».

Sięgajmy od czasu do czasu po myśli, afory-
zmy i powiedzonka Stanisława Jerzego Leca, bo 
naprawdę warto.

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego

skierowany przez ORPEG do Kowla

22 myśli nieuczesane Stanisława Jerzego 
Leca:

Bezmyślność zabija. Innych.
Miłość ojczyzny nie zna granic cudzych.
Sumienie miał czyste. Nieużywane.
Wolę napis «Wstęp wzbroniony» od napisu 

«Wyjścia nie ma».
Człowiek ma jeszcze tę wyższość nad maszy-

ną, że może się sam sprzedać.
A co by było, gdyby Bóg z żebra Adama zrobił 

drugiego Adama?
A może szczęście ukrywa się pod jakimś pseu-

donimem.
Czy jestem ateistą? Bóg jeden raczy wiedzieć.
Diabeł nie śpi z byle kim.
Jesteśmy coraz bliżej odkrycia Boga przez na-

ukę. Drżę wtedy o Jego los.
Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, po-

nieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż my-
ślenie.

Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu  
świata.

Otyli żyją krócej. Ale jedzą dłużej.
Przez życie trzeba przejść z godnym przy-

mrużeniem oka, dając tym samym świadectwo 
nieznanemu stwórcy, że poznaliśmy się na kapi-
talnym żarcie, jaki uczynił, powołując nas na ten 
świat.

Przywarli do siebie tak blisko, że nie było już 
miejsca na żadne uczucia.

Trzeba wielu lat, by znaleźć przyjaciela, wy-
starczy chwila, by go stracić.

Wiele rzeczy nie powstało z powodu niemoż-
ności ich nazwania.

Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija.
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co 

się obrócisz, od polityki.
Marzenie tyranów: skrócić obywateli o głowę 

i utrzymać ich przy życiu.
Młotem możesz człowieka zabić i sierpem mo-

żesz zabić. A co dopiero sierpem i młotem.
Gdyby ewangeliści ożyli, wzięliby takie tantie-

my za swe Ewangelie, że z łatwością mogliby na 
ziemi urządzić Królestwo Boże.

Звертайся до Леца
«Жити дуже шкідливо. Хто живе, той помирає», – писав Ста-
ніслав Лец. Його короткі, влучні й яскраві думки часто зри-
нають у наших розмовах, але зазвичай ми забуваємо про ав-
тора цих висловів. Я сам зіткнувся з ними під час навчання 
в ліцеї. Ми розважалися ними на перервах і дорогою зі шко-
ли додому.

6 березня минуло 110 років із дня наро-
дження Станіслава-Єжи Леца, «Незачесані 
думки» якого належать до класики польської 
літератури. Станіслав Лец (справжнє ім’я Ста-
ніслав-Єжи де Туш-Летц) родом із єврейської 
сім’ї. Він був поетом, сатириком, афористом 
і перекладачем німецької літератури. Своє 
прізвище змінив на Лец, адже на івриті це сло-
во означає дотепного пересмішника, який те, 
що бачить, представляє на свій манер.

Станіслав Лец народився у Львові, навчався 
в цьому місті, а згодом у Відні. Вивчав польську 
мову та літературу, пізніше право.

Повороти його долі надзвичайно цікаві, 
вони могли би стати канвою для захопливого 
фільму про долю особистостей під час Другої 
світової війни, гітлеризму, сталінізму й «весе-
лого бараку» ПНР.

Лец за зразок своїх висловлювань взяв фор-
му древніх сентенцій. Вони стали влучними 
коментарями до часу, в який він жив, до сус-
пільних явищ, людської поведінки, політики 
й еротики. «Незачесані думки» побачили світ 
у 1957 р., а «Нові незачесані думки» – в 1964 р. 
Їх переклали багатьма мовами.

Станіслав Єжи Лец не повчав людей, не за-
ймався моралізаторством – лише вказував на 
парадокси людського існування й людських 
вад. Його думки не перестають дивувати сар-
кастичною чіткою логікою. Вони викликають 
посмішку. Несуть прекрасне почуття гумору. 
В  них, як у дуже хорошому фільмі, немає за-
йвих слів. Зате є досвід людини, яка вже сотні 
років бореться із життям, смертю, земною до-
лею і загадками існування.  

Лец, як багато письменників до і після ньо-
го, знав, що людина чванлива, властолюбна, 
егоїстична, боягузлива і брехлива. В неї багато 
вад, але вона прагне бути кращою, стараєть-
ся, працює над собою. Його думки стосуються 
цих негативних рис людини та її прагнень на-
лежати до ангелів, які ходять по небесах, хоча 
й ув’язнені в тілі.

Він був ліваком, раціоналістом, проте вірив 
у магію числа 22. І це число, як він усім гово-
рив, постійно повторювалося в його житті. За-
лишався вірним своїм думкам – несподіваним, 
сповненим парадоксами й гумором. Почуття 
гумору зберіг до кінця. Вже лежачи на смерт-
ному ложі, в лікарні, коли йому принесли на 
вичитку книгу, сказав: «Не можу зробити ко-
ректуру, я зайнятий виключно помиранням».  

Помер Лец 7 травня 1966 р., через 22 роки 
після втечі з гітлерівського табору смерті 
в  Тернополі. Його поховали на Військовому 
цвинтарі Повонзки у Варшаві. На надгробній 
плиті викарбуваний його афоризм: «Нелегко 

жити після смерті. Часом на це треба витрати-
ти все життя».

Звертаймося час від часу до думок, афо-
ризмів і фраз Станіслава Єжи Леца, бо це того 
варте.

Вєслав ПІСАРСЬКИЙ,
учитель польської мови, 

скерований до Ковеля організацією ORPEG

22 незачесані думки Станіслава Єжи 
Леца:

Бездумність убиває. Інших. 
Любов до своєї Батьківщини не знає чужих 

кордонів.
Совість у нього була чиста. Він нею не ко-

ристувався.
Надаю перевагу напису «Вхід заборонено», 

а не «Виходу немає».
Людина має перевагу над машиною, адже 

може продатися сама.
А що би було, якби Бог зробив із ребра Ада-

ма іншого Адама?
А, може, щастя ховається під якимось псев-

донімом?
Чи я атеїст? Одному Богу відомо.
Диявол не спить із ким-небудь. 
Ми все ближче до того, аби відкрити Бога за 

допомогою науки. Тоді мені буде страшно за 
Його долю.

Чоловікам більше подобаються гарні жінки, 
ніж розумні, адже їм простіше дивитися, ніж 
думати.

Не обіцяйте собі надто багато після кінця 
світу.

Огрядні живуть менше. Але їдять довше.
Життям треба пройти із гідно примруженим 

оком, засвідчивши таким чином незнаному 
творцеві, що ми оцінили його добірний жарт, 
який він учинив, покликавши нас на цей світ.

Вони настільки зблизилися, що вже не було 
місця для жодних почуттів.

Потрібно багато років, аби знайти друга, 
й достатньо хвилини, аби його втратити.

Багато речей так і не з’явилися через те, що 
не вдалося придумати їм назву.

Усе минає, навіть найдовша змія.
Із чого ти створений залежить від генетики, 

у що перетворишся – від політики.
Мрія тиранів – залишити громадян без го-

лови, але дозволити їм жити.
Молотом можна вбити людину. І серпом 

можна вбити. А що ж тоді говорити про серп 
і молот!

Коли б євангелісти ожили, то отримали би 
такі відрахування за свої Євангелія, що запро-
сто змогли б на землі влаштувати Царство 
Боже.
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РОБОТА/PRACA /
Вакансії в м. Володимир-Волинський та районі

Посада З/П Вимоги / Роботодавець

За детальною інформацією звертайтеся 
до Володимир-Волинської міськрайонної філії

Волинського обласного центру зайнятості: 

44700, м. Володимир-Волинський, вул. Коперника, 5; 
тел.: (03342) 2-05-26

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

Акумуляторник 7 500 Ремонт  електрообладнання автомобілів

Аналітик консолідованої 
інформації

10 000 Стратегічний аналіз прогнозування зовніш-
нього середовища та внутрішнього стану 
підприємства, проведення аналітичних до-
сліджень планування, оперативного обліку, 
підготування та подання періодичної звіт-
ності, розробка аналітичних, довідкових та 
інших матеріалів, забезпечення підтримки 
баз даних, що містять аналітичну інформацію 

Бариста 4 500 Працювати в кафе «Франсуа», виготов-
лення гарячих та холодних напоїв, при-
готування кави та авторських чаїв. Графік 
роботи: 3 дні працювати, 3 дні вихідні, 
звертатись за телефоном до адміністра-
тора: 0503782235 – Христина

Бармен 6 000 Знати рецептуру приготування  різних на-
поїв. Працювати з 11.00 до 24.00, тиждень 
працювати, тиждень вихідний

Виконавець робіт 7 800 Здійснює безпосереднє керівництво  будів-
ництвом, забезпечує виконання виробни-
чих завдань, організовує виконання буді-
вельно-монтажних робіт згідно з проектною 
документацією. Складає заявки, веде жур-
нал виконаних робіт

Водій автотранспортних 
засобів

4 173 Перевезення учнів школи

Водій автотранспортних 
засобів

4 500 Перевезення пасажирів. Дотримання 
правил техніки безпеки

Водій автотранспортних 
засобів

6 126 Водій пожежної машини, графік роботи з 
10.00 до 22.00 (через добу)

Водій автотранспортних 
засобів

8 000 Здійснювати доставку хліба та хлібобу-
лочних виробів у магазини

Водороздавальник 4 173 Обслуговувати водонапірні насоси, здій-
снювати облік наявності води в баках 
башт

Вчитель-логопед 4 264 Здійснює навчальну, корекційну, компен-
саційну, реабілітаційну роботу з дітьми, 
які мають мовленнєві порушення

Головний бухгалтер 8 000 Ведення бухгалтерської звітності, знання 1С 
Бухгалтерії, розрахунок ПДВ

Головний бухгалтер 8 000 Ведення бухгалтерської звітності на під-
приємстві, організація роботи бухгалтер-
ської служби

Головний енергетик 6 825 Організовує технічно правильну експлуа-
тацію і своєчасний ремонт енергетичного 
та природоохоронного устаткування та 
енергосистем

Головний механік 6 500 Забезпечує безперебійну і технічно пра-
вильну експлуатацію та надійну роботу 
устаткування, підвищення його змінності, 
утримання в працездатному стані з по-
трібним рівнем точності

Готувач кормів (тварин-
ництво)

7 000 Вміти  готувати збалансовані корма для 
птиці, працювати на комбікормовому за-
воді (м. Устилуг), розвантажувально-на-
вантажувальні роботи до 50 кг

Двірник 4 173 Підмітання вулиць міста, загрібання лис-
тя, в осінньо-зимовий період посипання 
та розчищення доріжок від  снігу

Дорожній робітник 5 080 Обкошування зеленої зони по місту, ву-
лиць, парків, скверів із застосуванням 
бензотримерів, газонокосарок 

Дорожній робітник 4 600 Виконувати найпростіші роботи під час 
будівництва, ремонту та утримання авто-
мобільних доріг, штучних споруд на них

Експедитор 4 173 Знання умов перевезення і зберігання 
експедируваних товарів, доставка това-
ру до магазинів

Електрик дільниці 4 173 Забезпечує підтримку справного стану, 
безавар (допуск до роботи в електричних 
установках, напругою до 1000 В), зверта-
тись за тел.: 0936174762

Електромеханік з ліфтів 5 716 Виконує прості роботи з ремонту, монта-
жу і демонтажу ліфтового устаткування, 
визначає та усуває складні несправності 
в мережах освітлення, сигналізації і керу-
вання приводом ліфтів

Електромонтер з ремон-
ту повітряних ліній елек-
тропередачі

5 080 Обслуговує освітлювальні електроуста-
новки, замінює лампи вуличного освіт-
лення

Електромонтер з ремон-
ту та обслуговування 
електроустаткування

6 000 Проведення планово-попереджувальних 
ремонтів електричної частини обладнан-
ня, монтаж нових електромереж і облад-
нання

Зоотехнік 9 000 Вирощування курчат бройлерів

Інженер з організації та 
нормування праці

8 000 Аналіз стану нормування праці на підпри-
ємстві, контроль за правильністю засто-
сування в підрозділах нормативних ма-
теріалів по праці, повідомляти про зміни 
норм трудових витрат і розцінок

Інженер з якості 9 500 Розглядає та аналізує рекламації щодо 
якості робіт, вивчає причини погіршан-
ня якості продукції. Вивчає передовий 
досвід розроблення та вдосконалення 
системи управління якістю. Знає і розуміє 
чинні нормативні документи, веде облік і 
звітність

Касир торговельного 
залу

5 000 Проводити розрахунок клієнтів, дотри-
мання чистоти торгового залу, працювати 
в магазині «Сіті»

Контролер-касир 6 000 Виконує операції з приймання, визначен-
ня справжності та платіжності, перера-
хування, обліку, сортування, зберігання, 
видачі готівки та інших цінностей згідно з 
нормативно-методичними документами, 
складає касову звітність

Кухар 4 400 Знання рецептури та технології приготу-
вання  холодних та гарячих страв, графік 
роботи з 11.00 до 23.00, три дні працюва-
ти, три дні вихідні

Кухар 4 400 Працювати в барі «Вулик», знати техноло-
гію приготування страв, санітарні норми 
і існуючі стандарти щодо зберігання про-
дуктів харчування, графік роботи: 5 днів 
робочих, 5 днів вихідних, працювати з 
10.00 до 22.00, по п’ятницях і суботах пра-
цювати до 23.00

Кухар 4 500 Кафе «Лілія», знання рецептури та техно-
логії приготування холодних та гарячих 
страв, 7 днів працювати, 7 днів вихідних

Кухар 4 173 Знати меню-розкладки, на підставі яких 
готуються страви у харчоблоці

Кухар 4 200 Знання рецептури та технології приготу-
вання гарячих та холодних страв, терміни 
та умови їх зберігання, 7 днів працювати, 
7 днів вихідних

Кухар 4 300 Кафе «Млин» с. Березовичі, знання рецеп-
тури приготування страв, приймання за-
мовлень від клієнтів

Лікар ветеринарної ме-
дицини

8 000 Проведення лікувально-профілактичної 
роботи в період вирощування птиці

Майстер виробничого 
навчання

4 173 Організовувати проведення навчальних 
занять виробничої практики, складати 
документацію з планування виробничого 
навчання, формувати в учнів професійні 
знання з професії «Електромонтер з ре-
монту та обслуговування електроустат-
кування»

Майстер виробничого 
навчання

4 173 Організовувати проведення навчальних 
занять виробничої практики, складати 
документацію з планування виробничого 
навчання, формувати в учнів професійні 
знання з професії «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва». 
Мати посвідчення тракториста-машиніс-
та категорій А, В, С

Майстер виробничого 
навчання водінню

4 173 Навчання учнів практичному водінню 
автомобіля, технічному обслуговуванню 
і поточному ремонту транспортного за-
собу

Машиніст автогрейдера 5 795 Проводити грейдерування та планування 
доріг та площадок

Машиніст крана автомо-
більного

10 000 Проводити техогляд крана (перевірка 
справності і регулювання гальм, гаків, 
кріплення тросів, вантажозахватних при-
строїв, дії запобіжних пристроїв); дотри-
муватись правил техніки безпеки

Механік 8 000 Забезпечує безперебійну роботу авто-
транспорту, виявляє причини несправ-
ності, проводить інструктажі

Механік 5 000 Перевірка справності транспортних засо-
бів при виїзді і заїзді з маршруту

Монтер колії 8 499 Виконує найпростіші роботи під час ре-
монту верхньої будови колій, стрілочних 
переводів, штучних споруд

Начальник охорони (по-
жежної, сторожової та 
ін.)

6 500 Забезпечувати охорону об’єктів та матері-
альних цінностей підприємства; магазин 
«Вопак», звертатись за тел.: (093) 1441439, 
Наталія Миколаївна

Обліковець 6 000 Вести облік товарів матеріальних ціннос-
тей, вести первинні бухгалтерські доку-
менти, приймати накладні

Оброблювач птиці 11 000 Оброблення тушок птиці

Оператор заправних 
станцій

4 173 Здійснювати заправку автомобілів, вести 
облік надходження та витрат паливно-
мастильних матеріалів

Офіціант 4 200 Працювати в барі «Вулик», обслуговувати  
гостей у закладі з сервіруванням столів, 
прийманням замовлень, графік роботи: 5 
днів робочих, 5 днів вихідних, працювати 
з 10.00 до 23.00

Підсобний робітник 7 200 Виконання некваліфікованих будівельних 
робіт у підсобному господарстві міста 
Володимир-Волинський. Вахтовий метод. 
Забезпечення житлом. Запрошуються 
жителі Любешівського, Любомльського, 
Камінь-Каширського районів. Телефон: 
0689030525, Анатолій Олексійович

Підсобний робітник 4 500 Навики роботи з бензопилою, дотримання 
правил охорони праці

Прибиральник службо-
вих приміщень

4 173 Вологе прибирання (бар «Двіжок»), 7 днів 
працювати, 7 днів  вихідних

Програміст системний 7 000 Забезпечувати ведення комп’ютерних баз 
даних, впроваджувати прикладні програ-
ми (програма 1С 8:3), проводити тесту-
вання і ремонт обладнання

Продавець непродо-
вольчих товарів

4 173 Виконувати обов’язки продавця та до-
тримання правил охорони праці (відділ 
парфумерії)

Продавець непродо-
вольчих товарів

4 173 Продаж  наливних парфумів

Продавець непродо-
вольчих товарів

4 673 Знати принципи розміщення, викладки 
товарів; обслуговує покупців; формувати 
замовлення на товар, продаж сумок або 
жіночої білизни; звертатися в магазин 
«Ажур»

Продавець непродо-
вольчих товарів

7 000 Продаж товарів широкого вжитку на 
малому ринку м. Любомль, телефон: 
0689030525 (Анатолій Олексійович)

Продавець непродо-
вольчих товарів

4 500 Реалізація товарів непродовольчої групи, 
згідно графіку роботи магазину «Ощад-
ний кошик», вул. Ковельська, 253

Продавець непродо-
вольчих товарів

4 173 Продаж дитячих товарів у магазині «Сім 
гномів», ведення документації продавця. 
З/п + %

Продавець продоволь-
чих товарів

4 200 Обслуговування покупців, графік роботи 
5/5. Додаткові премії від збуту

Продавець продоволь-
чих товарів

5 000 Магазин «АВС» с. Заріччя, приймати, готу-
вати до продажу і відпускати товар (2 дні 
працювати з 8.00 до 20.00, 2 дні вихідних)

Продавець продоволь-
чих товарів

5 000 Готувати товари до продажу: перевіряти 
цілісність пакування;  перебирати, про-
тирати, товари; забезпечувати наявність 
відповідно оформлених цінників,  працю-
вати в магазині «Сіті»

Продавець продоволь-
чих товарів

5 000 Готувати товари до продажу: перевіряти 
цілісність пакування; забезпечувати на-
явність відповідно оформлених цінників, 
слідкувати за терміном реалізації товару. 
Дотримуватись чистоти в магазині. Пра-
цювати в магазині «Експрес-продукт» 
(вул. Ковельська, 209/4)

Продавець продоволь-
чих товарів

4 500 Торгівля товарами продовольчої групи, 
готувати товари до продажу: перевіряти 
цілісність пакування; наявність марку-
вальних даних і якість після зберігання; 
перебирати та  фасувати товари

Продавець продоволь-
чих товарів

5 000 Приймати товари, перевіряти заповне-
ння тарних одиниць, їх кількість та вагу, 
підраховувати штучні товари, перевіряти 
якість за результатами зовнішнього огля-
ду. Забезпечувати зберігання товарів за 
кількістю та якістю. Готувати товари до 
продажу. Магазин «Наша Ряба», вул. Шах-
тарська, 1

Секретар 5 400 Виконувати обов’язки секретаря діло-
вода з поєднанням функцій інспектора з 
кадрів

Сестра медична 4 173 Здійснює контроль за здоров’ям дітей 
впродовж дня. За призначенням лікаря 
проводить профілактичні щеплення ді-
тей, діагностичні проби. Збирає матеріа-
ли для діагностичних досліджень і вико-
нує інші медичні призначення

Сестра медична 4 173 Виконувати лікарські призначення. Про-
водити маніпуляції та процедури згідно з 
профілем роботи

Слюсар-ремонтник 4 173 Здійснювати контроль та ремонт водо-
провідних мереж, усунення проривів во-
допроводу

Спеціаліст державної 
служби

6 160 Головний спеціаліст відділу з питань охо-
рони здоров’я,  визначає  потребу закла-
дів охорони здоров’я в медичній техніці, 
медикаментах, приймає участь у розроб-
ці проектів, програм соціально-економіч-
ного розвитку  міста

Столяр 4 173 Виконувати прості столярні роботи, ро-
боти з обробляння деревини вручну, ме-
ханічним та електричним інструментом, 
на деревообробних верстатах, мати по-
свідчення верстатника деревообробних 
верстатів

Технік з автоматизації ви-
робничих процесів

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

Технік-лаборант 5 500 Технік-лаборант у будівництві, має знати 
технологію виготовлення бетонних роз-
чинів, визначення марки бетону, робити 
аналізи  щебню, піску, цементу, якості 
бетону

Тракторист 5 180 Своєчасне та якісне перевезення вантажу, 
утримання свого транспортного засобу в 
постійній готовності, вміння працювати 
з причепними механізмами. Проводити 
щоденне технічне обслуговування закрі-
пленого за ним транспортного засобу

Тракторист 5 690 Збір та вивіз побутових відходів із вулиць 
міста

Тракторист 5 500 Виконувати сільськогосподарські роботи 
відповідно до вимог агротехніки та агро-
технології, транспортні роботи з додер-
жанням правил дорожнього руху та пере-
везення вантажів

Фельдшер ветеринарної 
медицини

7 000 Профілактика захворювань птиці

Швачка 4 500 Пошиття одягу (спортивного, корпора-
тивного, робочого та ін.) за всіма про-
цесами; графік роботи: з 8.30 до 17.00. За 
адресою: вул. Устилузька, 95 ( район ПАК-
КО), кравецька майстерня 

Швачка 5 010 Розкрій та пошиття рушників

Швачка 6 600 Пошиття виробів згідно заданих лекал

Юрисконсульт 4 500 Брати участь у роботі по оформленню до-
говорів, тел.: 0954587919
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Ogłoszono nabór do XXIX Wschodniej Szkoły Letniej

Warunki uczestnictwa:
1. Wschodnia Szkoła Letnia odbywa się 

w dniach 28 czerwca – 28 lipca 2019 r. w Warsza-
wie.

2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy 
z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałka-
nów, Azji Środkowej i Kaukazu. Ma na celu umoż-
liwienie poznania stanu nauki, nowych środo-
wisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji 
w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła 
nie daje możliwości samodzielnej pracy badaw-
czej, przygotowuje raczej słuchaczy do przy-
szłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą 
być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów 
wyższych, prowadzący własne badania nauko-
we, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.

4. Od kandydatów wymaga się znajomości 
dwu języków wykładowych Szkoły: polskiego 
i angielskiego, obu w stopniu pozwalającym na 
rozumienie i korzystanie z wykładów.

5. Preferowane będą kandydatury osób spe-
cjalizujących się w tematyce historii i współcze-
sności Europy Wschodniej, zwłaszcza XIX–XXI w., 
a także rozpadu komunizmu i transformacji kra-
jów regionu.

6. Program Szkoły składa się z serii wykładów 
i  seminariów (jedno seminarium do wyboru – 
wedle tematów własnych, naukowych zaintere-
sowań i badań uczestników Szkoły) oraz objaz-
dów naukowych z zakresu historii sztuki i kultury, 
zawiera także w sobie prezentacje instytutów, 
archiwów i bibliotek naukowych.

Słuchacze, którzy wypełnią wszystkie prze-
pisane programem wymagania otrzymają dnia 
19 lipca 2019 r. «Dyplom Wschodniej Szkoły Let-
niej». Zajęcia kursowe trwać będą do 19 lipca 
2019 r. Dodatkowo, w dniach 20–28 lipca można 

będzie wziąć udział w spotkaniach seminaryj-
nych post. doc., wyłącznie po pozytywnej ocenie 
prowadzącego.

7. Kandydaci spełniający merytoryczne wa-
runki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się 
o dofinansowanie na pokrycie całości lub części 
(zależnie od kraju pochodzenia) kosztów pobytu 
w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady, materiały, 
objazdy naukowe).

Dokumenty:
1. Kandydaci proszeni są o nadesłanie nastę-

pujących dokumentów na adres: wsl.studium@
uw.edu.pl

– wypełniony kwestionariusz Szkoły,
– podanie o przyjęcie, zawierające opis prac 

i zainteresowań naukowych, oraz temat referatu,
– curriculum vitae wraz z fotografią,
– wykaz wszystkich publikacji naukowych,
– dwie opinie badaczy problematyki, którą 

kandydat się zajmuje (jeśli to możliwe – jedna 
z Polski),

– kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów 
wyższych.

2. Termin nadsyłania kompletu dokumentów 
upływa 20 maja 2019 r.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie podania za-
wierające komplet wymaganych dokumentów. 
Podanie o przyjęcie i kwestionariusz winny być 
przygotowane w języku polskim, a curriculum 
vitae w języku angielskim.

Zaproszenie:
Kandydaci zakwalifikowani do Szkoły otrzy-

mają formalne imienne zaproszenie, wystosowa-
ne przez Studium Europy Wschodniej Uniwersy-
tetu Warszawskiego ok. 30 maja 2019 r., o czym 
zostaną powiadomione konsulaty RP.

Źródło: www.studium.uw.edu.pl

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogła-
sza nabór do XXIX Wschodniej Szkoły Letniej, która odbywać się 
będzie w dniach 28 czerwca – 28 lipca 2019 r.

Оголошено набір на XXIX Східну літню школу
Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету 
оголошує набір на XXIX Східну літню школу, котра триватиме 
28 червня – 28 липня 2019 р.

Умови участі:
1. Східна літня школа відбудеться 28 черв-

ня – 28 липня 2019 р. у Варшаві.
2. Школа проводиться для слухачів із країн 

Східної та Центральної Європи, Балкан, Цен-
тральної Азії та Кавказу. Мета проведення – 
можливість ознайомлення із ситуацією в нау-
ковій галузі, знайомство з новим оточенням 
і видатними вченими, оцінка ресурсів поль-
ських архівів і бібліотек. Школа не надає мож-
ливості для самостійної дослідницької діяль-
ності, а тільки готує слухачів до майбутнього 
тривалішого навчального візиту в Польщі.

3. Повноправними учасниками школи мо-
жуть бути виключно іноземці, випускники ви-
щих навчальних закладів, які проводять власні 
наукові дослідження і не досягли 35 років.

4. Кандидати повинні володіти двома мова-
ми школи, якими проходитимуть лекції, поль-
ською та англійською, на рівні, достатньому 
для розуміння занять та участі в них.

5. Перевага буде надаватися кандидатам, 
спеціалізацією яких є історія та сучасність 
Східної Європи, особливо XIX–XXI ст., а також 
період краху комунізму і трансформації країн 
регіону.

6. Програма школи складається з циклу 
лекцій і семінарів (один семінар на вибір, від-
повідно до тем, наукових зацікавлень і дослі-
джень учасників школи) та навчальних турів 
щодо історії мистецтва і культури, а також 
включає презентації інституцій, архівів і нау-
кових бібліотек.

Учасники, які виконають всі визначені про-
грамою вимоги, 19 липня 2019 р. отримають 
диплом Східної літньої школи. Основний курс 
школи триватиме до 19 липня 2019 р. 20–
28 липня ті учасники, які отримають позитивну 

характеристику викладача, матимуть можли-
вість взяти участь у семінарських заняттях.

7. Кандидати, які дотримаються основних 
умов повноцінної участі, можуть подавати за-
явку на фінансування, щоб покрити повністю 
або частково (залежно від країни походження) 
вартість перебування в школі (готель, харчу-
вання, лекції, матеріали, навчальні тури).

Документи:
1. Кандидатам необхідно надіслати  на адре-

су wsl.studium@uw.edu.pl такі документи:
– заповнена анкета школи,
– заява про прийняття з описом робіт і нау-

кових інтересів, а також темою реферату,
– резюме (curriculum vitae) з фотографією,
– перелік всіх наукових публікацій,
– два відгуки дослідників проблемати-

ки, якою займається кандидат (бажано один 
іЦз Польщі),

– копія диплому про закінчення вищого на-
вчального закладу.

2. Термін надсилання комплекту документів 
закінчується 20 травня 2019 р.

3. Будуть розглядатися тільки заявки з по-
вним комплектом документів. Заяву та анкету 
необхідно подавати польською мовою, а ре-
зюме – англійською.

Запрошення:
Кандидати, які пройшли відбір до школи, 

отримають офіційне персональне запрошен-
ня, видане Центром Східноєвропейських сту-
дій Варшавського університету, приблизно 
30 травня 2019 р., про що будуть повідомлені 
польські консульства.

Джерело: www.studium.uw.edu.pl


