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Учительки з Чорткова
отримали почесну відзнаку
Nauczycielki z Czortkowa
Zasłużone dla Kultury Polskiej
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«Чоловік мій був
із поляків»
«Mój mąż miał
polskie pochodzenie»
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«Шопенівська весна»
зібрала юних музикантів
«Wiosna Chopinowska»
zgromadziła młodych muzyków

15 lat Polski w Unii Europejskiej
15 років Польщі в ЄС
1 maja 2004 r. to bardzo ważna, nie tylko dla
Polaków, data. W tym dniu do Unii Europejskiej
przyjętych zostało aż 10 nowych krajów – Cypr,
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii wspólnoty jednorazowe jej poszerzenie.

1 травня 2004 р. – дуже важлива дата не тільки
для поляків. У цей день до Європейського Союзу прийняли 10 нових країн: Кіпр, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Мальту, Польщу, Словаччину, Словенію, Угорщину. Це було найбільше
одночасне розширення в історії спільноти.

Marzenie wielu poprzednich pokoleń naszych rodaków stało się
wreszcie faktem. Dziś Polacy, w towarzystwie innych, wyżej wymienionych państw, mogą świętować
15. rocznicę tego doniosłego wydarzenia. Warto jednak mieć świadomość, że droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej była
skomplikowana i długa.
Początku powojennej integracji Europy należy szukać w 1951 r.
Na mocy podpisanego 18 kwietnia
przez sześć państw: Belgię, Francję,
Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy
traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Porozumienie weszło w życie 23 lipca
1952 r. 1 stycznia 1958 r., na podstawie traktatów rzymskich, utworzono
z kolei Europejską Wspólnotę Gospodarczą. To właśnie te dwie instytucje
stały się filarami przyszłej Unii Europejskiej.

Мрія багатьох поколінь поляків
нарешті стала реальністю. Сьогодні Польща в товаристві згаданих
вище держав відзначає 15-ту річницю цієї знаменної події. Однак
варто пам’ятати, що шлях Польщі
до членства в ЄС був складним
і тривалим.
Початків післявоєнної європейської інтеграції потрібно шукати
в 1951 р. На підставі Паризького
договору, підписаного 18 квітня
шістьма країнами (Бельгією, Францією, Нідерландами, Люксембургом, Німеччиною та Італією), було
утворено Європейське об’єднання
вугілля і сталі. Угода набула чинності 23 липня 1952 р. Згодом, 1 січня
1958 р., на основі Римських договорів було створено Європейську
економічну спільноту. Саме
ці дві інституції стали фундаментом для майбутнього
Європейського Союзу.

7 lutego 1992 r. podpisano Traktat
o Unii Europejskiej, tzw. traktat z Maastricht, w wyniku którego 1 listopada 1993 r. została utworzona Unia
Europejska. Do wspólnoty przyjęto
także kolejne państwa: Danię, Irlandię i Wielką Brytanię (1973), Grecję
(1981), Hiszpanię i Portugalię (1986)
oraz Austrię, Finlandię i Szwecję
(1995). W skład Unii wchodziło więc
już 15 państw.
Gdy Europa Zachodnia rozpoczynała, a później kontynuowała proces
zjednoczenia, w Polsce, aż do 1989 r.,
rządzili komuniści. Strategiczne decyzje, związane z kierunkami rozwoju kraju – zarówno pod względem
gospodarczym jak i politycznym, też
nie zapadały w Warszawie. Pomiędzy
wschodnią i zachodnią częścią Europy
zadomowiła się, na kilka dziesięcioleci, «żelazna kurtyna».
Zmiana nastąpiła dopiero
str.
po pierwszych częściowo wol-
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7 лютого 1992 р. було підписано Договір про Європейський
Союз, так званий Маастрихтський
договір, у результаті якого 1 листопада 1993 р. було засновано
Європейський Союз. До спільноти
приєдналися й інші країни: Данія, Ірландія та Велика Британія
(1973 р.), Греція (1981 р.), Іспанія
та Португалія (1986 р.), Австрія,
Фінляндія та Швеція (1995 р.). Таким чином, до складу Євросоюзу
входили вже 15 країн.
Доки Західна Європа починала, а потім продовжувала процес
об’єднання, в Польщі до 1989 р.
правили комуністи. Стратегічні
рішення економічного та політичного характеру, пов’язані з напрямком розвитку країни, ухвалювалися не у Варшаві. Східну та
західну частини Європи на кілька
десятиліть розділила «залізна завіса».
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Герб Волині на монетах
Сигізмунда ІІ Августа
Herb Wołynia na monetach
Zygmunta II Augusta
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Школярі із Цєнціни
жили в луцьких родинах
Uczniowie z Cięciny
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Święta w polskich organizacjach
Свята в польських організаціях
W pierwszych dniach maja Polacy mieszkający na Ukrainie obchodzili Dzień Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz
Święto Konstytucji 3 Maja.

У перші дні травня поляки в Україні святкували День польського прапора, День Полонії та поляків за кордоном, а ще День
Конституції 3 Травня.

4 maja w sobotniej szkole języka polskiego
działającej przy Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie imienia Adama Mickiewicza w Czortkowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele i członkowie organizacji, a także
przedstawiciele Nadzbruczańskiego Towarzystwa Kultury i Języka Polskiego z Husiatyna na
czele z Janem Piejką, z którym od 2013 r. towarzystwo w Czortkowie organizuje wspólne spotkania.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli: konsul
Konsulatu Generalnego RP w Łucku Piotr Matusiak; Przewodniczący Rady Miasta Czortkowa
Jarosław Dzyndra; długoletni przyjaciel towarzystwa, dyrektor «Czortkowskiej Fabryki Chleba»
Oleksandr Ołeszko; przyjaciel i sponsor szkoły,
przedsiębiorca Jacek Dyczkowski z małżonką Tatianą.
Uczniowie polskich szkół sobotnich z Czortkowa i Husiatyna wykonali pieśni patriotyczne.
Następnie wychowankowie czortkowskiego towarzystwa opowiedzieli o historii uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Laureaci Konkursu Recytatorskiego «Kresy» Nazarij Babyn i Iryna Juchym
wyrecytowali wiersze patriotyczne znanych polskich poetów.
Niezwykle uroczystą częścią wydarzenia było
wręczenie odznaki honorowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego «Zasłużony dla
Kultury Polskiej» dwóm nauczycielkom szkoły
sobotniej z Czortkowa – Annie Wołkowej i Ulanie
Nawłoce. Nagrody wręczył konsul Piotr Matusiak.

4 травня в суботній школі з вивчення
польської мови, що діє при Польсько-українському культурно-освітньому товаристві
імені Адама Міцкевича в Чорткові, відбулася
урочистість із нагоди Конституції 3 Травня.
У заході взяли участь учні, вчителі та члени
організації, а також представники Надзбручанського товариства польської культури та
мови з Гусятина на чолі з Яном Пейком, із яким,
починаючи з 2013 р., товариство в Чорткові
проводить спільні зустрічі.
На свято теж завітали консул Генерального консульства РП у Луцьку Пьотр Матусяк,
секретар Чортківської міської ради Ярослав
Дзиндра, давній приятель товариства, директор ПАТ «Чортківський хлібозавод» Олександр
Олешко, приятель і спонсор школи, приватний підприємець Яцек Дичковський із дружиною Тетяною.
Учні польських суботніх шкіл із Чорткова
і Гусятина виконали патріотичні пісні. Після
цього вихованці чортківського товариства
розповіли про історію ухвалення Конституції
Польщі 3 Травня. Лауреати декламаторського конкурсу «Креси» Назарій Бабин та Ірина
Юхим продекламували патріотичні вірші відомих польських поетів.
Надзвичайно урочистим моментом заходу
стало вручення почесної відзнаки Міністерства культури та національної спадщини Польщі «Заслужений діяч польської культури» двом
учителькам суботньої школи з Чорткова Ганні
Волковій та Уляні Навлоці. Вручив нагороди
консул Пьотр Матусяк.

Spotkanie członków Towarzystwa Kultury
Polskiej im. Tadeusza Kościuszki z okazji uroczystości obchodzonych w pierwszych dniach
maja stało się także powodem, by wspólnie
świętować niedawno minioną Wielkanoc.
Członków i sympatyków Towarzystwa zgromadzonych 3 maja w Łuckim Gimnazjum nr
4 powitała serdecznie prezes Nina Poremska.
Zwróciła uwagę na ogromną wartość wspólnego
świętowania, które w dawnych, komunistycznych czasach nie było możliwe. Krótko przedstawiła okoliczności spotkania. Podziękowała
również dyrektorowi Gimnazjum Oleksandrowi
Myszkowcowi za użyczenie sali, życzliwość i dotychczasową dobrą współpracę.
Następnie zgromadzeni, na stojąco, wraz
z chórem «Wołyńskie Panie», z pełną powagą zaśpiewali «Rotę» Marii Konopnickiej.
Z kolei historyk i członek TKP Siergiej Dudar
opowiedział, w bardzo szerokim kontekście, o politycznych i społecznych przyczynach i trybie
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz o znaczeniu
tego dokumentu dla przyszłych pokoleń Polaków.
Podczas dalszej części spotkania, w luźniejszej
już atmosferze, przy stole zastawionym tradycyj-

nymi potrawami obecni wspominali niedawno
zakończone Święta Wielkanocne. Wszyscy mieli
okazję jeszcze raz, chociaż na chwilę, cieszyć się
ich niepowtarzalną atmosferą. Można było również posłuchać wielu znanych i lubianych polskich piosenek w wykonaniu chóru «Wołyńskie
Panie».
228. rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja stała się również okazją do spotkania
członków Polskiego Towarzystwa KulturalnoOświatowego Obwodu Tarnopolskiego.
Prezes Towarzystwa Piotr Fryz opowiedział
o pierwszej polskiej konstytucji. Chór działający
przy organizacji zaprezentował członkom PTKOOT i gościom krótki program koncertowy. Słynną pieśń «Witaj Maj 3 Maj!» zaśpiewali wspólnie
wszyscy zgromadzeni w sali.
Liczne gratulacje z okazji Święta Konstytucji
3 Maja polska społeczność otrzymała od organizacji polonijnych, byłych tarnopolan, obecnie mieszkających w Polsce oraz od władz miasta i obwodu.
3 maja świętowano również w siedzibie
Szkoły Sobotniej przy Towarzystwie Kultury
Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej.
Do odświętnie przystrojonej sali przybyli
uczniowie Szkoły, grupa harcerzy, miejscowi Polacy i ukraińscy sympatycy Towarzystwa. Uroczystość rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu wszystkich uczestników spotkania.
Nauczycielka języka polskiego opowiedziała
o okolicznościach uchwalenia Konstytucji i jej
tragicznych dziejach. Wyjaśniła znaczenie tego
dokumentu dla późniejszych losów narodu polskiego. Wykład został wzbogacony poezją okolicznościową w wykonaniu uczniów i nauką pieśni «Witaj, majowa jutrzenko».
W konkursie wiedzy o Polsce uczestnicy mogli
popisać się swoją znajomością tematu, otrzymując za prawidłowe odpowiedzi słodkie nagrody.
Sympatyczna atmosfera wieczoru potwierdziła znaczenie tego rodzaju spotkań dla integracji
polsko-ukraińskiej.
Uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi RP i Dnia Konstytucji 3 Maja odbyły się także w Lubomlu.
W uroczystościach wzięli udział członkowie
Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Michała
Ogińskiego, nauczyciele szkoły polskiej przy SKP,
uczniowie i ich rodzice, uczniowie Gimnazjum
nr 1 i Szkoły nr 2, zespoły taneczne «Edelwejs»
z Lubomla i «Zerniatko» z Chworostowa oraz proboszcz katolickiej parafii Trójcy Przenajświętszej
w Lubomlu ks. Jan Buras.
Tekst powstał na podstawie relacji przekazanych przez Alinę
Torkit, Piotra Kowalika, Ałłę Flissak, Marię Musiał, Włodzi
mierza Pedycza
Fot. Alina TORKIT, Ludmyła TESLA

Урочиста зустріч членів Товариства
польської культури імені Тадеуша Костюшка з нагоди польських свят, які припадають
на перші дні травня, стала приводом відзначити нещодавній Великдень.
Тих, хто 3 травня зібрався в Луцькій гімназії
№ 4, привітала голова організації Ніна Поремська. Вона звернула увагу на велику цінність
спільного святкування, яке в давні комуністичні часи не було можливим, коротко представила обставини зустрічі, а також подякувала
директору гімназії Олександру Мишковцю за
надання зали, сердечність і добру співпрацю.
Згодом присутні разом із хором «Волинські
пані» виконали «Роту» Марії Конопніцької.
Після цього історик та член ТПК Сергій Дудар розповів у дуже широкому контексті про
політичні та суспільні причини, спосіб ухвалення Конституції 3 Травня та значення цього
документа для майбутніх поколінь поляків.
Під час подальшої частини зустрічі у вже
більш невимушеній атмосфері за столом, заставленим традиційними стравами, присутні
згадували недавні Великодні свята. Усі мали
можливість ще раз, хоча б ненадовго, тішитися

неповторною атмосферою. Теж можна було послухати багато відомих улюблених польських
пісень у виконанні хору «Волинські пані».
228-ма річниця з дня проголошення
в Польщі Конституції 3 Травня стала приводом також для зустрічі членів Польського
культурно-освітнього товариства Тернопільської області.
Голова товариства Петро Фриз розповів
про першу польську конституцію. Хор товариства представив концертну програму для
членів товариства та гостей свята, зокрема відому пісню «Witaj Maj 3 Maj!», котру заспівали
всі присутні.
Численні привітання з нагоди Дня Конституції 3 Травня польська спільнота отримала від
громадських полонійних організацій, колишніх тернополян, які зараз проживають у Польщі, представників влади міста та області.
3 травня було людно теж у приміщенні
суботньої школи при Товаристві польської
культури Здолбунівщини.
До урочисто прикрашеної зали прибули
учні, харцери, місцеві поляки та українські
прихильники організації. Зустріч розпочалася
з «Мазурки Домбровського» у виконанні всіх
присутніх.
Учителька польської мови розповіла про
обставини ухвалення Конституції та її історію.
Вона пояснила значення цього документа
для долі польського народу. Доповненням до
лекції стали вірші у виконанні учнів школи та
пісня «Вітаю, травнева зірко» («Witaj, majowa
jutrzenko»), яку вивчали всі разом.
У конкурсі, присвяченому Польщі, учасники
могли продемонструвати свої знання про цю
країну, отримавши за правильні відповіді солодкі нагороди.
Приємна атмосфера вечора підтвердила
важливе значення такого виду заходів для
польсько-української інтеграції.
День Полонії та поляків за кордоном,
День польського прапора i День Конституції 3 Травня святкували також у Любомлі.
В заході взяли участь члени Товариства
польської культури імені Міхала Огінського,
учителі польської школи, що діє при організації, учні та їхні батьки, вихованці Гімназії № 1
і Школи № 2, хореографічні колективи «Едельвейс» із Любомля та «Зернятко» із Хворостова,
а також настоятель католицької парафії Святої
Трійці в Любомлі отець Ян Бурас.
Текст написано на основі інформації, наданої Аліною Торкіт, Пьотром Коваліком, Аллою Фліссак, Марією Мусял та
Володимиром Педичем
Фото: Аліна ТОРКІТ, Людмила ТЕСЛЯ
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nych wyborach (4 czerwca 1989 r.), rozwiązaniu Układu Warszawskiego (lipiec
1991 r.), rozpadzie ZSRR (grudzień 1991
r.) i wycofaniu z terenu kraju ostatnich radzieckich, a właściwie już rosyjskich żołnierzy (wrzesień 1993 r.). Dopiero w tych
warunkach Polska mogła, już samodzielnie, określić i obrać euroatlantycki kurs.
Wiele lat starań doprowadziło do pierwszego, jakże przełomowego z punktu widzenia międzynarodowego bezpieczeństwa, sukcesu – 12 marca 1999 r. Polska
stała się członkiem NATO.
Rzeczpospolita bardzo wcześnie
rozpoczęła dążenia związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej. W 1994 r.
złożyła wniosek o członkostwo, choć już
od grudnia 1990 r. trwały oficjalne negocjacje (zakończyły się one podpisaniem
w grudniu 1991 r. stowarzyszeniowego
«Układu europejskiego», a także handlowej «Umowy przejściowej», która weszła
w życie 1 marca 1992 r.).
Kolejne dwa traktaty – amsterdamski (1997) i nicejski (2001) zreformowały
instytucje unijne w celu usprawnienia
ich funkcjonowania i przystosowania do
szybko rozwijającego i zmieniającego się
świata. Siła Wspólnoty Europejskiej polega głównie na zsumowaniu potencjałów
poszczególnych państw członkowskich
(dzięki temu, zarówno gospodarczo, jak
i militarnie można ją zestawić z USA i Chinami), ale także na oparciu się o wspólne
wartości (demokratyczny ustrój, przestrzeganie swobód i praw obywatelskich,
równość obywateli wobec prawa, niezależne sądownictwo, wolne media) i prowadzeniu spójnej polityki gospodarczej,
zagranicznej i bezpieczeństwa – zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
Bardzo ważna jest również solidarność
krajów Unii wobec nowo przyjmowanych
państw – ogromne pieniądze z różnych
funduszy przeznacza się na wyrównywanie różnic infrastrukturalnych i gospodarczych pomiędzy «starymi» i «nowymi»
członkami UE.
Po długich i trudnych rozmowach
akcesyjnych, wielu latach prac dostosowujących polskie prawo do standardów unijnych, zatwierdzeniu Traktatu akcesyjnego przez Parlament
Europejski i Radę Unii Europejskiej
(kwiecień 2003 r.), ratyfikacji Traktatu

przez wszystkie kraje członkowskie Unii, Polska 1 maja
str.
2004 r. została pełnoprawnym członkiem wspólnoty.
Warto dodać, że w Polsce proces przyjęcia traktatu odbył się w formie ogólnonarodowego referendum, które miało
miejsce w dniach 7–8 czerwca 2003 r.
Za przystąpieniem do UE opowiedziało
się 77, 45% biorących udział w głosowaniu. Tak wysokie poparcie Polaków
dla członkostwa w strukturach euroatlantyckich utrzymuje się (z niewielkimi zmianami) do dziś i jest jednym
z wyższych wśród obywateli wszystkich
państw Unii.
W 2004 r., po wstąpieniu Polski i dziewięciu innych krajów, Wspólnota Europejska liczyła 25 państw. Obecnie jest
ich 28 – członkami stały się także Bułgaria i Rumunia (2007 r.) oraz Chorwacja
(2013 r.). Kolejne 5 państw posiada status kandydata, a 2 do niego aspirują.
Nie należy zapominać również o licznych ułatwieniach w codziennym życiu
obywateli wspólnoty: jednolite paszporty, swoboda w przekraczaniu granic,
wspólna waluta, możliwość pracy i zamieszkania w dowolnym państwie Unii,
wolność działalności gospodarczej, brak
podwójnego opodatkowania i wiele innych.
Warto również wspomnieć o symbolach Unii Europejskiej: hymnie («Oda do
radości» – instrumentalna wersja końcowego fragmentu IX Symfonii Ludwiga van Beethovena), fladze (12 złotych
gwiazd na błękitnym tle – symbolizują one jedność i solidarność członków
wspólnoty), dewizie (motto UE brzmi
w wersji łacińskiej: «In varietate concordia», a w tłumaczeniu na język polski: «Jedność w różnorodności» lub
«Zjednoczona w różnorodności») oraz
Dniu Europy (obchodzony jest 9 maja
we wszystkich państwach członkowskich w związku z «Deklaracją» Roberta
Schumana – dokumentem, który zapoczątkował proces jednoczenia Europy).
Symbole te dobrze oddają ducha wolnej
i zjednoczonej Europy.
Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG
Fot. Olga SZERSZEŃ

Зміни відбулися лише після
перших частково вільних виборів (4 червня 1989 р.), припинення чинності Варшавського договору (липень 1991 р.), розпаду СРСР
(грудень 1991 р.) і виведення з Польщі
останніх радянських, а на той момент
фактично російських солдатів (вересень 1993 р.). Лише тоді Польща нарешті змогла самостійно обрати курс
на євроатлантичну інтеграцію. Багаторічні зусилля призвели до першого,
переломного, зважаючи на міжнародну безпеку, успіху – 12 березня 1999 р.
Польща стала членом НАТО.
Польща дуже рано почала робити
кроки, спрямовані на вступ до Європейського Союзу. У 1994 р. вона подала заявку на членство, хоча офіційні переговори тривали ще з грудня
1990 р. (вони завершилися підписанням у грудні 1991 р. Угоди про асоціацію, а також Торговельної перехідної
угоди, яка набула чинності 1 березня
1992 р.).
Наступні два договори – Амстердамський (1997 р.) та Ніццький
(2001 р.) – реформували інституції ЄС
із метою покращення їхнього функціонування та адаптації до світу в умовах
швидкого розвитку та постійних змін.
Сила Європейської спільноти полягає,
головним чином, в об’єднанні потенціалів окремих держав-членів (завдяки
цьому їх можна порівняти зі США та
Китаєм, як в економічному плані, так
і у військовому), а також у побудові союзу спільних цінностей (демократична система, дотримання свобод і громадянських прав, рівність громадян
перед законом, незалежність судової
системи, вільні ЗМІ), веденні послідовної економічної та безпекової політики – як внутрішньої, так і зовнішньої.
Солідарність країн ЄС із новими членами теж дуже важлива – величезні суми
коштів із різних фондів виділяються
на вирівнювання інфраструктурних та
економічних відмінностей між «старими» та «новими» членами ЄС.
Після тривалих і важких переговорів про приєднання, багаторічної
роботи з адаптації польського законодавства до стандартів ЄС, затвердження Договору про вступ до
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ЄС Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу (квітень
2003 р.), ратифікації договору всіма державами-членами ЄС 1 травня
2004 р. Польща стала повноправним
членом спільноти. Варто додати, що
в Польщі процес прийняття договору
проходив у формі національного референдуму, що відбувся 7–8 червня
2003 р. За приєднання до ЄС висловилися 77,45 % осіб, що взяли участь
у голосуванні. Така висока підтримка
поляками членства в євроатлантичних
структурах зберігається (з незначними коливаннями) до наших днів і є однією з найвищих серед громадян усіх
країн Європейського Союзу.
У 2004 р., після приєднання Польщі
та дев’яти інших країн, Європейський
Союз складався із 25 країн. Зараз їх
28 – членами ЄС стали також Болгарія,
Румунія (2007 р.) і Хорватія (2013 р.).
Ще п’ять держав мають статус кандидата, а дві очікують цього статусу.
Не потрібно забувати про численні спрощення в повсякденному житті
громадян об’єднання: паспорти єдиного зразка, вільний перетин кордонів, спільна валюта, можливість працювати і проживати в будь-якій країні
ЄС, свобода економічної діяльності,
відсутність подвійного оподаткування
та багато іншого.
Варто також згадати символи Європейського Союзу: гімн («Ода до радості» – інструментальна версія фінального фрагмента 9-ї симфонії Людвіга ван
Бетховена), прапор (12 золотих зірок
на синьому фоні, що символізують єдність і солідарність членів спільноти),
девіз (мотто ЄС латинською мовою
«In varietate concordia», що в перекладі українською означає «Єдність
у різноманітності» або «Об’єднані
в різноманітті») і День Європи (відзначається 9 травня у всіх державах-членах у зв’язку з Декларацією Роберта
Шумана – документом, який ініціював
процес об’єднання Європи). Ці символи добре відображають дух вільної та
об’єднаної Європи.
Пьотр КОВАЛІК,
учитель, скерований до Луцька
організацією ORPEG
Фото Ольги ШЕРШЕНЬ

Słynną «Odę do radości» w tym szczególnym dla wszystkich Polaków dniu,
1 maja, zaśpiewał Wołyński Chór Ludowy
Filharmonii Obwodowej.
Chórzyści wystąpili najpierw w centralnym parku miasta, a następnie przy
położonej w ścisłym centrum galerii
handlowej.
Mieszkańcy nie pozostali obojętni
wobec takiego fleszmobu: zatrzymywali
się, aby posłuchać utworu oraz nagrywali cały występ na telefony.
Akcja została zorganizowana z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP
w Łucku.
Tekst i zdjęcie: Olga SZERSZEŃ

Волинська
інформація
W lesie rejonu starowyżewskiego
znaleziono
i unieszkodliwiono 121 pocisków
moździerzowych
z okresu II wojny światowej.

.......

У лісовому масиві Старовижівського району виявили та знешкодили 121 мінометну міну часів Другої
світової війни.
W ramach projektu «Autentyczny Łuck» w mieście
planuje się odrestaurowanie
pięciorga drzwi z zabytkowych budynków.

.......

У рамках проекту «Автентичний Луцьк» у місті
планують відреставрувати
п’ять дверей в історичних
будівлях.
30 kwietnia – 4 maja odbył się festiwal «Wołyńska
Holandia». Na polu w pobliżu wsi Świdniki przy trasie
Łuck – Kowel posadzono
350 odmian tulipanów.

.......

30 квітня – 4 травня тривав фестиваль «Волинська
Голландія». На полі поблизу села Свидники біля
траси Луцьк–Ковель висадили понад 350 сортів
тюльпанів.
W Lubomlu odrestaurowano
rzymsko-katolicką kaplicę Świętego Jana
Nepomucena z połowy
XVIII wieku.

W Łucku zabrzmiał hymn
Unii Europejskiej
У Луцьку прозвучав Гімн
Євросоюзу
Z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Łucku pod gołym niebem wykonano hymn
wspólnoty.

Informacja
wołyńska

.......

У Любомлі відреставрували пам’ятку архітектури
середини XVIII ст. – римокатолицьку каплицю Святого Яна Непомука.

Із нагоди 15-ї річниці вступу Польщі до Європейського Союзу в Луцьку просто неба пролунав Гімн
Євроспільноти.
Відому «Оду до радості» Фрідріха
Шіллера в особливий для усіх поляків
день, 1 травня, виконав Державний
академічний Волинський народний
хор обласної філармонії.
Спочатку хористи виступили в центральному парку міста імені Лесі Українки, а згодом біля центрального універмагу.
До такого своєрідного флешмобу
лучани не залишилися байдужими:
містяни затримувалися, аби прослухати композицію, та знімали виступи на
телефони.
Дійство відбулося за ініціативи Генерального консульства Республіки
Польща в Луцьку.
Текст і фото: Ольга ШЕРШЕНЬ

Za wkład w rozwój ukraińskiej kultury Muzeum
Sztuki Współczesnej Korsaków w Łucku otrzymało nagrodę biznesową «ЩЕДРИК
AWARD».

.......

За внесок у розвиток національної культури Музей
сучасного
українського
мистецтва Корсаків у Луцьку отримав бізнес-нагороду «ЩЕДРИК AWARD».
50 wołyńskich samorządów lokalnych otrzyma
w bieżącym roku 126,3 mln
hrywien subwencji z budżetu państwa na rozwój infrastruktury.

.......

50 волинських ОТГ отримають цьогоріч 126,3 млн
грн субвенції з державного
бюджету на формування
інфраструктури.
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Hnata uratował ksiądz prawosławny
Життя Гната врятував сільський священик
W Gródku na Wołyniu do dziś mieszka rodzina Polaka Hnata Wowczyka, którego w 1943 r. uratował ukraiński ksiądz prawosławny.

У Городку на Волині досі живе рідня поляка Гната Вовчика,
якого в 1943 р. урятував український священик.

Lato 1943 r. rozdzieliło ich rodzinę na zawsze.
Polak Hnat Wowczyk ze wsi Gródek w rejonie maniewickim (ukraińską pisownię imion podajemy za
rodziną, – red.) cudem ocalał w zawierusze wydarzeń, które rozegrały się wówczas na wołyńskich
wsiach. Kiedy do Hnata przyszli upowcy, żeby
zabrać go na przesłuchanie, z sąsiedniej chaty
wyszedł miejscowy ksiądz prawosławny. To właśnie on wstawił się za nim i uratował życie. Jak się
okazało, potomkowie Hnata Wowczyka do dziś
mieszkają w Gródku.
Znaleźć rodzinę Hnata Wowczyka
Gródek to dziś bogata wieś. Ma niezłą infrastrukturę. Tradycyjnie jest tu dużo leśniczych,
bo wieś utrzymuje się głównie z leśnictwa. Tu,
podobnie jak w większości wołyńskich wsi, przed
II wojną światową, mieszkały nie tylko rodziny
ukraińskie, ale również polskie. Polacy przeważnie byli nauczycielami lub uprawiali rolę.
W 1939 r. powiały sowieckie wiatry i część
miejscowych Polaków przeprowadziła się ze wsi
do Generalnego Gubernatorstwa. W 1943 r. pozostali Polacy przenieśli się do Przebraża. Wszyscy, oprócz Hnata Wowczyka. Ten dobrze sobie
gospodarzył, niedawno ożenił pierwszego syna
i nie chciał uciekać.
Oto jak wspominał o tym Mykoła Myszkowec
z Gródka, którego relację można znaleźć w książce Iwana Puszczuka «Trahedija ukraińsko-polskoho protystojannia na Wolyni 1938–1944 rokiw»
(w 1943 r. miał 14 lat): «Wszyscy Polacy opuścili
wieś. Wszyscy oprócz rodziny Hnata Wowczyka.
Przyszli wówczas do wsi banderowcy, aresztowali go. Z sąsiedniej chaty wyszedł ksiądz prawosławny. Zaczął ich prosić, żeby oni mu nic złego
nie robili, bo nie jest nikomu nic winny, nikomu
nic złego nie zrobił. Uwolnili go. I ta polska rodzina została na wsi».
Według Mykoły Myszkowca nikt z Wowczyków
do Polski się nie wyprowadził, ale, jak się okazało,
losy tej rodziny potoczyły się trochę inaczej.
Ojca oszczędzili banderowcy, syna zabili
komuniści
Znaleźć Wowczyków w Gródku było łatwo.
Oni tu rzeczywiście mieszkają – tylko jedna rodzina. Ale o tym, że mają polskie korzenie, nie
wszyscy we wsi wiedzą.
Czyste podwórko. Pęcznieją wiśnie. Na
drzwiach – kłódka. «Niech Państwo tam popatrzą, bo jej może i nie ma. Mimo że to już starsza
kobieta, ale jeszcze wozi mleko na targ w Maniewiczach» – podpowiadali sąsiedzi.
Gospodynię jednak znaleźliśmy. Pracowała
w oborze przy krowie. «Czy Hanna Wowczyk to
Pani?» – zapytaliśmy od razu.
«No ja…» – poprawia chustę, opiera się na
widłach, którymi dopiero co wyrzucała obornik.
Za chwilę zrozumieliśmy, że znaleźliśmy osobę,
której szukaliśmy. Hanna jest już po siedemdziesiątce. Jej mąż był wnukiem Hnata.
«Mój mąż rzeczywiście miał polskie pochodzenie. Petro Wowczyk. Urodził się tu, w Gródku.
Jego matka była Ukrainką, a ojciec Polakiem. Co
prawda z Wowczyków zostałam tylko ja i dzieci
z wnukami» – opowiada.
Mieszka sama. Męża już pochowała. I mimo że
o historii jego rodziny Hanna wie niezbyt dużo,
informacje o tym, co się wydarzyło z Wowczykami w okresie wojny w rodzinie przekazuje się
z pokolenia na pokolenie.
Polak Hnat Wowczyk był dziadkiem Petra. Nie
wiadomo jak i kiedy przybył na Wołyń. Z miejscowymi Ukraińcami żył w przyjaźni. Dlatego
obronili go w 1943 r. Kto i w jakich okolicznościach uratował rodzinę Wowczyków w 1943 r.,
Hanna nie wie. Słyszała tylko, że był to albo
miejscowy ksiądz prawosławny, albo nauczyciel
ze wsi.
«Hnat miał dwóch synów i dwie córki. Najpierw został w Gródku, ocalał dzięki temu dobremu człowiekowi. Nie wiem dlaczego, ale oni później przenieśli się jednak do Polski. Tu w Gródku
został tylko jego starszy syn Iwan. Był on ojcem
mojego męża. Mimo próśb rodziny, nie chciał się
stąd wyprowadzać. Po prostu pozostałe dzieci

były młodsze, a Iwan był starszy i nawet miał już
wówczas syna. Tak mówili…» – mówi Hanna.
Iwan, syn Hnata Wowczyka, został w Gródku,
ale wkrótce zabrano go na wojnę.
«Tak się stało, że on tego Petra z jego matką
mimo wszystko zostawił, bo musiał iść do ruskich.
Nawet wrócił z frontu, ale przyszli sowieci i zabrali
go z chaty. Gdzie i po co – nikt nie powiedział. Tak
sobie myślimy, że jak wyprowadzili go z domu, to
albo osadzili go w jakimś więzieniu, gdzie zamordowali, albo od razu rozstrzelali, bo nikt go więcej
nie widział» – mówi Hanna Wowczyk.
Krewnych do dziś dziwi fakt, że Iwan jest oficjalnie uważany za osobę, która zginęła na froncie. Mówią, że po wojnie nazwisko Iwana pojawiło się na liście rodaków, którzy zginęli na wojnie.
«Mój Petro nic o tym nie wiedział. Urodził się
dopiero w 1941 r. a jego matka, Jaryna, widać nie
za bardzo mu opowiadała. Zawsze zastanawiamy
się: kto go na tej liście wpisał? Co roku wspominają o nim 9 maja przy pomniku. I jego nazwisko
tam jest. Widzicie jak to jest: ksiądz go pożałował,
banderowcy go pożałowali, a komuchy zabrali
i po nim…» – zamyśliła się Hanna.
Idziemy do pomnika w centrum Gródka.
Miejsce dla wiecznego ognia. Żołnierz z brązu.
A z tyłu widok bardzo symboliczny i wymowny –
krzyże na kopułach miejscowej cerkwi… Na płycie granitowej przed żołnierzem widnieje napis:
«Wowczyk Iwan Hnatowycz».
«I nasi Polacy cieszyli się nie mniej»
Krewni nie pogodzili się z tym, że zostali porozrzucani przez wojnę. Najpierw z Polski próbował przebić się do Iwana i jego syna brat. To
właśnie on zwrócił się do jakiegoś resortu w Moskwie z prośbą o pozwolenie na spotkanie z rodziną na Ukrainie.
Hanna Wowczyk przypomina sobie pierwsze
długo oczekiwane spotkanie z rodziną. Odbyło
się właśnie w Gródku, na początku lat 70.
«I tu się cieszyli, i nasi Polacy radowali się nie
mniej niż my, bo bardzo chcieli się spotkać. Przyjeżdżali potem często. Później prosili, żebyśmy
wysyłali im zaproszenia, żeby mogli tu przyjeżdżać i coś tu na targu w Maniewiczach sprzedawać. To teraz Polska jest bogatsza, a w tamtych
czasach żyło się bardzo biednie» – mówi Hanna.
Jeździły do Polski także dzieci Petra Wowczyka.
«Ok. 15–20 lat temu żyła jeszcze Niusia – siostra dziadka. Teraz już są ich dzieci, wnuki i prawnuki, ale dawno mają inne nazwiska, przecież
ile to czasu minęło» – przypomina sobie Walerij –
syn Petra Wowczyka.
Kilka lat temu będąc w Polsce odwiedził swoją
polską rodzinę. Potomkowie Hnata nie podtrzymują bliskich kontaktów, mimo to z pokolenia
na pokolenie mocno trzymają się cieniutkiej nici,
która łączy dwie części jednej rodziny, rozdzielonej w 1943 r.
Olena LIWICKA, Iwan SYNIUK
Fot. Iryna KABANOWA

Літо 1943-го розділило їхню сім’ю назавше.
Просто дивом уцілів у вирі подій, які тоді охопили волинські села, поляк Гнат Вовчик із села
Городок на Маневиччині. Коли до Гната Вовчика прийшли упівці, щоб забрати його на допит,
із сусідньої хати вийшов місцевий український
священик. Саме він став за поляка горою і зберіг йому життя. Як з’ясувалося, нащадки Гната
Вовчика досі живуть у Городку.
Знайти родичів Гната Вовчика
Городок нині – добротне село. Тут непогана
інфраструктура і традиційно багато лісників,
бо громада тримається на лісгоспі. Тут, як і
в більшості волинських сіл, до Другої світової
війни мешкали не тільки українські родини,
а й польські. Останні переважно вчителювали,
мали землю й на ній господарювали.
У 1939 р. подули совєтські вітри – і частина
місцевих поляків вибралася з села на територію Генерал-губернаторства. У 1943 р. решта
поляків виїхала у Пшебраже. Усі, крім сім’ї Гната Вовчика. Той гарно господарював, недавно
одружив першого сина, мав онука й не хотів
зриватися з місця.
Ось як про це згадував старожил із Городка
Микола Мишковець у книзі Івана Пущука «Трагедія українсько-польського протистояння на
Волині 1938–1944 років» (у 1943 р. йому було
14 років): «Усі поляки із села вибралися. Всі,
крім однієї сім’ї Гната Вовчика. Тоді в село прийшли бандерівці, його арештували. Вийшов із
сусідньої хати священик український. Став їх
просити, щоб вони йому нічого поганого не
робили, бо він нікому нічого не винен, нікому
ніякого зла не зробив. Його відпустили. І ця
польська сім’я залишилася в селі».
За словами Миколи Мишковця, ніхто з Вовчиків до Польщі так і не виїхав. Як виявилося,
історія цієї родини склалася трохи інакше.
Батька пошкодували бандерівці, сина
вбили комуністи
Знайти Вовчиків у Городку було легко. Такі
тут справді є: одна-єдина сім’я. Однак про те,
що вона має польське коріння, знає далеко не
кожен із місцевих.
Чистеньке обійстя. Бубнявіють вишні. На
дверях – замок. «Ви там дивіться, бо її може
й не бути. Хоч то вже і старша жінка, але ще
молоко в Маневичі на базар возить», – підказували сусіди.
Господиню ми все-таки знайшли. Вона саме
поралася у хліві біля корови. «Ганна Вовчик –
то ви?» – питаємо одразу.
«Ну, я…» – поправляє хустину, спирається
на вилки, якими щойно гній викидала. За мить
ми розуміємо, що знайшли, кого шукали. Ганна – невістка Гнатового внука. Жінці уже за 70.
«Чоловік мій справді був із поляків. Петро
Вовчик. Народився він тут, у Городку. Мати

в нього була українка, а батько – поляк. Правда, з Вовчиків осталася то но я та діти з онуками», – розповідає вона.
Живе сама. Чоловіка вже поховала. І хоч насправді з історії його родини Ганна знає не так
і багато подробиць, але про те, що сталося із
Вовчиками у Другу світову, в цій сім’ї переповідають із покоління в покоління.
Гнат Вовчик був дідом Петра Вовчика. Як
і коли поляк опинився на Волині, невідомо.
Із місцевими селянами-українцями жив у злагоді. Саме тому і стали вони на захист Гната
у 1943 р. Хто саме врятував родину Вовчиків
у 1943 р. і за яких обставин, Ганна не пригадує.
Чула чи то про священика, чи то про сільського вчителя.
«У Гната були два сини і дві дочки. Так, спершу він остався в Городку, завдяки тій добрій
людині вцілів. Я не знаю чому, але потім вони
таки виїхали до Польщі. Тут у Городку лишився тільки його старший син Іван. Ото і є батько
мого чоловіка. Як його не просили, він не схотів їхати. Просто інші діти були ще малі, а Іван
уже старший, у нього на ту пору вже був навіть
син. Отак розказували…» – каже вона.
Іван, син Гната Вовчика, лишився в Городку,
однак зовсім скоро його забрали на фронт.
«То так вийшло, що він того Петра з його мамою все одно покинув, бо мусив іти до рускіх.
Навіть вернувся вже з фронту. Але прийшли
совєти і забрали його з хати. Куди і чого – ніхто не сказав. Ми так думаємо, що його вивели
і чи в тюрму яку засадили, де його вбили, чи
одразу розстріляли, бо більше його ніхто не
бачив», – зазначає Ганна Вовчик.
Рідним Івана Вовчика досі дивно, чому його
офіційно вважають загиблим на фронті. Кажуть, після війни Івана внесли у списки земляків, які загинули на війні.
«Мій Петро в тому не дуже розбирався. Він
тільки но в 1941-му народився. А мати його,
Ярина, видно, не дуже то й розказувала. Ми завше думаємо: і хто його в той список записав?
Але його весь час згадують на 9 травня біля
пам’ятника. І фамілія там є. От бачте як: священик шкодував, бандерівці шкодували, а комуняки забрали – і все…» – задумалася Ганна.
Йдемо до монумента в центрі Городка. Місце для вічного вогню. Солдат у бронзі. А за
спиною в нього дуже символічно і промовисто – хрести на куполах місцевої церкви… Так,
напис «Вовчик Іван Гнатович» є на гранітній
плиті «в ногах» солдата.
«І наші поляки раділи не менше»
Рідні не змирилися з тим, як їх розкидала війна. Найперше з Польщі став пробиватися до
Івана Вовчика та його сина рідний брат. Саме
він написав запит у якесь відомство в Москву,
щоб добитися дозволу зустрітися з рідними
в Україні.
Ганна Вовчик пригадує найпершу й довгождану зустріч у родині. Вона відбулася саме
в Городку, на початку 70-х.
«І тут раділи, і наші поляки раділи не менше,
бо дуже хотіли побачитися. Після того вони
приїжджали часто. Потім все просили дати
запрошення їм, щоб сюди приїхати і щось тут
на базарі в Маневичах продати. То вже зараз
Польща багатша, а тоді жили вони геть бідно», – розповідає Ганна.
Їздили до Польщі й діти Петра Вовчика.
«Років 15–20 тому ще була жива сестра дідова Нюся. Тепер вже є їхні діти, внуки, правнуки,
хоча давно з іншими прізвищами, це ж скільки
часу пройшло», – пригадує син Петра Вовчика
Валерій.
Кілька років тому під час поїздки до Польщі, він заїжджав до своєї польської рідні. Хоча
нащадки Гната Вовчика спілкуються не дуже
тісно, та все ж із покоління в покоління міцно
тримаються за тоненьку ниточку, яка з’єднує
дві частини колись однієї сім’ї, розірваної
в 1943 р.
Олена ЛІВІЦЬКА, Іван СИНЮК
Фото Ірини КАБАНОВОЇ
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Wojna Światowa i powrót
z wojny Wysockich
Світова війна
й повернення Висоцьких
Żyd z Osowy przybiegł do Wilczego z wieścią, radość rozpierała jego głos –
Żyszmunt, Żyszmunt Wyszooski idzie! Ludzie z całej wsi zeszli się na przywitanie. Opłakany i uznany za zabitego na Wojnie Światowej Zygmunt Wysocki wraca do domu.
Єврей з Осови прибіг до Вільчого з новиною, радість бриніла в його голосі:
«Жишмунт, Жишмунт Вишоський іде!» Люди з усього села зійшлися, щоби
зустріти його. Зигмунт Висоцький, якого вже оплакали, бо вважали вбитим
на Світовій війні, повертається додому.
Kiedy Hucianie w wielkiej liczbie, żegnani
przez bliskich, wyruszali na Wojnę Światową (nikt
jeszcze nie nazywał jej «pierwsza»), mówiono
im: «Na Boże Narodzenie na pewno wrócicie».
Car przecież wie, co robi: czekał, aż zakończą się
żniwa, a teraz postraszy i będzie po wojnie. Wystarczy zdobyć Twierdzę w Przemyślu, a Austria
skapituluje.
Niezliczone pułki armii carskiej wydawały się
nie do pokonania. W drugim roku wojny zastygły na swoich pozycjach przy wsiach, wzdłuż
Styru. Wybuchy pocisków artyleryjskich słyszane
ciągle od miesięcy, nie napawały optymizmem.
Sytuacja na froncie stawała się zła, zaopatrzenie
nie zaspokajało podstawowych potrzeb. Morale
spadało, żołnierze przypominali obdartych żebraków, proszących miłosierdzia. Rozstrzeliwano
coraz więcej złapanych dezerterów, uciekających
z cuchnących okopów. W ciepłe dni odór był nie
do wytrzymania, rozkładające się szczątki ciał,
porozrywanych pociskami artyleryjskimi, nie pozwalały oddychać.
Zapach okopów przywabia Śmierć i ta przyszła szybko, zebrała wielki i łatwy pokos. Zabierała chorych żołnierzy z mokrych i zimnych okopów, a najbardziej obłowiła się w czasie ataków
oraz w przyfrontowych szpitalach. W jednym
z takich szpitali w Wilczym (w okresie międzywojennym kolonia w gminie Silno, parafia Chołoniewicze – red.), z potrzeby serca, pomagała matka
żołnierzy Stefania Wysocka. Los jej synów był nieznany. Widząc cierpiących i umierających opiekowała się nimi, jak mogła. Nie była sama, było
wiele matek. Mówiły: «Może naszym synom też
ktoś pomaga». Pielęgnowały rannych, gotowały
jedzenie, prały okrwawione bandaże, modliły się
przy umierających. Zawsze były tam, gdzie potrzeba, na wszystko miały czas. Pomagając zabijały swoje myśli o tym, co dzieje się z ich synami,
od których nie przychodziły listy. Odprowadzały
do grobu zmarłych żołnierzy, których niesiono
bez trumny i kapłana, zastępowały im rodziny,
matki i żony. Stawały się jedynymi uczestnikami
pochówku, zanosiły też modły za dusze żołnierskie do Boga. Wyznanie nie było ważne.
Pomiędzy rannymi leżał «jakiś ważny oficer»,
przy którym chodzili wszyscy lekarze i w odwiedziny przybywali oficerowie, prężąc się przy
salutowaniu. Wracał do zdrowia i codziennych
czynności, wtedy też myjąc się zagubił obrączkę. Mimo długich poszukiwań nikt jej nie znalazł. Oficer był zrozpaczony i wszyscy funkcyjni
razem z nim. Mówili: «To wielki Pan, pochodził
z Ałtajskiego Kraju. Obrączka była najważniejszą
rzeczą, którą posiadał na froncie, zgubił ją, a to
zły znak».
Po kilku dniach Stefania przy praniu pościeli znalazła tę obrączkę i natychmiast zaniosła ją
szczęśliwemu oficerowi. Ten niezwłocznie wyprawił adiutanta do Derażnego, by kupić u Żydów
złote kolczyki dla uczciwej kobiety. W drodze
powrotnej zabrał na wóz obolałego żołnierza,
który dla wyleczenia ran otrzymał urlop i wlókł
się powoli do domu. Był bardzo słaby, siadł przy
drodze, z myślą, że jak umrze, to może ktoś go

pozna i da znać do domu. Wóz był jego wybawieniem, już miał się kłaść, żeby umierać. Przywieźli
go do szpitala, który był w drewnianych barakach w środku wsi, prawie pod rodzinną chatą.
Adiutant na odchodne powiedział, żeby tu przychodził na opatrunki. Stefanii odebrało na chwilę mowę, uczyniła znak krzyża: «Walenty, synku,
wróciłeś». Modły Matki zostały wysłuchane.
Wielka radość i nadzieja zapanowała w szpitalu. Żołnierze zapewne wyobrażali sobie, jak
będzie wyglądał ich powrót do domu. Nie wiedzieli, że przed żywymi jeszcze następne wojny.
Walenty odwiedzał leżących żołnierzy, przynosił
im tytoń. Sam nie palił, ledwie oddychał z powodu przestrzelonego płuca. Pocieszał ich, pisał listy i opowiadał.
Jego historia była ciekawa. Od pierwszego
dnia wojny był na froncie, jak miliony mu podobnych. Nie szukał śmierci, chciał tylko wrócić
do domu. Kiedy mu kazali, szedł, jak się wycofywali, to szybko uciekał. Zapamiętał szarpnięcie
w pierś, kiedy szli do ataku na drugim brzegu
Styru, za Starą Rafałówką i nic więcej.
Potem dopiero dotarł do niego ten przeraźliwy krzyk jakiegoś Anioła, jakby w ciele kobiety, jakiś nieziemski. Siedział pomiędzy trupami
i nie mógł zrozumieć, dlaczego ona tak krzyczy,
kim jest. Co to za budynek i skąd on tu się wziął.
Wszystko wirowało w jego głowie. Przyglądał się
stosowi trupów, może to sen. Nie wiedział, czy on
to on, czy ktoś inny, patrzył na swoje ręce, a ręce
trupów patrzyły na niego. Kiedy kobiety zabierały go do polowego szpitala, jedna mówiła: «Synku, będziesz żył, jeszcze nie twój czas, leż spokojnie». Słyszał głos Matki. Nie, to nie jego Matka, ale
go przytulała, poczuł się więc bezpieczny.
Mijały kolejne lata, front przesunął się na
wschód, wojna ucichła, a wreszcie się skończyła. Kiedy nadchodziła wiosna 1919 r. przybiegł
Żyd, wieszczący powrót ostatniego syna Stefanii,
Zygmunta, który trzy lata przebywał w austriackiej niewoli. Był ostatnim powracającym z Wojny
Światowej żołnierzem, po nim już nikt nie wrócił.
Szybko werbowano na następną wojnę z bolszewikami. Stefania nie doczekała powrotu ostatniego syna, zmarła na tyfus zarażona w polowym
szpitalu.
Posłowie
Walenty Wysocki powoli wrócił do zdrowia.
Był za Polski gajowym, w 1940 r. został wywieziony z rodziną na Sybir, zmarł w 1975 r. Żyje jeszcze
jego syn Marian, rocznik 1935. Rodzina przechowuje kolczyki od oficera. Całą niezwykłą historię
opowiedziała mi pani Janina Góra, ur. w 1928 r.,
której Matka Aniela Chorążyczewska była siostrą
Walentego.
Janusz HOROSZKIEWICZ

P. S.: Zainteresowani mogą uzyskać więcej
informacji pod adresem mailowym: janusz-hutastepanska@wp.pl
Na zdjęciu: Stefania, Regina, Janka i ich mama Aniela Chorą
życzewska z domu Wysocka. Wilcze, 1936 r.

Коли багато гутян, прощаючись із близькими, вирушали на Світову війну (тоді її ще ніхто
не називав «першою»), їм говорили: «На Різдво, мабуть, уже вернетеся». Адже цар знає, що
робить: чекав, доки закінчаться жнива, а зараз
полякає та й війні кінець. Достатньо буде взяти
фортецю в Перемишлі, й Австрія капітулює.
Незліченні полки царської армії здавалися
непереможними. На другому році війни вони
застигли на своїх позиціях біля сіл уздовж Стиру. Вибухи артилерійських снарядів, які постійно лунали вже багато місяців, оптимізму не
навіювали. Ситуація на фронті погіршувалася,
постачання не задовольняло навіть елементарних потреб. Моральних дух упав, солдати
нагадували обідраних жебраків, що просили
милостині. З кожним разом розстрілювали все
більше дезертирів, які втікали зі зловонних окопів. У теплі дні сморід витримати було неможливо: рештки тіл, розірваних артилерійськими
снарядами, розкладалися й не давали дихати.
Запах окопів приманює смерть, і вона прийшла мерщій, зібрала великі й легкі покоси.
Вона забирала хворих солдатів із мокрих і холодних окопів, а найбільше нахапалася під час
атак та у прифронтових шпиталях. В одному
з таких госпіталів у Вільчому (у міжвоєнний
період колонія у гміні Сильне, парафія Холоневичі, – ред.) за покликом серця працювала Стефанія Висоцька, солдатська матір. При цьому
вона не знала, що сталося з її синами. Дивлячись на стражденних пацієнтів, які помирали,
допомагала їм як могла. Вона була не одна,
таких матерів було багато. Казали: «Може,
й нашим синам хтось допомагає». Доглядали
поранених, готували їжу, прали закривавлені
бинти, молилися біля присмертних. Вони завжди були там, де потрібно, на все мали час.
Допомагаючи, вбивали свої думки про те, що
діється з їхніми синами, від яких не надходили листи. Всі проводили в останню путь померлих солдатів, яких несли без труни і без
священика. Заміняли їм рідних, матерів і дружин. Ставали єдиними учасниками похоронів,
возносили молитви за солдатські душі до Бога.
Віровизнання було неважливе.
Серед поранених лежав і «якийсь важний
офіцер», біля котрого ходили всі лікарі та
якого провідували офіцери, виструнчуючись,
коли віддавали честь. Офіцеру ставало краще,
і він уже повертався до буденних дій. Одного
разу, миючись, загубив обручку. Скільки її не
шукали, не знайшли. Офіцер був у розпачі,
і весь персонал разом із ним. Говорили, що це
якийсь серйозний пан з Алтайського краю. Обручка була найважливішою річчю, яку мав на
фронті, і він загубив її, а це поганий знак.
Через кілька днів Стефанія, перучи постільну білизну, знайшла обручку й одразу віднесла її щасливому офіцеру. Той негайно послав
ад’ютанта до Деражного, щоби той купив у євреїв сережки для чесної жінки. На зворотному
шляху ад’ютант узяв на віз змореного солдата,
який, аби підлікувати рани, отримав відпустку і брів поволі додому. Він уже не мав сил і

присів при дорозі з думкою, що, як помре, то,
може, хтось його впізнає і дасть знати вдома.
Віз став для нього порятунком. Привезли його
до шпиталя, що містився в дерев’яних бараках
посеред села, майже поблизу рідної хати. На
прощання ад’ютант сказав, аби приходив сюди
на перев’язку. Стефанії на мить відібрало мову,
а тоді вона перехрестилася: «Валентине, синочку, ти вернувся!» Молитви матері були почуті.
Велика радість і надія запанували в госпіталі. Солдати, мабуть, уявляли собі, як то виглядатиме їхнє повернення додому. Не знали, що
на живих чекатимуть наступні війни. Валентин
навідував лежачих, приносив їм тютюн. Сам не
курив, бо ледь дихав через прострілену легеню. Втішав їх, писав листи і розповідав.
Його історія була цікава. З першого дня
війни був на фронті, як і мільйони йому подібних. Не шукав смерті, хотів лише повернутися додому. Коли йому наказували, йшов, як
відступали, то швидко втікав. Пам’ятав лише
поштовх у груди, коли вони йшли в атаку на
другому березі Стиру, за Старою Рафалівкою,
а далі – нічого.
Лише потім долинув до нього пронизливий крик якогось ангела, що ніби перебував
у жіночому тілі, якийсь неземний. Він сидів
між трупами і не міг зрозуміти, чому вона так
кричить, хто вона. Що це за будинок і звідки
він тут взявся? Все крутилося в його голові.
Приглядався до стосу трупів, може, це сон. Не
знав, чи це він, чи хтось інший, дивився на свої
руки, а трупи дивилися на нього. Коли жінки
забирали його до польового шпиталя, одна
сказала: «Синку, ти житимеш, ще не прийшов
твій час, лежи спокійно». Чув голос матері. Ні,
це не його матір, але вона обіймала його, тож
він відчув себе в безпеці.
Минали наступні роки, фронт перемістився
на схід, війна вщухла, а потім врешті скінчилася. Коли надходила весна 1919 р., прибіг єврей, оповіщаючи про повернення останнього
сина Стефанії, Зигмунта, який три роки перебував в австрійському полоні. Він був останнім
солдатом, який повернувся зі Світової війни.
Невдовзі почали вербувати на наступну війну
з більшовиками. Мати Стефанія не дочекалася
повернення Зигмунта, померла, заразившись
тифом у польовому госпіталі.
Післяслово
Валентин Висоцький поволі видужав. За
Польщі був гайовим, у 1940 р. його із сім’єю
депортували у Сибір, помер у 1975 р. Його син
Мар’ян, 1935 р. н., ще живий. У родині бережуть сережки від офіцера. Цю історію розповіла мені Яніна Гура, 1928 р. н. Її матір, Анеля
Хоронжичевська, була сестрою Валентина.
Януш ГОРОШКЕВИЧ

P. S.: Усі зацікавлені можуть отримати більше
інформації за мейлом: janusz-huta-stepanska@
wp.pl
На фото: Стефанія, Регіна, Янка і їхня мама Анеля Хоронжичевська, в дівоцтві Висоцька. Вільче, 1936 р.
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Ocaleni od zapomnienia: Mykoła Prysiażniuk
Повернуті із забуття: Микола Присяжнюк
Kontynuując cykl artykułów o nauczycielach represjonowanych
przez władze sowieckie po 17 września 1939 r., proponujemy
uwadze Czytelników «Monitora Wołyńskiego» szkic biograficzny
o Mykole Prysiażniuku – dyrektorze szkoły we wsi Kryłów w powiecie rówieńskim (obecnie rejon korzecki).
Mykoła Prysiażniuk urodził się w 1913 r. w Ostrogu w rodzinie Ukraińców Romana i Domnikii
(ur. w 1892 r.) Prysiażniuków. Ojciec Mykoły zmarł
w 1939 r. w wieku 60 lat, w latach 1920–1927 pracował jako inspektor w branży monopolowej, od
1927 r. był kierownikiem rzeźni (tę funkcję pełnił
będąc pracownikiem etatowym magistratu), od
1932 r. do ostatnich dni życia Roman pracował
w ukraińskim banku w Ostrogu. Domnikia prowadziła gospodarstwo domowe i wychowywała
czworo dzieci: Mykołę, Wołodymyra (ur. w 1912 r.),
Nadiję (ur. w 1917 r.) i Georgija (ur. w 1922 r.).
Wiadomo, że w czasie sowietyzacji Rówieńszczyzny Wołodymyr Prysiażniuk pracował jako
nauczyciel w Warkowiczach w powiecie dubieńskim, a Georgij uczęszczał do gimnazjum
w Ostrogu. Po śmierci męża Domnikia odziedziczyła działkę i dom, w którym mieszkała z dwoma
najmłodszymi dziećmi.
W 1932 r. Mykoła Prysiażniuk ukończył seminarium nauczycielskie w Ostrogu. Ponieważ przez
długi czas był nauczycielem zastępczym, w ciągu
siedmiu lat musiał wielokrotnie zmieniać szkoły:
pracował najpierw w Babinie w powiecie rówieńskim (1933–1934), potem w Szkole Powszechnej im.
Henryka Sienkiewicza w Równem (1934), następnie
w Danyczowie w powiecie rówieńskim (1935), Bołotkowcach w gminie Nowomalin (1936–1937), Siniowie w gminie Hoszcza (1938) i Kryłowie (1939).
Najtrudniej Mykoła miał w Siniowie, gdzie
w końcu otrzymał wymarzoną stałą pracę. Ponieważ był Ukraińcem, obawiał się, że zostanie zwolniony z powodu najmniejszej winy lub nierzetelnego wykonania obowiązków służbowych. Przez
lata ten strach przerodził się w manię. Młody nauczyciel nie miał żony i zaczął wkrótce regularnie
pić, co szkodziło jego reputacji zawodowej.
Siniów znajdował się w pobliżu granicy radzieckiej, nic więc dziwnego, że popularne tam
były idee komunistyczne, które jak plaga szerzyły
się wśród wiejskiej młodzieży. Aby w jakiś sposób
zmniejszyć wpływ komunistycznej propagandy
w Siniowie, przy szkole zorganizowano Koło Młodzieży, którym opiekował się Mykoła Prysiażniuk.
Koło umożliwiało zdobycie wykształcenia podstawowego przez analfabetów w wieku ponad
17 lat, a także przygotowywało młodych chłopców do służby w wojsku, w związku z czym niektórych przedmiotów uczył kierownik miejscowego posterunku policji.
Koło Młodzieży nie miało jednak większego
wpływu na młodzież wiejską. Chłopcy, którzy
praktycznie byli rówieśnikami Mykoły, ignorowali zajęcia, a jeśli przychodzili, często nad nim się
znęcali. Wiedząc, że młody nauczyciel obawia się
rozmów na tematy polityczne, specjalnie je poruszali. Prysiażniuk odpowiadał, że nie przyjechał
zajmować się polityką, a tylko ich uczyć. Ostatnią kroplą dla młodego nauczyciela była próba
zerwania przez nich koncertu przygotowanego
przez niego z okazji Dnia Niepodległości Polski.
Najbardziej dokuczali Mykole Iwan Haponczuk,
Iwan Trofymczuk i Pawło Solimczuk.
W końcu Mykoła Prysiażniuk złożył wniosek o przeniesienie go do innego miejsca pracy
i wkrótce został skierowany do Kryłowa jako dyrektor szkoły. Został mianowany na to stanowisko
tylko dzięki swojej sumienności i profesjonalizmowi. Nawet jego koledzy zauważali, że objęcie
takich funkcji przez Ukraińca było rzadkim zjawiskiem na Wołyniu. Wśród jego osiągnięć miejscowi nauczyciele wskazywali porządek i dyscyplinę.
Prysiażniuk, gdziekolwiek pracował, był wymagający zarówno wobec swoich uczniów, jak i pracowników szkoły. Często po lekcjach zostawał
z uczniami, którzy mieli złe wyniki w nauce, dbał
o to, żeby wszyscy uczęszczali do szkoły. O wagarowiczach informował lokalnych kuratoria.
Po ustanowieniu władzy sowieckiej Mykoła
Prysiażniuk nie stracił stanowiska, dwa czy trzy
razy występował na zebraniach, był członkiem
komisji wyborczej podczas wyborów w 1939 r.

Ale po skierowaniu na Zachodnią Ukrainę nauczycieli z pozostałych regionów Ukraińskiej SRR,
zaczęła się fala aresztowań miejscowych pedagogów. W więzieniu NKWD znalazł się w końcu i Mykoła Prysiażniuk.
1 listopada 1939 r. został aresztowany przez
oddział powiatowy NKWD w Równem, przy czym
jego mieszkanie nie zostało wówczas przeszukane. Podczas śledztwa świadkami w jego sprawie
byli wspomniani wyżej mieszkańcy Siniowa –
Iwan Haponczuk, Iwan Trofymczuk i Paweł Solimczuk. Wszyscy trzej twierdzili, że nauczyciel
współpracował z policją, walczył z ruchem komunistycznym i prowadził propagandę antyradziecką. Wkrótce śledczy Zarządu NKWD w Obwodzie
Rówieńskim sierżant Kowdij wezwał tych samych
świadków na drugie przesłuchanie (nie wiadomo, co było powodem takiego kroku). Tym razem
ich zeznania nie brzmiały już tak przekonująco,
jak wcześniej, nie mogli m.in. przypomnieć sobie
faktów propagandy antyradzieckiej prowadzonej
przez oskarżonego. O tym, że Prysiażniuk «biegał
po wsi za komunistami z rewolwerem» niby usłyszeli od innych, faktów bicia dzieci przez nauczyciela również nie potwierdzono. Natomiast zaproszeni przez świadków koledzy Mykoły mówili
o nim tylko pozytywnie, wskazując wyłącznie na
jedną jego wadę – pijactwo.
Śledztwo w sprawie Mykoły Prysiażniuka ciągnęło się prawie rok: akt oskarżenia wobec niego
został wydany dopiero 15 października 1940 r.
Przez cały ten czas przebywał w więzieniu NKWD
w Równem. Jeszcze przez osiem miesięcy w tym
samym więzieniu czekał na wyrok. Decyzją Kolegium Specjalnego NKWD ZSRR Mykoła Prysiażniuk został uznany za «element społecznie
niebezpieczny» i skazany na pięć lat pozbawienia
wolności. Karę odbywał w obozie «Siewwostłag».
Według postanowienia Prokuratury Obwodu
Rówieńskiego z dnia 28 sierpnia 1989 r. Mykoła
Prysiażniuk został zrehabilitowany. W chwili wydania tego postanowienia w obwodzie rówieńskim nie mieszkał nikt z jego krewnych.
Tetiana SAMSONIUK

P. S.: Materiały rubryki «Ocaleni od zapomnienia» zostały opracowane przez Tetianę Samsoniuk na podstawie akt radzieckich organów
ścigania przechowywanych w Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskiego, w zbiorach Zarządu KGB USRR w Obwodzie Rówieńskim (1919–
1957) oraz w Archiwum Zarządu SBU. Będziemy
wdzięczni, jeżeli odezwą się Czytelnicy, krewni
lub bliscy bohaterów naszej rubryki, którzy mają
o nich dodatkowe informacje.

Продовжуючи цикл статей про педагогів, репресованих радянською владою після 17 вересня 1939 р., пропонуємо Читачам «Волинського монітора» біографічний нарис про Миколу
Присяжнюка – директора школи в селі Крилів Рівненського
повіту (нині Корецький район).

Народився Микола Присяжнюк 1913 р.
в Острозі в родині українців Романа та Домнікії (1892 р. н.) Присяжнюків. Батько Миколи помер 1939 р. у 60-літньому віці; з 1920 до
1927 р. він працював ревізором спиртової монополії, з 1927 р. – завідувачем бойні (на той
час його посада входила до штату працівників
магістрату), з 1932 р. і до останніх днів життя
Роман був чиновником українського банку
в Острозі. Домнікія була домогосподаркою,
виховувала чотирьох дітей: окрім Миколи, Володимира (1912 р. н.), Надію (1917 р. н.) і Георгія (1922 р. н.).
Відомо, що на момент радянізації Рівненщини Володимир Присяжнюк учителював у Варковичах Дубенського повіту, а Георгій навчався в Острозькій гімназії. Після смерті чоловіка
Домнікія успадкувала присадибну ділянку та
будинок, у якому мешкала з двома найменшими дітьми.
1932 р. Микола Присяжнюк закінчив учительську семінарію в Острозі. Оскільки тривалий час він обіймав посаду підмінного учителя, за сім років йому довелося змінити не
одну школу: першим був Бабин Рівненського
повіту (1933–1934 рр.), потім Загальноосвітня школа імені Генрика Сенкевича в Рівному
(1934 р.), згодом у Даничеві Рівненського повіту (1935 р.), Болотківцях Новомалинської гміни (1936–1937 рр.), Синьові Гощанської гміни
(1938 р.) і Крилові (1939 р.).
Найважче Миколі Присяжнюку довелося
в Синьові, де він нарешті отримав омріяне постійне місце роботи. Оскільки був українцем,
то боявся, що за найменшу провину чи несумлінне виконання своїх посадових обов’язків
його звільнять. Із роками ця боязнь переросла
в манію. Так і не одружившись, молодий учитель став регулярно випивати, що завдавало
шкоди його професійній репутації.
Синів був близько до радянського кордону, тому й не дивно, що там популярними були
комуністичні ідеї, котрі як пошесть ширилися
серед сільської молоді. Аби якось зменшити
вплив комуністичної пропаганди в Синьові, при школі, в якій працював Микола Присяжнюк, організували «Коло молоді» під його
керівництвом. Гурток давав можливість неписьменним особам, котрим уже виповнилося
17 років, здобути початкову освіту, а також готував юнаків до війська, тому окремі дисципліни викладав начальник місцевого постерунку
поліції.
Однак «Коло молоді» не мало значного
впливу на сільську молодь. Парубки, що були

фактично ровесниками Миколи Присяжнюка,
ігнорували заняття, а якщо й приходили, то
відверто знущалися над ним. Знаючи, що молодий вчитель боїться питань політичної тематики, зумисне ставили йому такі. На що він відповідав, що приїхав не займатися політикою,
а лише навчати грамоті. Останньою краплею
для молодого вчителя стало намагання синівських хлопців зірвати концерт, підготовлений
ним до Дня Незалежності Польщі. Найбільше
дошкуляли Миколі Іван Гапончук, Іван Трофимчук та Павло Солімчук.
Урешті він подав прохання про перехід на
інше місце роботи. Згодом його перевели до
Крилова на посаду директора школи. Зазначимо, що лише сумлінність та професійність
Миколи Присяжнюка стали запорукою призначення українця на таку посаду. Навіть його
колеги відзначали, що для Волині це була рідкість. Серед його досягнень місцеві учителі
вказували наведення порядку й дисципліни.
Микола Присяжнюк, де б не працював, був вимогливим і до учнів, і до підлеглих. Він часто
залишав школярів, які відставали в навчанні,
після уроків, стежив, щоб всі учні відвідували
школу. На прогульників подавав доповідні до
місцевих органів освіти.
Зі зміною влади Микола Присяжнюк залишився працювати на займаній посаді, два
чи три рази виступав на зборах, був членом
виборчої комісії на виборах 1939 р. Однак, як
тільки Західну Україну заполонили спеціалісти
освітньої галузі з УРСР, а місцеві учителі підпали під хвилю арештів, у казематах НКВС опинився й Микола.
1 листопада 1939 р. Миколу Присяжнюка
без проведення обшуку затримав повітовий
відділ НКВС у Рівному. Під час слідства свідками в його справі залучили вже згаданих
жителів Синьова Івана Гапончука, Івана Трофимчука та Павла Солімчука. Усі троє свідчили
про співпрацю вчителя з поліцією, боротьбу
з комуністичним рухом, антирадянську пропаганду. Проте щось змусило слідчого слідчастини УНКВС у Рівненській області, сержанта
Ковдія викликати зазначених свідків повторно. Потрапивши вдруге на допити, ті не були
настільки переконливими у своїх попередніх
обвинуваченнях, бо і випадків антирадянської пропаганди не могли пригадати, і про
те, що Присяжнюк «ганяв комуністів по селу
з револьвером», ніби чули від інших, і факти
побиття вчителем дітей теж не підтвердили.
Натомість залучені свідками колеги Миколи навпаки лише з позитивом говорили про
нього, вказуючи тільки на одну ваду вчителя –
пияцтво.
Слідство у справі Миколи Присяжнюка
тривало майже рік: обвинувальний висновок
у його справі датований 15 жовтня 1940 р. Увесь
цей час він перебував у в’язниці НКВС у Рівному. Ще вісім місяців у тій же тюрмі він чекав свого вироку. Постановою Особливої наради при
НКВС СРСР Миколу Присяжнюка визнано соціально-небезпечним елементом і засуджено
до п’яти років виправно-трудових таборів. Свій
термін він відбував у «Сєввостлазі».
Заключенням прокуратури Рівненської області від 28 серпня 1989 р. Миколу Присяжнюка реабілітовано. На час реабілітації нікого
з його родичів у Рівненській області не залишилося.
Тетяна САМСОНЮК

P. S.: Матеріали рубрики «Повернуті із забуття» Тетяна Самсонюк опрацьовує за архівнослідчими справами, що зберігаються у фонді
«Управління КДБ УРСР по Рівненській області
(1919–1957 рр.)» ДАРО та Архіві управління
СБУ. Будемо вдячні, якщо відгукнуться родичі
героїв рубрики або ті наші Читачі, які воло
діють детальнішою інформацією про них.
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Listy z obozu: Wieści ze Zborowa
Листи з табору: Новини зі Зборова
Ostatnią wiadomość od bliskich Edward Baranowski otrzymał
w sierpniu 1940 r. W lutym 1941 r. przeniesiono go z placówki
obozowej w Tuligłowach do Zborowa. Michał Rycaj kontynuuje
opowieść o pradziadku, jeńcu Budowy nr 1 NKWD (początek
w nr 7 z 11.04.2019 oraz nr 8 z 25.04.2019).
Z korespondencji Edwarda Baranowskiego
wiemy, iż jego rodzina, zarówno bliższa, jak i dalsza, regularnie starała się wysyłać mu listy. Mimo
to, podobnie jak wielu innych jeńców, przestał
otrzymywać wieści spoza obozu. Jednak w następnych miesiącach Gertruda Baranowska wraz
z ojcem regularnie pisywali do plutonowego, co
potwierdza zachowana korespondencja z okresu
od października 1940 r. do stycznia 1941. Listy te
nie dotarły jednak do Edwarda Baranowskiego,
lecz zwrócone zostały przez pocztę niemiecką
nadawcom. Możliwe, że część listów zatrzymana
została przez enkawudzistów kierujących obozem, co było wśród nich częstą praktyką.
We wspomnianych listach Wiktor Koźlik potwierdzał obawy swego zięcia co do nieszczęść,
które dotknęły jego rodzinę. Dwaj jego siostrzeńcy, Tadeusz i Stanisław Dembińscy, zostali aresztowani i osadzeni przez władze niemieckie w KL Auschwitz. Józef Koźlik, szwagier plutonowego,
przebywający wówczas na Ukrainie, aresztowany
został przez NKWD, a jego losu nie dało się ustalić.
Władze niemieckie aresztowały również innych
członków rodziny Edwarda Baranowskiego, lecz
zostali oni wkrótce wypuszczeni na wolność.
W ostatnim zachowanym liście, z 10 stycznia
1941 r., Wiktor Koźlik pisał, iż Stanisław Dembiński zmarł w obozie, w którym nadal pozostawał
Tadeusz. Rodzinę plutonowego odwiedził podówczas inny więzień łagpunktu w Hoszczy, Karl
Kostka, Niemiec zwolniony z obozu. Opowiedział
bliskim Edwarda Baranowskiego o życiu w niewoli.
W styczniu 1941 r. Edward Baranowski wysłał
kolejną wiadomość do rodziny (w cytatach autor
zachował pisownię oryginalną – red.):
«W tym roku piszę do Was pierwszy list,
a w grudniu pisałem 2 razy, tylko czy otrzymujecie
moje listy? Moja Kochana Trudziu od sierpnia nie
mam ani od Ciebie, ani od nikogo z rodziny żadnej
wiadomości, więc po otrzymaniu tej kartki odpisz
mi zaraz. (...) A teraz donoszę Ci, że ja Bogu dzięki
jestem zdrów i czuję się dobrze. Od miesiąca do
pracy nie chodzę, więc odpoczywam, tylko nudzi
mi się bardzo. Choć mieszkamy po betlejemsku w
stumetrowej stajence, jednak mamy względnie
ciepło, bo palimy w żeleźniokach. Zima u nas dosyć trzyma, bywają porządne zawieruchy i mrozy
dochodzą do 30 stopni. Jak na obecne czasy na
życie nie mogę narzekać, chleba mi wystarcza,
przy czym mam tu jednego kolegę po fachu, pochodzącego z tego terenu, który od rodziny otrzymuje często paczki, z których ja dużo korzystam.
W ogóle z jedzenia i gazet jesteśmy zadowoleni
(…)». 15 stycznia 1941 r., Tuligłowy.
«Paczkę od Ciebie nadaną przypuszczalnie
w listopadzie otrzymałem dnia 18.1. r. b. Piszę
datę nadania przypuszczalną gdyż nie doręczono mi przekazu nadawczego, więc nieznam daty
nadania. Ponieważ nie otrzymałem żadnego listu,
więc wymieniam co się w tej paczce znajdowało: a to, 5 torebek cukierków, 2 torebki ciastek
luźnych, 4 paczki pierników, 1 torebka tytoniu,
a w niej 3 paczki bibułki. Za tą paczkę dziękuję
Wam najserdeczniej, no napewno mój Rysiu podzielił się z tatusiem słodyczami, które miałby na
choinkę. Moja Kochana Trudziu nie masz pojęcia
jaką radość sprawiła mi ta paczka zwłaszcza teraz
gdy zupełnie listy nie dochodzą. Wszyscy mi tu zazdroszczą, że otrzymałem od Ciebie już 3 paczki,
a drudzy nic (…)». 19 stycznia 1941 r., Tuligłowy.
«Z nowego miejsca piszę do Ciebie Trudziu po
raz drugi, więc gdyby nie doszła pierwsza pocztówka, powtarzam, że przeniesiony zostałem
z dniem 13.II. r. b. do innego obozu przy mieście
Zborów o 35 km. od Tarnopola, a 85 km. za Lwowem. Do tego obozu przeniesieni zostali również
dawni koledzy z Hoszczy, a między nimi i Gontarz
Kazimierz – zięć p. Groborz ze Zgorzelca, którą
znasz. Jest tu nas strażników razem 11, więc jak
możemy tak się ratujemy i pocieszamy. Na razie
w nowym obozie do pracy nie chodzę, ale jak

śnieg zginie, to napewno wszystkich wygonią,
ale jak będzie cieplej – będzie już łatwiej. Praca
jest taka sama jak w poprzednich miejscach. (…)
Już w tym obozie była komisja lekarska, która na
moją przepuklinę zakwalifikowała mnie do normalnej pracy, przyczym kazano mi kupić za własne pieniądze pas przepuklinowy, mający kosztować 8 rubli, gdyż faktycznie moja przepuklina
jest całkiem mała (do 5 centymetrów długości
w prawej pachwinie). Masierozumieć coś robić
muszę, lecz będę się wystrzegał cięższej roboty, zwłaszcza dźwigania. Jak kiedy szczęśliwie
wrócę do domu poddam się wówczas operacji,
która jest całkiem lekka i znowóż będę zdrów
jak przedtym. Najważniejsze, żeby szczęśliwie
doczekać do tego końca, którego dzisiaj jeszcze
przewidzieć nie można. Żeby jeszcze tu listy dochodziły i od czasu do czasu mieć wiadomość jak
Wy tam żyjecie, czy zdrowi jesteście i t.d., tymczasem już 7-my miesiąc nie otrzymałem ani słowa
od nikogo z rodziny i to właśnie jest dla nas najgorsze. Ja od siebie staram się wszelkimi sposobami, aby moje listy dochodziły i piszę do Ciebie
moja Trudziu przynajmniej 2 razy w miesiącu, ale
czy moje listy dochodzą? Odpisz mi na następujący adres: Wojew. Tarnopolskie, m. Zborów,
Obóz jeńców wojennych Edward Baranowski.,
natomiast gdybyś wysłała paczkę, to adresuj tak:
Zachodnia Ukraina, Lwów, skrzynka pocztowa
#231, grupa 5. Zapomniałem Ci napisać przedtym, że jeszcze przed moim wyjazdem z Hoszczy
przybyła tam w charakterze siostry miłosierdzia
Cześka Rychter, dawna kucharka Józefa, ta z Mikołowa wdowa, co chodziła w żałobie (…). Po jej
przybyciu ja za 3 dni odjechałem. Wyobraźcie sobie, jak mi teraz koledzy opowiadają, zrobiła się
z niej prawdziwa motyka, dużo złego kolegom
wyrządziła, bo kilku wpakowała do więzienia.
(…) Nie macie pojęcia jak tęsknię za Wami, już
minęło półtora roku jak Was ostatni raz widziałem, a za ile czasu znowóż Was zobaczę? Czy
Rysio nie zapomniał jeszcze o mnie?, bo ja stale
tylko o Was myślę. Moja Kochana Trudziu w tym
miesiącu przypadają Twoje imieniny, więc choć
w tym liście zasyłam Ci moje najserdeczniejsze
życzenia. (…) Na zakończenie tego listu zasyłam
wszystkim serdeczne pozdrowienia a Ciebie z Rysiem moi najdrożsi całuję i ściskam po niezliczone razy. Bądźcie zdrowi Kochający i stęskniony za
Wami Edek». 8 marca 1941 r., Zborów.
(Dokończenie w kolejnym numerze MW).
Michał RYCAJ
Na zdjęciu: Pocztówka wysłana przez Edwarda Baranow
skiego do rodziny. 15 stycznia 1941 r., Tuligłowy.

Останню звістку від рідних Едвард Барановський отримав
у серпні 1940 р. У лютому 1940 р. його перевели із табірного
пункту в Тулиголовому до Зборова. Міхал Рицай продовжує
розповідь про свого прадіда, полоненого Будівництва № 1
НКВС (початок у № 7 від 11.04.2019 та № 8 від 25.04.2019).

Із листування Едварда Барановського відомо, що його родичі, як близькі, так і далекі,
регулярно намагалися надсилати йому листи.
Проте, як і багато інших ув’язнених, він перестав отримувати повідомлення з-поза меж
табору. Попри це, в наступні місяці Гертруда
Барановська та її батько регулярно писали до
взводного, що підтверджують збережені листи, написані в жовтні 1940 р. – січні 1941 р. Ці
листи не дійшли до Едварда Барановського.
Німецька пошта повернула їх відправникам.
Можливо, частину листів затримували енкаведисти, які керували табором. Це була для них
звичайна практика.
У згаданих листах Віктор Козлік підтверджував побоювання свого зятя про негаразди, які
торкнулися його родини. Двоє його племінників, Тадеуш і Станіслав Дембінські, були заарештовані й відправлені німецькою владою
до концентраційного табору «Аушвіц». Юзефа
Козліка, швагра взводного, який перебував тоді
в Україні, заарештував НКВС, більше про його
долю родина нічого не знала. Німецька влада
затримувала й інших членів родини Едварда
Барановського, але незабаром їх звільнили.
В останньому збереженому листі від 10 січня 1941 р. Віктор Козлік написав, що Станіслав
Дембінський загинув у таборі, а Тадеуш ще там
перебував. У той час родину взводного відвідав інший полонений із табірного пункту
в Гощі – звільнений німець Карл Костка. Він
розповів родичам Едварда Барановського про
життя в полоні.
У січні 1941 р. Едвард Барановський відправив ще одне повідомлення своїй сім’ї:
«Цього року я пишу Вам перший лист,
а в грудні писав два рази, тільки чи отримуєте
Ви мої листи? Моя кохана Трудю, із серпня я не
одержав ані від Тебе, ані від когось іншого з родини жодної звістки, тому після отримання цього листа відпиши мені одразу. (...) А тепер я доповім Тобі, що я, дякувати Богу, здоровий і добре
почуваюся. Вже місяць не ходжу на роботу, тому
відпочиваю, але дуже нудьгую. Хоча ми живемо
по-вифлеємськи – у стометровій стайні, у нас
відносно тепло, тому що палимо в буржуйках.
Зима в нас ще тримається, бувають сильні завірюхи, а морози сягають 30 градусів. Як на нинішні часи, я не можу скаржитися на життя, у мене
достатньо хліба, а ще у мене є тут один колега
по фаху, який походить із цих місць і часто отримує пакунки від родини, якими я нерідко користуюся. Загалом їжею та газетами ми задоволені
(…)». 15 січня 1941 р., Тулиголове.

«Пакунок від Тебе, відправлений, мабуть,
у листопаді, я отримав 18 січня цього року.
Я пишу ймовірну дату відправлення, оскільки мені не вручили поштового повідомлення, тому [точної] дати відправлення не знаю.
Оскільки я не отримав жодного листа, перерахую те, що було в цій посилці. А це 5 торбинок
цукерок, 2 торбинки печива, 4 пачки пряників,
1 мішечок тютюну, а в ньому 3 пачки сигаретного паперу. Я хотів би щиро подякувати Вам
за цей пакунок, бо ж це, мабуть, мій Рисьо поділився з татком солодощами, які він мав би
одержати під новорічну ялинку. Моя люба Трудю, Ти не уявляєш, скільки радості мені принесла ця посилка, особливо тепер, коли листи
зовсім не доходять. Усі мені тут заздрять, що
я отримав від Тебе вже три посилки, а інші –
нічого (…)». 19 січня 1941 р., Тулиголове.
«Пишу до Тебе, Трудю, вдруге з нового місця, тому на випадок, якщо перша листівка не
дійшла, повторю, що 13 лютого цього року
мене переселили до іншого табору в місті Зборові, що на відстані 35 км від Тернополя, 85 км
за Львовом. До цього табору перевели також
моїх колишніх товаришів із Гощі, зокрема Гонтажа Казімєжа, зятя пані Гробож зі Згожельця,
яку Ти знаєш. Нас тут 11 прикордонників, тому
ми рятуємося й заспокоюємо одне одного як
можемо. Поки що в новому таборі я не ходжу
на роботу, але коли зійде сніг, нас точно всіх
поженуть. Однак як буде тепліше, то вже буде
легше. Робота така ж, як і в попередніх місцях.
(…) У цьому таборі вже була лікарська комісія,
яка, попри мою грижу, направила мене на нормальну роботу, при чому мені наказали за власні гроші придбати пояс на грижу, який коштує
8 рублів, тому що моя грижа насправді досить
мала (до 5 см довжини у правому паху). Зрозуміло, що я мушу щось робити, але уникатиму
важчої роботи, особливо носіння тягарів. Якщо
колись щасливо повернуся до свого дому, то
піду на операцію, яка має бути досить легкою,
і знову буду здоровим, як і раніше. Найголов
ніше – щасливо дочекатися цього кінця, якого
сьогодні ще не можна передбачити. Якби ще
сюди доходили листи, щоби час від часу мати
новини про те, як Ви там живете, чи здорові Ви
і т. д. Тим часом уже сьомий місяць я не отримую ані слова від когось із родини, а це для нас
найгірше. Я зі свого боку усіма способами намагаюся, щоб мої листи до Вас доходили і пишу до
Тебе, моя Трудю, щонайменше 2 рази на місяць,
але чи доходять мої листи? Відпиши мені на
таку адресу: Тернопільське воєводство, місто
Зборів, Табір військовополонених, Едвард Барановський. А якщо відправлятимеш посилку,
то адресуй так: Західна Україна, Львів, поштова
скринька № 231, група 5. Я забув Тобі написати
раніше, що ще до мого від’їзду з Гощі туди сестрою милосердя прибули Чеська Рихтер, колишня кухарка Юзефа, та вдова з Міколова, що
була в жалобі (...). Після її приїзду я через три
дні поїхав. Уявіть собі: товариші розповідають
мені зараз, що вона стала справжньою каргою,
зробила багато злого друзям, кілька осіб через
неї потрапили до в’язниці. (…) Ви не уявляєте,
як я за Вами сумую, вже минуло півтора року,
відколи я Вас бачив востаннє, а коли ж я побачу Вас знову? Рисьо ще не забув про мене? Бо
я постійно тільки про Вас і думаю. Моя кохана
Трудю, цього місяця будуть Твої іменини, тому
хоча б у листі надсилаю тобі мої найсердечніші побажання. (…) На завершення цього листа я надсилаю усім сердечні вітання, а Тебе та
Рися, мої кохані, цілую та обіймаю незліченну
кількість разів. Будьте здорові! Із любов’ю та
сумом за Вами, Едек». 8 березня 1941 р., Зборів.
(Закінчення в наступному номері ВМ).
Міхал РИЦАЙ
На фото: Листівка, вислана Едвардом Барановським
15 січня 1941 р. із Тулиголового.
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«Wiosna Chopinowska» w Łucku
«Шопенівська весна»
3–5 maja w Łuckiej Szkole Muzycznej nr 1 im. Fryderyka Chopina odbył się I Międzynarodowy Konkurs Pianistów «Wiosna Chopinowska». Swoje umiejętności zademonstrowało 89 młodych
muzyków z Ukrainy, Polski i Białorusi.

3–5 травня в Луцькій музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена відбувся І Міжнародний конкурс піаністів «Шопенівська
весна». Свою виконавську майстерність на ньому продемонстрували 89 юних музикантів з України, Польщі та Білорусі.

Konkurs Pianistów w Łucku po raz pierwszy zorganizowano w 2010 r. Był to wówczas
jeden licznych konkursów, w których uczestniczyli uczniowie szkół muzycznych z obwodu
wołyńskiego. Z roku na rok liczba uczestników
powiększała się, a jednocześnie coraz wyższy
stawał się poziom konkursu. W tym roku po raz
pierwszy miał on status międzynarodowego.
Wśród 89 muzyków, którzy zgłosili swój udział
w «Wiośnie Chopinowskiej», byli młodzi pianiści
prawie ze wszystkich obwodów Ukrainy, jak również muzycy z Mińska (Białoruś), Sanoka i Lublina
(Polska).
Jury było również międzynarodowe: zasłużony
artysta Ukrainy, prof. Jurij Kot z Kijowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego, narodowy artysta Białorusi, prof. Igor Ołownikow z Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki,
pianistka, założycielka i prezes «György Ferenczy
Foundation» Izabela Darska Havasi (Węgry), prof.
Lidia Krych oraz prof. Oksana Rapita z Katedry
Fortepianu Specjalnego Lwowskiej Narodowej
Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki, prof. Andrzej Tatarski z Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Imprezę otworzył występ orkiestry symfonicznej Łuckiej Szkoły Muzycznej nr 1 (kierownik artystyczny Wołodymyr Myłogorodzki, solista Makar Wojnarowski) oraz jurorów Jurija Kota i Igora
Ołownikowa. Podczas koncertu uczniowie zagrali utwory Fryderyka Chopina, a Jurij Kot i Igor
Ołownikow zaprezentowali własne kompozycje.
Po koncercie dr Janina Tatarska z Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu wygłosiła wykład na temat «Wokół
polskiej muzyki fortepianowej z ХІХ i ХХ wieku»,
a jej małżonek, prof. Andrzej Tatarski, jako ilustrację do wykładu zaprezentował utwory kompozytorów, o których mówiła prelegentka. Następnie
prof. Igor Ołownikow poprowadził seminarium
i warsztaty na temat «Współczesne tendencje
w interpretacji muzyki barokowej na instrumenty klawiszowe». Ten intensywny dzień zamknęły
seminarium i warsztaty na temat «Kompleksowe
podejście do rozwoju umiejętności pianistycznych», które przeprowadził prof. Jurij Kot.
Prof. Andrzej Tatarski, jeden z jurorów konkursu, powiedział, że kilka lat temu w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym «Młodzi Wirtuozi» im. Carla Czernego w Zamościu wzięła udział
grupa uczniów z Łuckiej Szkoły Muzycznej nr 1.
Młodzi pianiści z Wołynia zajęli wysokie miejsca.
W następnym roku wśród laureatów tego konkursu znowu znaleźli się muzycy z Łucka. Podczas konkursu profesor poznał dyrektora Łuckiej
Szkoły Muzycznej nr 1 Olgę Czurinę i ta znajomość zaowocowała współpracą. Na konkurs odbywający się w Łucku Andrzej Tatarski przyjechał

Конкурс піаністів у Луцьку вперше провели у 2010 р. Тоді це було одне зі звичайних
творчих змагань, у якому взяли участь учні музичних шкіл Волині. З кожним роком збільшувалася кількість учасників, одночасно із цим
зростав і рівень самого конкурсу. І от цього
року змагання вперше стали по-справжньому
міжнародними. Серед 89 виконавців, які зареєструвалися для участі у «Шопенівській весні»,
були юні піаністи майже з усіх областей України, а також музиканти з Мінська (Білорусь),
Санока та Любліна (Польща).
Журі цього року було теж інтернаціональне. Серед них – заслужений артист України,
професор Київської національної музичної
академії імені Петра Чайковського Юрій Кот,
народний артист Білорусі, професор Білоруської державної академії музики Ігор Оловніков,
піаністка, засновниця і голова Фундації Георгі
Ференцзи Ізабела Дарска-Хавасі (Угорщина),
професор кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії
імені Миколи Лисенка Лідія Крих, професор
Музичної академії імені Ігнація Падеревського в Познані Анджей Татарський (Польща),
заслужена артистка України, професор кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені Миколи
Лисенка Оксана Рапіта.
Відкрив імпрезу концерт за участі симфонічного оркестру школи (керівник Володимир
Милогородський, соліст Макар Войнаровський) та членів журі Юрія Кота й Ігоря Оловнікова. У концертній програмі вихованці школи
виконували твори Фридерика Шопена, а Юрій
Кот та Ігор Оловніков – власні композиції.
Після концерту Яніна Татарська, доктор
мистецтвознавства Музичної академії імені
Ігнація Падеревського в Познані, провела лекцію «Навколо польської фортепіанної музики ХІХ–ХХ ст.», а її чоловік, професор Анджей
Татарський, забезпечив музичний супровід.
Потім семінарське заняття та майстер-клас
«Сучасні тенденції в інтерпретації клавірної
музики епохи бароко» провів Ігор Оловніков,
а завершився цей насичений день семінарським заняттям та майстер-класом «Комплексний підхід до формування виконавської майстерності піаніста», проведеним Юрієм Котом.
Професор Анджей Татарський, один із
членів журі, розповів, що в Замості, кілька
років тому на міжнародному фортепіанному
конкурсі «Молоді віртуози» імені Карла Черні змагалася, зокрема, група учнів із Луцької
музичної школи № 1. Волинські піаністи виступили дуже вдало, зайняли призові місця.
Наступного року серед лауреатів цього ж конкурсу знову були музиканти з Луцька. Там він

już po raz trzeci. W poprzednich latach prowadził
warsztaty i wykłady, oraz prezentował jako muzyk programy koncertowe. Natomiast jurorem
tego konkursu jest po raz pierwszy.
Na pytanie, jak się zmienił poziom konkursantów, Andrzej Tatarski odpowiedział, że jest jeszcze za wcześnie na taką ocenę. «Usłyszymy jutro»
– zaznaczył profesor i dodał: «Ale po tym, jak grał
ten młody muzyk podczas inauguracji, mogę powiedzieć, że poziom na pewno jest wyższy».
Następnego dnia, czyli w sobotę, jurorzy pracowali od rana do późnego wieczoru, ponieważ
każdy uczestnik przedstawiał po trzy kompozycje: jedną z epoki baroku, drugą – utwór Chopina, trzecią – utwór kompozytora kraju, z którego
pochodził konkursant. Jak zaznaczyli członkowie
jury, było im niezwykle trudno wyłonić zwycięzcę, ponieważ młodzi muzycy zademonstrowali
bardzo profesjonalny poziom. Wielu z nich niejednokrotnie uczestniczyło już w miejskich, rejonowych i obwodowych rywalizacjach.
Olga Czurina, dyrektor szkoły i organizator
konkursu, na pytanie, czym tegoroczne zmagania różniły się od poprzednich, powiedziała:
«Konkurs odbył się rzeczywiście na poziomie
międzynarodowym, ponieważ uczestniczyli
w nim muzycy z trzech państw, a w jury zasiedli
przedstawiciele czterech krajów. W tegorocznej
«Wiośnie Chopinowskiej» wzięło udział 89 muzyków, natomiast w ubiegłym roku było ich tylko
50. Na zeszłorocznym konkursie nie wręczaliśmy
ani grand prix, ani wyróżnienia za najlepsze wykonanie utworów Chopina. Przemyśleliśmy to,
zdobyliśmy doświadczenie, dołożyliśmy więcej
wysiłku. Na tegorocznym konkursie wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Anna
Babiak-Owad wyróżniła czterech wykonawców
utworów Chopina, dwoje innych uczestników
konkursu otrzymało szczególne nagrody z rąk
prezesa «György Ferenczy Foundation» Izabeli
Darskiej Havasi. Mamy w tym roku także osobę
nagrodzoną nagrodą grand prix».
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby
konkursanci czuli się komfortowo. Każdy muzyk, nauczyciel i rodzic miał możliwość napić się
gorącej kawy i poczęstować ciastkiem. Wszyscy
uczestnicy otrzymali specjalne ciastka z logo imprezy oraz portretem Fryderyka Chopina.
Olga Czurina powiedziała także, że każdy
konkurs organizowany przez szkołę promuje
Łuck, w tym roku również uczestnicy otrzymali
upominki oraz broszury «Луцьк від А до Я» (pol.
«Łuck od A do Z»). Jurorzy zwiedzili Muzeum Ikony Wołyńskiej, a młodzi muzycy Łucki Zamek.
W niedzielę odbyły się także warsztaty dla nauczycieli ze szkół artystycznych na temat «Współczesna edukacja artystyczna. Perspektywy i wyzwania», które poprowadził Bohdan Chowzun,

познайомився з директором школи Ольгою
Чуріною, зав’язалася співпраця. Тепер професор уже втретє приїхав на конкурс у Луцьку,
він уже проводив у попередні роки майстеркласи і лекції, а також виконував як музикант
концертну програму. Членом журі на луцькому конкурсі він буде вперше.
На запитання, як змінився рівень конкурсантів, він відповів, що говорити про це ще
рано. «Почуємо це завтра», – сказав професор.
І додав: «Але по грі цього юнака, який виступав
на відкритті, можу сказати, що рівень напевно
зріс».
Наступного дня, тобто в суботу, журі працювало зранку й допізна, адже кожен із
учасників представляв по три фортепіанних
композиції: твір епохи бароко, твір авторства
Шопена і твір країни, з якої походить. Як зізналися члени журі, визначитися з переможцями
було важко, адже діти продемонстрували високий рівень професійної підготовки. Юні
музиканти вже неодноразово брали участь
у багатьох міжміських, районних і обласних
конкурсах.
Ольга Чуріна, директорка школи й організаторка конкурсу, на запитання, чим цьогорічні
змагання відрізнялися від попередніх, зазначила: «Конкурс дійсно вийшов на міжнародний
рівень, адже в ньому змагалися юні музиканти
із трьох країн, представники чотирьох країн
були членами журі. Цьогоріч у «Шопенівській
весні» взяли участь 89 музикантів проти 50 минулого конкурсу. Також на минулому конкурсі ми не вручали ані гран-прі, ані відзнаки за
найкраще виконання творів Шопена. Це було
для нас приводом задуматися, повчитися, докласти більше зусиль. І на цьому конкурсі віце-консул Генерального консульства РП Анна
Бабяк-Овад відзначила чотирьох виконавців
творів Шопена, ще двох музикантів вирішила
преміювати особливими призами голова Фундації Георгі Ференцзи Ізабела Дарска-Хавасі.
Є у нас цьогоріч і володар гран-прі».
Організатори доклали всіх зусиль, аби забезпечити конкурсантам комфортні умови.
Був куточок, де кожен музикант, викладач чи
батьки дитини могли випити гарячої кави, почастуватися печивом. Між іншим, кожен учасник змагання отримав спеціально виготовлене печиво із логотипом конкурсу, із портретом
Фридерика Шопена.
Ольга Чуріна теж розповіла, що в кожному
конкурсі вони завжди займаються промоцією
Луцька, тож і цього року учасники змагань
отримали пам’ятні сувеніри та видання «Луцьк
від А до Я». Членам журі влаштували екскурсію
в Музей волинської ікони, а юні музиканти побували в замку Любарта.
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a po nich – koncert galowy, w którym na jednej
scenie zagrali jurorzy i laureaci konkursu.
Po koncercie odbyła się gala wręczenia nagród. Wszyscy laureaci otrzymali prezenty. Nagrody rzeczowe ufundował również Konsulat
Generalny RP w Łucku: aparaty fotograficzne,
głośniki przenośne oraz płyty z utworami Chopina. Izabela Darska Havasi zaprosiła uczennicę Lwowskiej Szkoły Muzycznej im. Sołomii
Kruszelnyckiej Olgę Ksiondzyk (nauczyciel
Natalia Martynowa) na konkurs pianistów do
Budapesztu. Najmłodsza uczestniczka konkursu – Anżelika Mychasyk z Kijowa – dostała pluszowego misia jako nagrodę za odwagę. Grand
prix konkursu otrzymał Władysław Demczenko
z Rówieńskiej Szkoły Muzycznej nr 2 (nauczyciel
Tetiana Łazutina).

Konkurs został zorganizowany przez Departament Kultury Łuckiej Rady Miejskiej oraz Łucką Szkołę Muzyczną nr 1 im. Fryderyka Chopina,
współorganizatorem jest Wydział Kultury, Religii
i Narodowości Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.
«Wiosna Chopinowska» odbyła się pod patronatem «György Ferenczy Foundation» (Węgry) należącej do Międzynarodowej Federacji
Towarzystw Chopinowskich (IFCS), przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Łucku oraz Fundacji Ihora Pałyci «Tylko razem».
Tekst i zdjęcia: Anatol OLICH

У неділю відбулося також семінарське заняття для педагогів мистецьких освітніх закладів «Сучасна мистецька освіта. Перспективи та
виклики», яку модерував Богдан Ховзун, а після нього – заключний гала-концерт, в якому
на сцену вийшли як члени журі, так і лауреати
конкурсу.
Після концерту нагородили переможців.
Лауреати отримали подарунки, цінні призи
для переможців надало теж Генеральне консульство РП у Луцьку: фотоапарати, портативні
колонки, CD-збірки із творами Шопена. Ізабела Дарска-Хавасі запросила на фортепіанний
конкурс у Будапешті піаністку зі Львівської
спеціалізованої школи-інтернату імені Соломії
Крушельницької Ольгу Ксьондзик (викладач
Наталія Мартинова). А наймолодшій піаністці

Анжеліці Михасик із Києва вручили приз за
відвагу – плюшевого ведмедика. Гран-прі виборов Владислав Демченко із Рівненської музичної школи № 2 (викладач Тетяна Лазутіна).
Організаторами конкурсу були департамент культури Луцької міської ради та Луцька
музична школа № 1 імені Фридерика Шопена,
співорганізатор – управління культури, з питань релігій та національностей Волинської
обласної державної адміністрації.
Конкурс відбувся під патронатом Фундації
Георгі Ференцзи, яка входить у Міжнародну
федерацію шопенівських товариств (IFCS),
за сприяння Генерального консульства РП
в Луцьку та підтримки фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом».
Текст і фото: Анатолій ОЛІХ

Kartki do Polaków na całym świecie
Листівки полякам у всьому світі
TPK im. Tadeusza Kościuszki na Wołyniu w tym roku po raz
pierwszy bierze udział w projekcie «Wielka Polska Rodzina» realizowanym przez Fundację «Wolność i Demokracja».
Projekt przewiduje udział w obchodach Dnia
Polonii, organizowanie rozmaitych konkursów
i spotkań, a także składanie życzeń polskim
organizacjom na całym świecie.
Uczniowie szkoły działającej przy Towarzystwie przygotowali kartki świąteczne, które
zostały wysłane do ponad 30 organizacji polonijnych na Ukrainie, we Włoszech, w Australii,
Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Belgii i Słowenii.
Życzenia do tych ośrodków zostały wysłane
pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. W mailach
skierowanych do Polonii w różnych krajach TKP
podało również informacje o swojej organizacji.
W odpowiedzi już zaczęły nadchodzić życzenia
od Polaków z całego świata oraz wiadomości
o działalności ich wspólnot.
Projekt «Wielka Polska Rodzina» jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
2 maja Polacy na całym świecie obchodzą
Dzień Polonii i Polaków za Granicą. To dzień,
w którym podkreśla się zasługi i dokonania
Polaków za granicą. W tym samym dniu Polacy świętują także Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej.
Tekst i zdjęcia: Natalia CIOŁYK

Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка на
Волині цьогоріч уперше бере участь у проекті «Велика польська родина», який реалізовує фонд «Свобода і демократія».
Проект передбачає участь у святкуванні
Дня Полонії, організацію різноманітних конкурсів і зустрічей, а також надсилання побажань польським організаціям з усього світу.
Учні школи, що діє при товаристві, власноруч зробили святкові листівки та надіслали їх
до понад 30 польських організацій в Україні,
Італії, Австралії, Іспанії, Німеччині, Голландії,
Бельгії та Словенії.
Привітання до цих осередків організація вислала не лише традиційною, а й електронною
поштою. У мейлах, адресованих полякам у різних країнах, Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка подало також інформацію
про свою організацію. У відповідь уже почали
надходити привітання від поляків зі всього світу
та інформація про діяльність їхніх спільнот.
Проект «Велика польська родина» фінансується в рамках здійснення опіки Сенату Республіки Польща над Полонією й поляками за
кордоном.
2 травня поляки у всьому світі відзначають
День Полонії та поляків за кордоном. Цього
дня підкреслюються заслуги й досягнення тих
поляків, які проживають поза межами краю.
На цей день припадає також День прапора
Республіки Польща.
Текст і фото: Наталія ЦЬОЛИК
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Herb Wołynia na monetach
Zygmunta II Augusta
Герб Волині на монетах
Сигізмунда ІІ Августа
Herb Wołynia znany jest od czasów średniowiecznych, kiedy pojawił się na książęcych pieczęciach i w dokumentach (listach, kronikach, rękopisach) oraz, oczywiście, w źródłach numizmatycznych.
Przez wieki jego wygląd się zmieniał, jednak podstawa – biały
krzyż na tarczy z czerwonym polem – ciągle pozostaje taka sama.

Герб Волині відомий ще із середньовічних часів, коли з’являвся
на князівських печатках, документах (грамотах, хроніках,
рукописах) і, звичайно, в нумізматичних джерелах. Протягом
віків його вигляд змінювався, але основа, білий хрест на щиті
з червоним полем, дотепер залишається та сама.

Krzyż wołyński po raz pierwszy zaistniał na
monetach w drugiej połowie XIV w. na wybitych w Łucku denarach ostatniego niezależnego
władcy księstwa halicko-wołyńskiego, księcia
Lubarta Dymitra Giedyminowicza. Chociaż dyskusje na temat datowania tych monet i tego, kto
je wybijał, Lubart Giedyminowicz czy jego syn
Fedor Lubartowicz, toczą się dotychczas, można
mieć pewność, że jest to pierwszy, chociaż nieco
prymitywny wizerunek herbu Wołynia na monetach. Następnie obraz krzyża wołyńskiego na
monetach spotykamy dopiero za 200 lat, za rządów króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta.
Zygmunt II August był ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów, synem króla Polski Zygmunta
I Starego i księżniczki Mediolanu Bony Sforzy. Za
jego rządów, w 1569 r., zawarto Unię Lubelską,
w wyniku której Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zjednoczyły się w jedno państwo
federalne – Rzeczpospolitą, a ziemie ruskie będące wcześniej pod rządami Litwy – Wołyń, Podlasie, Podole i Ziemie Kijowskie – przyłączono do
Korony.
Jeszcze w 1556 r. matka króla Bona Sforza pożyczyła hiszpańskiemu królowi Filipowi II ponad
400 tys. złotych dukatów. W następnym roku królowa Bona zmarła. Zygmuntowi Augustowi udało
się odzyskać dług od Hiszpanii wypłacony dużymi srebrnymi monetami – dukatonami i półdukatonami, na których w mennicy w Wilnie wybijano
kontramarki z monogramem króla i datą 1564 r.
Monety te wypuszczono w obieg na 30 tygodni
ze zwiększoną stawką 60 polskich groszy. Jednak
część tych monet została wysłana do mennicy
w Tykocinie w celu stopienia i produkcji guldentalarów. Guldentalary (półkopki) wybijano, aby
łatwiej było odkupić od mieszkańców hiszpańskie dukatony i półdukatony. To właśnie na nich
w 1564 r. po raz pierwszy i jedyny w czasach państwa polskiego spotykamy wizerunek herbu Wołynia na srebrnych monetach.
Nazwa «półkopek» pochodzi z litewskiego systemu monetarnego. Wówczas na Litwie główną
jednostką pieniężną były grosze. 60 groszy składało się na kopę. Połowa kopy wynosiła 30 litewskich groszy według polskiej stopy. Wybijanie tej
monety było spowodowane tzw. wojną liwońską toczoną z Moskwą, czyli produkowano ją na
potrzeby wojenne. Oczywiście trwało to krótko
i miało na celu zaoszczędzenie środków na wojnę
poprzez różnicę w wadze półkopka o ustalonej
z góry wartości 30 groszy, która była zaznaczona
na awersie, pod królewskim monogramem, rzymskimi cyframi o wartości nominalnej XXX i wadze
trzydzieści litewskich groszy. Nominalnie półko-

На монетах уперше волинський Хрест зобразили в другій половині XIV ст. на відкарбованих у Луцьку денарах останнього незалежного правителя Галицько-Волинського
князівства, князя Дмитра-Любарта Гедиміновича. Хоча досі тривають дискусії щодо датування цих монет і того, хто їх карбував, Любарт
Гедимінович чи його син Федір Любартович,
однозначно можна стверджувати про перше,
нехай навіть трохи примітивне, зображення
волинського герба на монетах. На наступе натрапляємо через 200 років, за часів панування
короля Польщі, Великого князя Литовського
Сигізмунда ІІ Августа.
Сигізмунд ІІ Август – останній правитель
династії Ягеллонів, син польського короля
Сигізмунда І Старого й міланської герцогині Бони Сфорци. За його правління у 1569 р.
була підписана Люблінська унія, в результаті
якої Польське Королівство і Велике князівство
Литовське об’єдналися в єдину федеративну
державу – Річ Посполиту, а руські землі, Волинь, Підляшшя, Поділля і Київська земля, відійшли від Литви до Польщі.
Ще в 1556 р. мати короля Бона Сфорца позичила іспанському королю Філіпу II понад
400 тис. золотих дукатів. Наступного року королева померла. Сигізмунду Августу вдалося
повернути борг крупними срібними монетами:
дукатонами і півдукатонами, на яких у Вільнюсі
на монетному дворі карбували контрамарки
з вензелем короля і датою 1564 р. Ці монети
випустили в обіг на 30 тижнів із підвищеним
курсом у 60 польських грошів. Але частину
відправили на монетний двір у місто Тикоцин
для переплавки й виготовлення гульденталерів. Гульденталери (півкопки) карбували для
того, щоб легше було викупити в населення іспанські дукатони і півдукатони. Якраз на цьому
півкопку 1564 р. уперше і єдиний раз за часів
польської держави натрапляємо на зображення герба Волині на срібних монетах.
Назва «півкопок» (пол. półkopek) походить
від литовської системи рахунку. У ті часи в Литві
головну грошову одиницю гріш ділили на копи,
які рівнялися 60 грошам. Половина копи рівнялася 30 литовським грошам на польській стопі.
Карбування цієї монети спричинене Лівонською війною з Московією, тобто монету карбували для військових потреб. Звичайно, це не
носило тривалий характер і мало зекономити
кошти внаслідок різниці у вазі півкопка з примусовим курсом 30 грошів, який зазначали на
аверсі, під королівською монограмою, римськими цифрами номіналом ХХХ, і вазі 30 литовських грошей на польській стопі. Номіналь-
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pek ważył 20,46 grama, a 30 groszy 23,16 grama
czystego srebra. Tak więc na każdej takiej monecie, przy wymianie lub płatności, skarb państwa
zarabiał po 3,5 grosza, czyli 13,2 %.
W tym samym 1564 r. wybijanie półkopków
wstrzymano. Sama moneta jest niezwykłym
przykładem sztuki numizmatycznej, wyraziście
reprezentuje także epokę renesansu. Na awersie pod królewską koroną przedstawiono monogram Zygmunta II Augusta – SA, pod którym
podano datę bicia – 1564, a pod nią – nominał
XXX (30 groszy). Na rewersie półkopka pod mitrą
Wielkiego Księcia Litewskiego po raz pierwszy
zamiast Pogoni, herbu Litwy, przedstawiono tarczę podzieloną na sześć części, pośrodku widnieje Wąż Sforzów – herb matki króla Bony Sforzy, na
górze – Orzeł polski i litewska Pogoń, a na dole
herb Kijowszczyzny – Archanioł Michał, herb
Żmudzi – Niedźwiedź, a także Krzyż Wołynia.
Ale półkopek z 1564 r. nie był jedyną monetą
Wielkiego Księstwa Litewskiego, na której widniał herb ziemi wołyńskiej. Za rządów Zygmunta
II Augusta w mennicy wileńskiej w latach 1547–
1571 wybijano także złote monety – dukaty. Jeszcze za życia swego ojca Zygmunta I, 6 października 1547 r., w Sejmie w Brześciu Zygmunt August
otrzymał władzę w Wielkim Księstwie Litewskim
pod zwierzchnictwem Zygmunta I. Na swoje potrzeby otrzymywał 18 tys. kop litewskich groszy
rocznie.
W 1547 r. w Wilnie otwarto specjalną mennicę do wybijania złotych monet. Ani Polska, ani
Litwa nie wydobywały własnego złota i, według
badacza polskiej numizmatyki Jarosława Dutkowskiego, otwarcie mennicy zbiegło się w czasie z otrzymaniem posagu od Habsburgów. Król
ożenił się w 1543 r. z Elżbietą Habsburg, córką
Ferdynanda I, cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a w 1547 r. imperatorskie złoto miało zostać dostarczone do Polski, gdyż właśnie wówczas rozpoczęto wybijanie dukatów.
Ciekawe jest, że na dukatach z lat 1545–1548
Zygmunta Augusta przedstawiano jako króla
Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego. Zygmunt
August oczywiście miał takie prawo, ale dziwne
było, że na monecie nie było tytułu Zygmunta I
jako seniora (zmarł w 1548 r.). Prawdopodobnie
Zygmunt August otrzymał pełną władzę na Litwie i jako król tytularny używał obu tytułów za
zgodą ojca. W każdym razie nie było żadnych
dokumentów ani rozkazów dla mennicy, które
wyjaśniałyby, dlaczego za rządów Zygmunta I na
wszystkich litewskich monetach z lat 1545–1548
wybijano jedynie tytuł królewski Zygmunta Augusta. Również wszystkie złote dukaty do końca
jego rządów były wybijane z tą samą tytulaturą:
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но півкопок важив 20,46 грама чистого срібла,
а 30 грошів – 23,16 грама чистого срібла. Отже,
на кожній такій монеті, на обміні чи виплаті, казна заробляла 3,5 гроша, що становило 13,2 %.
У тому ж 1564 р. карбування півкопка припинили. Сама монета була чудовим зразком
нумізматичного мистецтва, що яскраво представляв епоху ренесансу. На аверсі під королівською короною зображено монограму Сигізмунда ІІ Августа – SA, під якою вказана дата
карбування – 1564 р., під датою – номінал ХХХ
(30 грошів). На реверсі півкопка під митрою
Великого князя Литовського вперше замість
Погоні, герба Литви, зображено щит, розділений на шість частин, на якому в центрі зображений Вуж Сфорців – герб матері короля Бони
Сфорци, зверху польський Орел і литовська
Погоня, знизу герб Київської землі – Архангел
Михаїл, Ведмідь – герб Жмуді (Жемайтії), і волинський Хрест.
Гульденталер 1564 р. був не єдиною монетою Великого князівства Литовського, на якій
зображували герб волинської землі. За правління Сигізмунда ІІ Августа на віленському монетному дворі у 1547–1571 рр. карбували також золоті монети – дукати. Ще за життя свого
батька Сигізмунда І 6 жовтня 1547 р. на сеймі
у Бресті Сигізмунд Август отримав владу у Великому князівстві Литовському під зверхністю
Сигізмунда І. На свої потреби він одержував
18 тис. кіп литовських грошів на рік.
У 1547 р. у Вільні запрацював спеціальний
монетний двір для карбування золотих монет.
Ні Польща, ні Литва свого видобутку золота
не мали і, як стверджує дослідник польської
нумізматики Ярослав Дутковський, відкриття
монетного двору співпало з надходженням
приданого від Габсбургів. Король одружився
в 1543 р. з Єлизаветою Габсбург, дочкою Фердинанда І, імператора Священної Римської імперії, і на 1547 р. імператорське золото мали
вже доставити до Польщі, оскільки розпочалося карбування дукатів.
Цікаво, що дукат 1545–1548 рр. карбували
з титулом Сигізмунда Августа як короля Польщі й Великого князя Литовського. Сигізмунд
Август, звичайно, мав на це право, але дивно,
що на монеті був відсутній титул Сигізмунда І
як старшого короля (помер у 1548 р.). Напевно, Сигізмунд Август отримав повну владу
в Литві і як титулований король використовував обидва титули за згодою батька. У будьякому випадку не збереглися жодні документи
чи розпорядження для монетного двору, які
пояснювали би, чому за панування Сигізмунда І на всіх литовських монетах 1545–1548 рр.

Краєзнавча галерея
SIGIS [MVNDVS] AVG [VSTVS] REX POLO [NIAE] M
[AGNI] D [VCAT] LITV [ANIE] – Zygmunt August,
król polski, wielki książę litewski.
Dukaty, podobnie jak półkopki, zostały wykonane na wysokim poziomie artystycznym. W całej
Europie uważano je za piękne dzieła sztuki numizmatycznej. Na awersie dukata przedstawiono
portret króla ze wspomnianym napisem w otoku.
Na rewersie, pod mitrą Wielkiego Księcia Litewskiego, ta sama tarcza, jak na półkopku, podzielona jest na sześć części, z polskim Orłem i litewską
Pogonią u góry, Wężem Sforzów na środku, a na
dole z herbami Ziemi Kijowskiej – Archaniołem
Michałem, Żmudzi – Niedźwiedziem, Wołynia –
Krzyżem. W otoku skrócony napis: «MONE [TA]
AVRE [A] MAG [NI] DVCA [T] LIT [VANI] – złota
moneta Wielkiego Księstwa Litewskiego».
Litewskie dukaty Zygmunta Augusta były
wybijane nieregularnie, niewielkimi nakładami,
zgodnie z rozkazem króla, a nie ze względu na potrzeby rynku pieniężnego. Wszystkie powstawały
wyłącznie na potrzeby Zygmunta Augusta, nie
było możliwości zamówienia dukatów w mennicy przez osoby obce, przykładowo przez kupców. Były bite w latach 1547–1549, 1553, 1560,
1561, 1563–1567, 1569, 1571. Również w 1564 r.
stemplem dukata wybito monetę, której waga
odpowiadała dwóm dukatom, a w 1563 r. – trzem
dukatom.
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Strona herbowa wszystkich monet była praktycznie taka sama, z różnicami w interpunkcji
i skróconym napisie. Istnieją trzy odmiany strony
portretowej. Na awersie monet z lat 1547–1548 –
portret króla o krótkiej, nierówno przystrzyżonej
brodzie, z lat 1549–1561 – o długiej brodzie, na
portretach z lat 1563–1571 – o długiej rozszczepionej brodzie. Wszystkie te dukaty, jak i półkopki, są dziś ogromną rzadkością, a dukat z 1571 r.
znany jest tylko z rysunku. Jedynie pojedyncze
muzea mogą pochwalić się takimi egzemplarzami w swoich zbiorach.
Wiktor LITEWCZUK

Pisząc tekst autor opierał się na następujących
publikacjach: 1. Eugenijus Ivanauskas. Lietuvos monetų kalybos istorija. 1495–1769. Vilnius,
2002. 2. Jarosław Dutkowski. Złoto czasów dynastii Jagiellonów. Gdańsk, 2010.
Na zdjęciach: 1. Dukat 1548. 2. Dukat 1566. 3. Dukat 1569.
4. Półkopek.
Dukaty litewskie Zygmunta II Augusta pochodzą ze zbio
ru Sergiusza Stube z Poznania. Zdjęcia półkopka po
chodzą ze strony internetowej Warszawskiego Centrum
Numizmatycznego
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зображений тільки королівський титул Сигізмунда Августа. Також усі золоті дукати до
кінця його правління карбували з ідентичною
титулатурою: «SIGIS [MVNDVS] AVG [VSTVS] REX
POLO [NIAE] M [AGNI] D [VCAT] LITV [ANIE] – Сигізмунд Август, король польський, Великий
князь Литовський».
Дукати, як і півкопки, виконували на високому художньому рівні. У Європі їх вважали
прекрасними витворами нумізматичного мистецтва. На аверсі дуката зображено портрет
короля з вищезгаданим написом по кругу. На
реверсі, під митрою Великого князя Литовського, – такий самий щит, як і на півкопку, розділений на шість частин, із польським Орлом
і литовською Погонею вгорі, Вужем Сфорців
посередині, знизу з гербами Київської землі
– Архангелом Михаїлом, жемайтійським Ведмедем, і волинським Хрестом. По колу скорочений напис: «MONE [TA] AVRE [A] MAG [NI]
DVCA [T] LIT [VANI] – золота монета Великого
князівства Литовського».
Литовські дукати Сигізмунда Августа карбували нерегулярно, невеликими обсягами й
за розпорядженням короля, а не через якісь
особливі потреби грошового ринку. Усі вони
йшли виключно на потреби Сигізмунда Августа, інші особи, наприклад купці, не могли
замовити їх на монетному дворі. Карбували їх

у 1547–1549 рр., 1553 р., 1560 р., 1561 р., 1563–
1567 рр., 1569 р. та 1571 рр. Також у 1564 р.
штемпелем дуката відкарбована монета вагою
два дукати, а у 1563 р. – три дукати.
Гербова сторона всіх монет була практично однаковою, з відмінностями в інтерпункції та скороченій легенді. Вирізняють три
варіанти портретної сторони. На аверсах 1547–
1548 рр. – портрет короля із короткою нерівно
підстриженою бородою, 1549–1561 рр. – з довгою бородою, а на портретах 1563–1571 рр.
довга роздвоєна борода. Всі ці дукати, як і півкопок, – сьогодні величезна рідкість, а дукат
1571 р. відомий тільки з малюнку з давньої
колекції. Лише поодинокі музеї можуть похвалитися такими екземплярами у своїх колекціях.
Віктор ЛІТЕВЧУК

При написанні тексту автор спирався на
такі видання: 1. Eugenijus Ivanauskas. Lietuvos
monetų kalybos istorija. 1495–1769. Vilnius,
2002. 2. Jarosław Dutkowski. Złoto czasów
dynastii Jagiellonów. Gdańsk, 2010.
На фото: 1. Дукат, 1548 р. 2. Дукат, 1566 р. 3. Дукат, 1569 р.
4. Півкопок.
Литовські дукати Сигізмунда II Августа походять із колекції Сергіуша Штубе з Познані. Фото півкопка – із сайту
Варшавського нумізматичного центру.
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Polonijne spotkania z historią najnowszą
Полонійні зустрічі з новітньою історією
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach
parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza
granicami Polski do udziału w «Polonijnych spotkaniach z historią najnowszą».
W 2019 r. odbędzie się już trzynasta edycja konferencji dla edukatorów pracujących poza granicami kraju. Odbędzie się ona w dniach 2–12 lipca
w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane
jest przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEN IPN. Celem kursu jest przede wszystkim
wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania
historii najnowszej poza granicami kraju.
Do udziału w «Polonijnych spotkaniach...» IPN
zaprasza wyłącznie nauczycieli praktyków oraz
animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii
i języka polskiego w polskich szkołach, polskich
klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich
placówkach edukacyjnych poza granicami Polski.
Podczas konferencji uczestnicy nie tylko
wysłuchają wykładów, ale także wezmą udział
w warsztatach. Tematyka wykładów dotyczyć będzie historii Polski lat 1939–1945. Zajęciom teoretycznym będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in. wykorzystania tekstów źródłowych i gier
historycznych oraz dramy podczas nauczania.
Szczegółowy program kursu zamieszczony
zostanie na stronie ipn.gov.pl do końca maja.
Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają
wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach
dwuosobowych o standardzie turystycznym.
Liczba miejsc ograniczona.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgło-

szeniowego. Do wypełnienia formularza będzie
potrzebna elektroniczna wersja opisu prowadzonej działalności edukacyjnej, potwierdzona
przez zwierzchnika. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 31 maja 2019 r.
Informacji na temat «Polonijnych spotkań z historią najnowszą» udzielają:
Olga Tumińska, tel. +48 22 581 88 18; e-mail:
olga.tuminska@ipn.gov.pl
dr Mateusz Marek +48 22 581 86 56 mateusz.
marek@ipn.gov.pl
Źródło: ipn.gov.pl

Інститут національної пам’яті запрошує осіб, котрі викла
дають історію та польську мову в польських школах, польських класах, парафіяльних школах чи інших польських
освітніх закладах поза межами Польщі, взяти участь у «Полонійних зустрічах із новітньою історією».
класах, парафіяльних школах чи інших польських освітніх закладах поза межами Польщі.
Під час конференції учасники не тільки прослухають лекції, але й візьмуть участь у майстер-класах. Тематика лекцій буде присвячена
історії Польщі 1939–1945 рр. Теоретичні заняття чергуватимуться з майстер-класами, які
стосуватимуться використання текстів, історичних ігор на заняттях і драматичних занять.
Детальну програму курсу розмістять на Інтернет-сторінці ipn.gov.pl до кінця травня.
Участь у курсі безкоштовна. Організатори забезпечать учасникам харчування і проживання у двомісних кімнатах туристичного
стандарту. Кількість місць обмежена.
Особи, зацікавлені в участі у конференції,
повинні надіслати заявку. Для заповнення
формуляра потрібна електронна версія опису
освітньої діяльності, завірена керівництвом.
Термін надсилання заяв завершується 31 травня 2019 р.

У 2019 р. відбудеться вже тринадцята конференція для освітян, котрі працюють за
межами країни. Вона пройде 2–12 липня неподалік Варшави. Зустріч організовує Бюро
національної освіти Інституту національної
пам’яті в рамках Полонійної програми. Метою
Інформацію щодо «Полонійних зустрічей із
курсу є, передусім, мериторична й методична новітньою історією» надають:
підтримка викладання новітньої історії поза
Ольга Тумінська, тел.: +48 22 581 88 18;
межами Польщі.
e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl
До участі в «Полонійних зустрічах…» ІНП
Матеуш Марек, тел.: +48 22 581 86 56
запрошує виключно вчителів-практиків та mateusz.marek@ipn.gov.pl
освітніх аніматорів – осіб, котрі викладають
Джерело: ipn.gov.pl
історію та польську мову в польських школах,
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Andrzej Pągowski –
chłopak z plakatem
Анджей Понговський –
хлопець із плакатом
«Od najmłodszych lat rysowałem, malowałem, pisałem wiersze. Nadal to
robię. Stworzyłem kilkaset fotografii, kilkanaście murali, kilkadziesiąt okładek, kilkaset portretów, kilka tysięcy rysunków, ale najbardziej dumny jestem z ponad 1300 plakatów» – tak o sobie mówi artysta grafik Andrzej
Pągowski.
«Із малечку я робив ескізи, малював, писав вірші. І досі це роблю.
Я створив кількасот знімків, кільканадцять муралів, кількадесят обкладинок, кількасот портретів, кілька тисяч рисунків, але найбільше
пишаюся більш як 1300 плакатами», – говорить про себе графік Анджей Понговський.
Jest jednym z największych mistrzów polskiego plakatu, a jego prace na zawsze zrosły
się z filmami m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa
Kieślowskiego, Juliusza Machulskiego. Trafiły też
do kolekcji m.in. Centrum Pompidou w Paryżu,
Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie i Museum
of Modern Art w Nowym Jorku. Jednocześnie Andrzej Pągowski pomagał zaprojektować malowanie ogonów samolotów LOT-u oraz kręcił teledyski dla polskich gwiazd. Diagnoza? Niewątpliwie
artystyczne ADHD.
Andrzej Pągowski to jeden z najbardziej znanych polskich grafików i plakacistów wywodzących się z tzw. «polskiej szkoły plakatu». Zanim
jednak na zawsze, w rzeczywistości, utrwaliła
się ta nazwa oraz wszelkie dokonania artystyczne z tym związane, tacy artyści jak Jan Lenica,
Eryk Lipiński, Jan Młodożeniec czy Franciszek
Starowieyski przeszli długą i żmudną drogę.
Nim więc przybliżymy postać samego artysty
warto kilka słów napisać o tym, czym była owa
szkoła.
O trudnych początkach sztuki medialnej jaką
jest plakat niech zaświadczy pewna anegdota.
Po wojnie spotkało się dwóch malarzy: Lipiński
z Tomaszewskim. Mówi Lipiński do Tomaszewskiego: «Wiesz co, mam fajny pomysł, będziemy
robili plakaty filmowe». Tomaszewskiego mało
zawał nie zabił. Powiedział: «Jak to będziemy robili plakaty filmowe? My? Prawdziwi artyści? To
jest niemożliwe».
Plakat jako forma przekazu łączący w sobie
elementy graficzne oraz informację tekstową, należy do tzw. grafiki użytkowej. Najczęściej ukryte
są w nim zróżnicowane znaczeniowo, wielowarstwowe treści, jest pełen symboliki, aluzji i niedomówień, które w sposób groteskowy, a częstokroć zabawny, potrafią mówić także o rzeczach
smutnych. Poważna refleksja pojawia się i towarzyszy tematom pozornie banalnym i błahym.
Ta forma wizualnego przekazu towarzyszyła
Polakom w najtrudniejszych i najważniejszych
chwilach. Przez dziesięciolecia plakat agitował,
nawoływał, mobilizował, kiedy indziej cieszył się
chwilami wolności, czy po prostu upragnioną
normalnością. Jako medium niezwykle aktywne
i stosunkowo tanie, był barometrem zmian, napięć oraz nastrojów społecznych. W czasach, gdy
państwowość była zagrożona lub po prostu jej
nie było, przypominał o tradycji, wplatając w treści informacyjne czy reklamowe motywy ludowe
i regionalne.
W przeciwieństwie do tego, jak zawód projektanta oraz rolę posteru definiował znany francuski designer Cassandre, plakat polski wyzwolił się od surowych oraz bezwzględnych praw
reklamy i konkurencji, graficy nie byli już tylko
rzemieślnikami na usługach firm. Efektem tego,
niejednoznaczna pozycja plakatu, umiejscowiona pomiędzy sztuką a prozaiczną użytkowością,
przesunęła się zdecydowanie w stronę sztuki,
a artyści mogli skupić się wyłącznie na formie i to

w dodatku takiej, jaką dyktował im własny gust,
wyobraźnia i dojrzałość plastyczna.
Charakterystyczne dla polskiej szkoły plakatu artystyczne środki wyrazu to: sugestia, skróty
pojęciowe, skojarzenia, metafora, aluzje i bardzo
lubiane podteksty. Często wykorzystywanymi
przez grafików elementami są też odniesienia
do ludzkich instynktów – erotyki, strachu, macierzyństwa. Język przekazu sprawiał, że plakat polski był i jest niesłychanie intrygujący, a jednocześnie nie do końca zrozumiały bez odpowiedniej
wiedzy o realiach lub historycznych analogiach.
Taki sposób posługiwania się grafiką wciąż mobilizuje odbiorcę i nieustająco podwyższa poprzeczkę intelektualną.
Szansa uzewnętrznienia własnego indywidualnego odczuwania, widzenia świata oraz intelektu stała się zasadą i właściwie pozostała najważniejszą cechą rozpoznawczą polskiej szkoły
plakatu, jednocześnie jednak stanowi klamrę
łączącą prace wykonane w rozmaitych stylach
i technikach. «Wszystko polega na umiejętności zagrania cudzego tematu po swojemu» – to
stwierdzenie jednego z najbardziej znanych polskich grafików, Lenicy, stało się wyznacznikiem
numer jeden dobrego plakatu.
Przedstawicielem tego właśnie nurtu w sztuce jest urodzony 19 kwietnia 1953 r. w Warszawie Andrzej Pągowski. «Zdobył kilkadziesiąt laurów w konkursie «Najlepszy Plakat Warszawy»,
kilkakrotnie zwyciężał w konkursie na Najpo
pularniejszy Plakat Miesiąca, był wielokrotnie
nagradzany i wyróżniany w konkursach magazynu «The Hollywood Reporter» na Najlepszy
Plakat Filmowy i Telewizyjny w Los Angeles (tzw.
plakatowe Oscary) oraz w Międzynarodowym
Konkursie na Plakat Filmowy w Chicago» – czytamy o nim w tekście Sylwii Giżkiej na portalu
Culture.pl.
Pągowski kojarzony jest zawsze z dynamicznymi kompozycjami zapowiadającymi ważne
wydarzenia kulturalne typu Europejski Festiwal
Filmowy lub festiwal Camerimage. To także specjalista od nietypowych, ale łatwo zapadających
w pamięć kampanii społecznych np. «Młodość
bez papierosa» – plakat «Palę więc śmierdzę».
Jego rysunki, charakteryzują się brawurowym,
żywiołowym, wręcz wybiegającym z ram gestem.
On sam należy do grona niezwykle oryginalnych
i niczym nieograniczających się twórców.
W jego pracach niezwykłą i jak sam artysta
wyznaje inspirującą rolę odgrywają kobiety,
a także symbole erotyczne. Wszystkim zainteresowanym życiem i twórczością tego wyjątkowego artysty polecam znakomity wywiad
rzekę – «Być jak Pągowski», jaki przeprowadziła
z grafikiem jedna z najlepszych polskich dziennikarek Dorota Wellman.
Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla przez ORPEG
Ilustracja: zrzut ze strony https://pagowski.pl

Він – один із найбільших майстрів польського плакату, а його роботи назавжди стали єдиним цілим із фільмами Анджея Вайди, Кшиштофа Кєсльовського, Юліуша Махульського тощо.
Вони потрапили також у колекції Центру Помпіду в Парижі, Музею Вікторії та Альберта в Лондоні й Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.
Окрім цього, Анджей Понговський допомагав
у розробці дизайну фарбування хвостів літаків
компанії LOT і знімав відеокліпи для польських
зірок. Діагноз – мистецька гіперактивність.
Анджей Понговський – один із найвідоміших польських графіків і плакатистів, який
вийшов із так званої польської школи плакату.
Однак перед тим, як ця назва та всі пов’язані
з нею мистецькі досягнення назавжди зайняли свою позицію, такі митці, як Ян Лєніца, Ерик
Ліпінський, Ян Млодоженєц і Францішек Старовєйський, пройшли довгий і важкий шлях.
Тож перед тим, як розглянути постать самого
митця, варто кілька слів написати про те, чим
була ця школа.
Про складні початки медіа-мистецтва, яким
є плакат, нехай засвідчить одна історія. Після
війни зустрілися два художники: Ліпінський
і Томашевський. Ліпінський каже Томашевському: «Знаєш що, в мене є гарна ідея: будемо
робити плакати для кінофільмів». Томашевського ледь інфаркт не вхопив. Сказав: «Як
це – будемо робити плакати для кінофільмів?
Ми? Справжні митці? Це неможливо».
Плакат як форма донесення інформації поєднує в собі графічні елементи й текстову інформацію та належить до так званої прикладної
графіки. Найчастіше в ньому приховані розмаїті своїми значеннями багатошарові смисли,
він сповнений символікою, асоціаціями й недомовками, які гротескним, а часом гумористичним чином можуть розповісти також і про
трагічні речі. Виникають серйозні рефлексії над
темами, на перший погляд, банальними й легковажними. Ця форма візуального донесення
інформації супроводжувала поляків у найважчі
та найважливіші моменти. Десятиліттями плакат агітував, закликав, мобілізував, подеколи
осягав моменти свободи або ж просто омріяну
нормальність. Як надзвичайно активний і відносно дешевий засіб плакат був барометром
суспільних змін, конфронтацій та настроїв.
У часи, коли державність була під загрозою або
її просто не було, він нагадував про традиції,
вплітаючи в інформаційну або рекламну основу народні й регіональні мотиви.
На противагу того, як професію дизайнера
та роль постера визначав відомий французький дизайнер Кассандр, польський плакат визволився від суворих і невблаганних законів
реклами та конкуренції; графіки вже не були
тільки ремісниками на побігеньках у фірм.
Унаслідок цього неоднозначна позиція плакату, яка розміщалася між мистецтвом і прозаїчним практичним застосуванням, виразно

пересунулася в бік мистецтва, а митці могли
зосередитися виключно на формі – і до того ж
такій, яку їм диктували власний смак, фантазія
і мистецька зрілість.
Характерні для польської школи плакату
мистецькі засоби вираження наступні: натякання, узагальнення, асоціації, метафори,
алюзії та – особливо улюблені – підтексти.
Часто графіки використовують теж посилання
на людські інстинкти: еротику, страх, материнство. Мова, якою говорить постер, зумовила
те, що польський плакат був і залишається
нечувано заманливим й одночасно не до кінця зрозумілим для осіб без відповідних знань
про реалії чи історичні аналогії. Такий спосіб
використання графіки постійно мобілізує реципієнта й підіймає інтелектуальну планку.
Шанс проявити назовні власне індивідуальне відчуття, бачення світу та інтелект став основоположним правилом і залишився найважливішою розпізнавальною рисою польської
школи плакату. Однак одночасно він становить
єдність, яка гуртує роботи, виконані в різних
стилях і техніках. «Усе полягає в умінні обіграти
чужу тему по-своєму», – ця максима Лєніци, одного з найвідоміших польських графіків, стала
визначною складовою якісного плакату.
Представником саме цієї течії є Анджей
Понговський, котрий народився 19 квітня
1953 р. у Варшаві. «Кількадесят разів був лауреатом конкурсу «Найкращий плакат Варшави», кілька разів перемагав на конкурсі найпопулярнішого плакату місяця, був багаторазово
нагороджений і відзначений у конкурсах журналу «The Hollywood Reporter» на найкращу
кіно- і телеафішу в Лос-Анджелесі (так звані
плакатні Оскари) та в Міжнародному конкурсі
кіноафіш у Чикаго», – читаємо про художника
в тексті Сильвії Гіжки на порталі Culture.pl.
Понговський завжди асоціюється з динамічними композиціями, які анонсують
важливі культурні події типу Європейського
кінофестивалю або фестивалю кінооператорського мистецтва «Camerimage». Це спеціаліст нетипових соціальних кампаній, які легко
западають у пам’ять, як наприклад «Молодь
без цигарки» – плакат «Палю, отже смерджу».
Його рисункам притаманні сміливі, експресивні жести, які вириваються з рамок. Він сам належить до когорти надзвичайно оригінальних
творців, які нічим себе не обмежують.
У його роботах надзвичайну і, як зізнається
сам автор, надихальну роль відіграють жінки та еротичні символи. Усім зацікавленим
життям і творчістю цього виняткового митця
рекомендую чудову книгу-інтерв’ю «Бути як
Понговський» Дороти Велльман, однієї з найкращих польських журналісток.
Габріеля ВОЗНЯК-КОВАЛІК,
учителька, скерована до Луцька і Ковеля
організацією ORPEG
Ілюстрація: скріншот із сайту https://pagowski.pl
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Po sąsiedzku

По-сусідськи

Projekt «Po sąsiedzku» trwa od ponad trzech lat. W okresie
wielkanocnym odbyło się czwarte zorganizowane w jego ramach
spotkanie uczniów z polskiej Cięciny (województwo śląskie)
i ukraińskiego Łucka.

Проект «Po sąsiedzku» (укр. «По-сусідськи») триває понад три
роки, і в його рамках відбулася вже четверта зустріч школярів із польського міста Цєнціна (Сілезьке воєводство) та
Луцька.

Fundacja Rozwoju Młodzieży Wiejskiej po raz
kolejny zaprosiła polskich uczniów do Łucka.
Uczestnicy wymiany młodzieżowej «Po sąsiedzku» z Polski i Ukrainy za każdym razem mieszkają
w rodzinach gospodarzy. W ten sposób poznają
lokalne tradycje i życie codzienne.
«Tym razem w ciągu tygodnia gościliśmy
15 uczniów i trzech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie» –
powiedziała Jana Capuk, prezes Fundacji Rozwoju Młodzieży Wiejskiej.
Tematem czwartego spotkania, które miało
miejsce w dniach 23–26 kwietnia, była «Tolerancja międzykulturowa. Tradycje». Poprzednie
wymiany odbywały się pod hasłami «Szkoła ekologii», «W zdrowym ciele zdrowy duch», «Studia
językowe» (uczniowie uczyli się polskiego i angielskiego z native speakerami).
«Kiedy polskie dzieci przyjeżdżają do Łucka,
mieszkają w ukraińskich rodzinach. Chętnych
by zaprosić do siebie gości z Polski członkowie fundacji znajdują wśród swoich znajomych
i uczniów szkoły językowej «MOWA» – zaznaczyła
Jana Capuk.
Dzieci jadły śniadania i kolacje w goszczących
je rodzinach, a na obiady spotykały się w jednym
z lokali Łucka. «Każdego wieczoru o godzinie
20 rodziny otrzymywały «Zadanie rodzinne»,
które wykonywały wspólnie. Musiały na przykład
nalepić pierogów i sfilmować ten proces, zrobić
fryzury w stylu ekologicznym, nauczyć się nazw
kolorów w języku polskim i ukraińskim, zrobić
wspólne zdjęcie członków rodziny w ubraniach
tego samego koloru. Celem tych zadań jest
wzmacnianie więzów rodzinnych, motywowanie domowników do komunikowania się. Daje to
niezwykłe rezultaty: rodzice są bardzo szczęśliwi, ponieważ w naszych czasach, gdy problemy
w komunikacji z nastolatkami są codziennością,
mają możliwość spędzenia czasu z dziećmi» – powiedziała Jana Capuk.
Każdy dzień wymiany był starannie zaplanowany od rana do wieczora. W szczególności
odwiedzili oni Nadleśnictwo Worotniów, gdzie
zorganizowano dla nich wycieczkę, po czym
wspólnie posadzili 15 odmian borówek.

Polscy i ukraińscy uczniowie wzięli również
udział w drugim spotkaniu projektu «Czytam,
bo lubię», które odbyło się pod hasłem «Wiosna
idzie, kwiaty sypie». Uczniowie z Polski nauczyli
ukraińskich kolegów zasad czytania ekspresyjnego, po czym wszyscy recytowali wiersze o wiośnie i poznawali różne rodzaje kwiatów.
Projekt «Czytam, bo lubię» realizowany jest
przez Fundację Rozwoju Młodzieży Wiejskiej
we współpracy z Konsulatem Generalnym RP
w Łucku oraz Biblioteką nr 6. Obejmuje spotkania z uczniami z 5–8 klas łuckich szkół w Bibliotece nr 6, podczas których dzieci czytają dzieła
polskich autorów, poznają ich biografie, uczą się
kultury czytelniczej i zasad zachowania w bibliotece.
MW
Fot. Uliana PAWLUK

Monolog
szarej myszy

«Фундація розвитку сільської молоді» вже
вкотре запросила до Луцька польських учнів.
Учасники молодіжного обміну «Po sąsiedzku»
з Польщі та України щоразу проживають у
сім’ях сторони, яка приймає. Таким чином
вони ознайомлюються з місцевими традиціями та побутом.
«Цього разу ми протягом тижня приймали
15 дітей та трьох педагогів зі Школи № 1 імені
Конституції 3 Травня у місті Цєнціна», – розповіла Яна Цапук, голова ГО «Фундація розвитку
сільської молоді».
Тема четвертої зустрічі, яка тривала 23–
26 квітня, – «Міжкультурна толерантність.
Традиції». Попередні обміни відбулися під гаслами «Школа екології», «У здоровому тілі – здоровий дух», «Мовні студії» (вивчали польську
та англійську з носіями мови).
«Коли польські діти приїжджають до Луцька, вони проживають в українських родинах.

Охочих прийняти в себе гостей із Польщі члени нашої фундації знаходять серед своїх знайомих та учнів мовної школи «MOWA», – зазначила Яна Цапук.
Діти снідали та вечеряли в сім’ях, а на обід
збиралися в одному із закладів Луцька. «Щовечора о 20:00 родини отримували «Сімейне
завдання», яке виконували разом. Наприклад, наліпити вареників та зняти на відео цей
процес, зробити зачіски в екостилі, вивчити
назви кольорів польською та українською
і зробити спільне фото членів родини, одягнутих у вбрання однакового кольору. Мета
цих завдань – зближувати сім’ї, мотивувати їх
до комунікації. Це дає надзвичайні результати: батьки дуже щасливі, адже в наші дні, коли
є проблеми у спілкуванні з підлітками, вони
мають можливість провести з ними час», – сказала Яна Цапук.
Кожен день учасників обміну був ретельно
розпланований із ранку до вечора. Вони відвідали, зокрема, Воротнівське лісництво, де
для них організували екскурсію, після якої всі
разом посадили 15 сортів лохини.
Польські та українські школярі взяли теж
участь у другій зустрічі проекту «Czytam, bo
lubię», яка пройшла під гаслом «Wiosna idzie,
kwiaty sypie». Учні з Польщі навчали українських школярів правилам виразного читання, а потім разом презентували вірші про
весну й ознайомлювалися з різними видами
квітів.
Проект «Czytam, bo lubię» реалізовує «Фундація розвитку сільської молоді» у співпраці
з Генеральним консульством РП у Луцьку та
Луцькою бібліотекою-філією № 6. Він передбачає проведення зустрічей з учнями 5–8 класів
із луцьких шкіл у бібліотеці-філії № 6, під час
яких діти вивчають твори польських авторів,
їхню біографію, переймають культуру читання
та перебування у книгозбірні.
ВМ
Фото: Уляна ПАВЛЮК

Мова про мову

Монолог
сірої миші

Mówią o mnie, że mam parcie na szkło! Totalna bzdura! Ja, taka
szara myszka, większej głupoty nie słyszałam.

Кажуть про мене, що я пру на скло! Повна дурість! Я, така сіра
мишка, більшої нісенітниці не чула.

Mówią też o mnie, że po trupach idę do celu!
Po jakich trupach?! Muchy bym nie skrzywdziła,
a tu takie oskarżenia.
No i jeszcze mówią, że jestem głupia, jak but!
To już szczyt nietaktu! Czy ktoś głupi może sobie
załatwić sesję zdjęciową w reklamie pasty do butów?! Dwa dni siedziałam na telefonie, ale dopięłam swego. Mam te zdjęcia próbne. Martwi mnie
tylko to, że producent zadzwonił w tej sprawie
do mojej najlepszej przyjaciółki Anki. Ale środki
przeczyszczające w jej ulubionej wodzie w dniu
zdjęciowym załatwią sprawę. Musze przecież
trzymać rękę na pulsie…
To się nazywa przyjaźń, tylko pozazdrościć!
Parcie na szkło związane jest z człowiekiem,
który za wszelką cenę pragnie być rozpoznawalny i znany, zwłaszcza w mediach.
Szara myszka to ktoś nijaki, bezbarwny, cichy,
grzeczny i spokojny.
Iść po trupach do celu to działać tak, aby
osiągnąć zamierzony efekt nie licząc się z nikim

Говорять теж про мене, що по трупах іду до
мети! По яких трупах?! Та я ж мухи не скривджу, а тут такі звинувачення.
Ну, іще кажуть, що я дурна, як валянок! Це
вже верх безтактності! Чи хтось дурний може
організувати фотосесію в рекламі пасти для
взуття?! Два дні сиділа на телефоні, але свого
добилася. Фотопроби в мене в кишені. Непокоїть лише те, що виробник зателефонував
у цій справи моїй найкращій подрузі Аньці.
Але проносне в її улюбленій воді в день фотосесії все владнає. Я ж мушу тримати руку на
пульсі…
Оце називається дружба, що аж заздрощі
беруть!
Перти на скло (parcie na szkło) – так говорять про людину, яка за всяку ціну прагне бути
впізнаваною, особливо в медіа.
Сіра мишка (szara myszka) – хтось ніякий,
безбарвний, сором’язливий, ґречний і спо
кійний.

ani z niczym. Człowiekowi, o którym tak powiemy, brak jakichkolwiek zasad moralnych.
Człowiek, który muchy nie skrzywdzi jest
jedną wielką miłością, wyrozumiałością i dobrocią. Empatia takiej osoby = 100%
Głupi jak but, nigdy jak sandał lub kapeć,
oznacza bezdenną, wzorcową wręcz i przysłowiową głupotę.
Siedzimy na telefonie tylko wtedy, gdy wykonujemy bardzo dużą ilość rozmów telefonicznych w bardzo krótkim czasie.
Trzyma rękę na pulsie ten, kto bardzo pilnuje
swoich spraw, dba o nie.
Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,
nauczycielka skierowana do Łucka i Kowla przez ORPEG

Іти по трупах до мети (iść po trupach do
celu) – діяти так, аби досягнути запланованого,
не зважаючи ні на що й ні на кого. Людина, про
яку ми так говоримо, не має жодних моральних принципів.
Людина, яка мухи не скривдить (człowiek,
który muchy nie skrzywdzi) – ця особа переповнена любов’ю, співчуттям і добротою. Її емпатія рівна 100 %.
Дурний, як валянок (głupi jak but) – бездон
на, прямо-таки зразкова і нечувана глупота.
Сидимо на телефоні (siedzimy na telefonie)
ми лише тоді, коли робимо багато дзвінків
за невеликий проміжок часу.
Тримає руку на пульсі (trzyma rękę na
pulsie) той, хто ретельно пильнує свої справи,
дбає про них.
Габріеля ВОЗНЯК-КОВАЛІК,
учителька, скерована до Луцька і Ковеля
організацією ORPEG
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Start-up na poziomie B2
Стартап на рівні B2
Polacy sprzedają Ukraińcom specjalistów bez języka. Bez przesady. Polski da się zrozumieć bez specjalnych kursów i potwierdzić
go bez ekstra egzaminów. W końcu to nie dialekt mandaryński
języka chińskiego.

Поляки продають українцям спеціалістів без мови. І я не перебільшую. Польську можна зрозуміти без спеціальних курсів і підтвердити її знання без спеціальних екзаменів. Урештірешт, це не мандаринський діалект китайської.

Macie nieraz taki sen, że musicie zdać z czegoś
egzamin, czekacie przed klasą i już macie wejść,
ale w głowie pustka? Potem się budzicie spoceni i chwalicie Boga, że to był tylko sen. Maturę
dawno zdaliście i stresy szkolne już za Wami. Ale
nigdy nie mówcie nigdy – jak głosi przysłowie. Ja
nie sądziłam, że w wieku 39 lat będę zdawać jeszcze raz maturę z polskiego.
Niedawno zadzwonił do mnie telefon. Propozycja: zdać egzamin z polskiego na poziomie
B2. Nic trudnego, bo pytania już są – trzeba tylko na nie odpowiedzieć i nagrać tekst męskim
głosem. Odpowiedziałam, że test mogę napisać,
ale ciężko mi będzie zrobić coś z tym męskim
głosem. «Ale po co to Panu?» – zapytałam. «Bo
jestem mężczyzną, wykładowcą i muszę zdać
egzamin na B2, gdyż potrzebuję go do awansu
zawodowego». Chodzi o to, żeby zaliczyć część
ustną – czyli nagrać wypowiedź na zadane tematy, a następnego dnia podczas testu wgrać ją na
platformę.
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej
dla Cudzoziemców «Polonicum» z Warszawy
ponad rok temu zorganizowało zdalny egzamin dla wykładowców ukraińskich na poziomie B2, za który należało zapłacić 210 euro na
podane konto. Zadanie polegało na tym, żeby
w dniu egzaminu w określonych godzinach zalogować się na specjalnej platformie i wykonać
testy. Wszystko wyglądało niby dobrze. Ale lokalni organizatorzy tego egzaminu na Ukrainie
udostępnili zdającym tematy zadań z mówienia
i pisania jeszcze przed egzaminem. Można je
było więc przygotować wcześniej, a w trakcie
egzaminu wkleić potrzebny tekst wypowiedzi
pisemnej oraz wgrać plik z nagraną wcześniej
wypowiedzią ustną. W dodatku egzamin przebiegał bez kamer i praktycznie żadnej kontroli,
czyli po tej stronie łącza nikt nie widział, czy egzamin zdaje osoba zarejestrowana czy może jej
nauczyciel.
Dodać należy, że podczas kolejnego egzaminu Centrum «Polonicum» zmieniło jednak jego
warunki. Podczas części pisemnej konieczne
stało się, w celu identyfikacji tożsamości, włączenie kamery w komputerze, natomiast część
ustna odbyła się on-line w postaci wideokonferencji.
Rok później pomysł podchwyciła Społeczna
Akademia Nauk z Warszawy. Poszło jeszcze łatwiej.
190 euro i bez zawracania sobie głowy jakimś tam
egzaminem ustnym. Albowiem za 190 euro nie
wypada narażać kandydata na stresogenne sytuacje. Organizatorzy podeszli do sprawy «po ludzku». Wysłali 190 solidnych testowych pytań kandydatom na długo przed egzaminem. Na spokojnie,
w wolnym czasie, można było zaznaczyć prawidło-

У вас буває такий сон: ви здаєте якийсь екзамен, стоїте перед класом і вже потрібно заходити, а в голові – пустка? Потім ви прокидає
теся в холодному поту і дякуєте Богу, що це
був лише сон. Випускні іспити ви давно вже
здали і шкільні стреси скінчилися. Але ніколи
не кажіть ніколи, як говорить прислів’я. Я теж
не думала, що у 39 років буду ще раз здавати
випускний екзамен із польської мови.
Недавно в мене задзвонив телефон. Пропозиція: здати екзамен із польської мови на рівні
B2. Жодних проблем, адже питання вже є – треба лише дати на них відповіді та записати текст
чоловічим голосом. Я відповіла, що тестове завдання можу виконати, проте мені важко буде
щось зробити із тим чоловічим голосом. «Але
навіщо вам це?» – запитала. «Бо я – чоловік, викладач і повинен здати екзамен на B2, він мені
потрібен для присудження наукового звання», – почула у відповідь. Ідеться про те, щоби
здати усну частину, тобто записати відповіді на
задані теми, а наступного дня під час проведення тесту завантажити запис в Інтернет.
Центр польської мови і культури для іноземців «Polonicum» у Варшаві понад рік тому організував дистанційний екзамен для українських
викладачів на рівні B2, за який потрібно було заплатити 210 євро на вказаний рахунок. Завдання полягало в тому, щоби в день екзамену у визначені години зареєструватися на спеціальній
платформі й виконати тести. Все виглядало ніби
добре. Проте місцеві організатори цього екза
мену в Україні надали екзаменованим теми розмовних і письмових завдань ще до екзамену.
Отож, їх можна було підготувати заздалегідь,
а під час екзамену вставити потрібний текст
письмової частини і завантажити файл із записаною заздалегідь усною відповіддю. На довершення екзамен проходив без камер і практично без жодного контролю, тобто на тій стороні
з’єднання ніхто не знав, чи екзамен здає зареєстрована особа, чи, може, її викладач.
Однак варто додати, що до наступного іспиту центр «Polonicum» усе ж змінив умови
проведення іспиту. Під час письмової частини
екзаменований тепер був зобов’язаний увім
кнути камеру, щоби можна було підтвердити
його особу, а усна частина відбувалася у форматі он-лайн відеоконференції.
Роком пізніше ідею дистанційного іспиту підхопила Суспільна академія наук із Варшави. Тут
було ще легше. 190 євро і навіть не треба морочити собі голови якимось там усним екзаменом.
Адже за 190 євро негарно влаштовувати кандидату стресову ситуацію. Організатори підійшли
до справи «по-людськи». Вони надіслали кандидатам 190 тестових питань задовго до іспиту.

we odpowiedzi (a, b lub c). Bez stresu, przy kawce,
niby to sudoku rozwiązujesz w podróży. Pytania
banalne, łatwe, przyjemne. Bez łamigłówek liczebnikowych, imiesłowów i innych bzdur oraz językowych ozdobników, z których przecież nawet przeciętny polski native speaker nie korzysta. Żadnych
samodzielnych zadań i twórczości. Zwykły wybór
prawidłowych odpowiedzi na zasadzie zaznaczania cyfr w totolotku. Twórcy testu lojalnie podeszli
do zdających. W dzień egzaminu szybciutko należało tylko wysłać zeskanowane formularze egzaminacyjne pod podany adres, a oryginały pocztą.
I już po kłopocie.
Wszystko jest dograne. Egzamin sprzedawany
jest na Ukrainie, jako niby «państwowy». W każdym razie – jak donoszą koordynatorzy egzaminatorzy – spełnia wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Na jego podstawie można
ubiegać się o wyższe tytuły naukowe. W Polsce
jest on organizowany przez różnorakie szkoły
wyższe dla docelowej grupy Ukraińców, której
potrzebą jest papier do osiągania kolejnych tytułów naukowych. Znasz jakiegoś Polka lub kogoś,
kto go zna? To znaczy, że znasz polski na poziomie B2. I po problemie!
Znacznie trudniej jest nie tym, którzy zdają,
lecz tym, którzy starają się o miejsce w komisjach
egzaminacyjnych prawdziwego państwowego
egzaminu potwierdzającego znajomość języka
polskiego. W tym roku złożyłam swoją kandydaturę, żeby zasiadać w Państwowej Komisji ds.
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego. Starannie przygotowałam aplikację potwierdzającą moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Niestety okazało się, że mam za
małe kwalifikacje. 12 lat stażu pracy, ukończone
studia lingwistyczne we Francji, ukończone studia podyplomowe na kierunku Język polski jako
obcy nie wystarczyły. Dopatrzono się braków
w dokumentacji. Nie sprostałam wymaganiom.
Kto będzie dbał o rzetelną certyfikację naszego języka? Państwa Komisja jest zajęta teraz
rekrutacją solidnych kandydatów, którzy z nienaganną dokumentacją, skrupulatnie będą sprawdzać stopień znajomości języka polskiego. Nie
wiadomo tylko po co. Za nią poziom ten potwierdzają już inne instytucje. Nie zawracają ludziom
głowy prawdziwym egzaminem i wydają papier,
który na Ukrainie jest naprawdę coś wart – przynajmniej 200 euro!
P. S. Na egzamin na B2 poszłam ubrana jak na
maturę. Uzyskałam 97%. Jeśli ktoś będzie potrzebował mojej pomocy, zgłaszajcie się. Wezmę niedrogo.
Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz
imienia Tomasza Padury w Równem

Спокійно, у вільний час можна було відзначити
правильні відповіді (a, b або c). Без стресу, за
кавусею, ніби розв’язуєш кросворд під час подорожі. Простенькі, легкі, приємні питання. Без
головоломок із числівниками, дієприкметників
й інших дурниць та різних мовних прикрас, яких
навіть пересічний польський native speaker не
використовує. Жодних самостійних і творчих
завдань. Звичайнісінький набір правильних
відповідей, які зазначаєш, як цифри в лотереї.
Автори тестових завдань лояльно поставилися до екзаменованих. У день іспитів треба було
лише хутенько надіслати зіскановані екзаменаційні листки на потрібну адресу, а оригінали
надіслати поштою. І баба з воза.
Усе ідеально. Іспит продається в Україні як
«державний». У будь-якому разі, як повідом
ляють координатори екзаменаційних комісій,
він відповідає вимогам Міністерства освіти
і науки України. На його підставі можна претендувати на присвоєння вищого наукового
звання. У Польщі цей іспит організовують різноманітні вищі школи для цільової групи українців, які потребують папірця для отримання
вченого звання. Якщо знаєш якогось поляка
або когось, хто його знає, значить знаєш польську мову на рівні B2. Проблему вирішено!
Значно важче не тим, хто здає, а тим, хто
хоче отримати місце в екзаменаційних комі
сіях справжнього державного іспиту, який підтверджує знання польської мови. Цього року
я подала свою кандидатуру, щоби потрапити
в Державну комісію з підтвердження знання
польської мови як іноземної. Я ретельно підготувала подання, яке підтверджувало мою
освіту і професійний досвід. На жаль, виявилося, що моїх кваліфікацій недостатньо. 12 років трудового стажу, вища лінгвістична освіта,
здобута у Франції, післядипломна освіта за
спеціальністю «Польська мова як іноземна» –
цього було недостатньо. Знайшлися недоліки
в документації. Я не відповідала вимогам.
Хто дбатиме про ретельну сертифікацію польської мови? Державна комісія зараз зайнята набором кандидатів, які з бездоганними документами будуть скрупульозно перевіряти рівень
знань польської мови. Невідомо тільки, навіщо.
За неї цей рівень вже підтверджують інші інституції. Вони не морочать людям голови справжніми іспитами й видають папірець, який в Україні
дійсно чогось вартий – принаймні 200 євро!
P. S. На екзамен B2 я одягнулася як на випускний. Отримала 97 %. Якщо комусь буде
потрібна моя допомога, дайте знати. Візьму
недорого.
Ева МАНЬКОВСЬКА,
Українсько-польський союз
імені Томаша Падури в Рівному

Program stypendialny dla nauczycieli
Program Stypendialny Fundacji WiD skierowany jest do młodych nauczycieli polskiego pochodzenia, którzy rozpoczynają
pracę zawodową w placówce oświatowej na Ukrainie lub pracują w niej nie dłużej niż 5 lat.
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza młodych nauczycieli polskiego pochodzenia z Ukrainy uczących przedmiotów ojczystych w szkołach
z polskim językiem nauczania, szkołach z funkcjonującymi klasami polskimi, w szkołach sobotnio-niedzielnych oraz punktach nauczania języka
polskiego i przedmiotów ojczystych działających
przy stowarzyszeniach i parafiach do składania
wniosków do Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela.
Wszelkie informacje oraz warunki otrzymania
stypendium znajdują się na stronie: https://wid.
org.pl/program-stypendialny-mlodego-nauczyciela-fundacji-wolnosc-i-demokracja/.

W celu uzyskania Stypendium, należy złożyć
kompletny wniosek stypendialny zgodnie z zapisami Regulaminu wypełniony na załączonym
formularzu, wyłącznie drogą mailową na adres:
fundacja@wid.org.pl z adnotacją w tytule: «Stypendium młodego nauczyciela».
Działanie jest objęte projektem Fundacji Wolność i Demokracja «Nauczyciel PLUS» współfinansowanym w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
i Polakami za granicą.
Źródło: wid.org.pl
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PRACA // РОБОТА
Вакансії в м. Ковель та Ковельському районі

Посада
Агент торговельний

Агроном

Агроном

З/П
8 000

7 000

6 000

Вимоги / Роботодавець

Посада

Здійснювати та вести переговори по
реалізації товарів, що є в продажі підприємства: мука, крупи, макарони та інші
продукти харчування. Забезпечувати постійну наявність повного асортименту
товару в торгових точках

Водій автотранспортних
засобів

Вивчає і впроваджує передові методи
оброблення польових культур. Розробляє і впроваджує технології по боротьбі зі шкідниками, хворобами рослин і
бур’янами. Розробляє агротехнічні заходи, спрямовані на підвищення родючості
ґрунтів і збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Розробляє
виробничі плани, види і кількості посадкових культур
Організація вирощування сільськогосподарських культур. Дотримання технологічних норм

Адміністратор

6 500

Прийом, поселення гостей у хостел. Дотримання етикету та санітарних норм

Адміністратор

6 500

Проводить зустріч відвідувачів ігрової дитячої кімнати, наглядає за майном, іграшками, підтримувати порядок і чистоту в
залі, проводити розрахунки з клієнтами

Бармен

4 300

Обслуговування відвідувачів закладу.
Прийом замовлень, приготування напоїв,
дотримання етикету та відповідних санітарних норм

Бармен

5 500

Обслуговування споживачів: пропонує
алкогольні і безалкогольні напої, здійснює приготування окремих напоїв у
кафе «Казка»

Бармен

6 000

Обслуговує споживачів: пропонує, показує, реалізує готові до споживання алкогольні, слабоалкогольні напої і пиво,
фруктові та мінеральні води, соки, кондитерські вироби, закуски, страви. Готує
обмежений асортимент алкогольних та
безалкогольних напоїв, холодних страв,
закусок

Бригадир підприємств
залізничного транспорту

6 574

Організація обслуговування та ремонту
рухомого складу (вантажних вагонів)

Брокер

4 173

Декларувати товари та транспортні засоби. Оформляти документи. Працювати у
м. Ковель, вул. Володимирська,150

Бухгалтер

8 000

Ведення бухгалетрського обліку

Бухгалтер

6 500

Ведення бухгалтерського обліку, підготовка відповідної звітності. Знання бухгалтерії 1С

Бухгалтер

5 000

Ведення первинних документів. Проведення інвентаризацій. Ведення калькуляційних карток. Працювати в автоматизованій системі документообігу

Бухгалтер

5 600

Вести облік заробітної плати в програмі
1С Бухгалтерія 8 версії

Бухгалтер

6 000

Забезпечує контроль і відображення на
рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної
інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності відповідним
органам у визначені терміни

Бухгалтер

5 000

Знання бухобліку. Забезпечує повне та
достовірне відображення інформації, що
міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку. Готує дані для включення їх
до фінансової звітності. Вчасно складає та
здає звіти у відповідні органи

Бухгалтер

6 500

Нарахування заробітної плати, формування та подання фінансової звітності,
ведення обліку основних засобів тощо

Вантажник

4 173

Виконує навантаження, вивантаження
піску, гілля, сміття з вулиць міста

Вантажник

6 000

Проведення завантажувально-розвантажувальних робіт (м’ясна продукція)
згідно встановлених норм, правил та інструкцій

Вантажник

5 500

Проведення розвантажувально-навантажувальних робіт, переміщення, завантаження та вивантаження вантажу (коробок), товарів

Верстатник
деревообробних верстатів

5 598

Обробка деревини на деревообробному
верстаті. Дотримання безпечних умов
праці

Верстатник
деревообробних верстатів

7 500

Працювати в деревообробному цеху. Знати переробку заготовок деревини, розрізання, торцування заготовок на відповідні пиломатеріали. Знати настроювання та
регулювання верстата на відповідні параметри. Дотримуватися вимог охорони
праці виробничої санітарії, гігієни праці і
протипожежної безпеки

Вихователь

4 173

Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку в дитячому садку, виховання дітей дошкільного віку, безпека життя
та здоров’я дітей

Вихователь соціальний
по роботі з дітьми з інвалідністю

5 538

Працює з категорією дітей, які потребують соціальної допомоги. Планує та
здійснює роботу із соціальної адаптації
дитини-інваліда: виховує і прищеплює
навички самообслуговування, надає соціальну, психологічну допомогу, організовує дозвілля, спортивну діяльність,
спілкування з цікавими людьми, закладає
основи оволодіння професіями, які дають можливість працювати в домашніх
умовах

Водій автотранспортних
засобів

15 000

Забезпечувати безпечне перевезення
пасажирів по вказаному маршруту за
напрямками Україна-Білорусія, УкраїнаПольща

Водій автотранспортних
засобів

З/П
15 000

15 000

Вимоги / Роботодавець
Здійснення перевезень на автомобілі класу євро-5 з тентованим напівпричепом по
напрямку Україна-Німеччина, слідкувати
за технічним станом, цілісністю і зберіганням транспортного засобу
Здійснювати вантажні перевезення автомобілями класу євро-3, євро-5 марки DAF,
Scania, Reno з тентованим напівпричепом
по Україні та за кордон (Польща, Бельгія,
Голландія, Іспанія, Франція). Слідкувати
за технічним станом, цілісністю і зберіганням транспортного засобу

Водій автотранспортних
засобів

15 000

Здійснювати перевезення вантажів з дотриманням правил транспортування на
автомобілі класу євро-5 з тентованим
напівпричепом по напрямку Україна-Німеччина, слідкувати за технічним станом
транспортного засобу

Водій автотранспортних
засобів

8 000

Здійснювати перевезення пасажирів на
міських та приміських сполученнях. Утримання транспортного засобу в належному стані

Водій автотранспортних
засобів

6 720

Здійснювати перевезення робітників підприємства. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу

Водій автотранспортних
засобів

6 000

Керувати вантажним автомобілем вантажопідйомністю більше 5 тонн. Виконувати
вимоги правил дорожнього руху. Забезпечувати належний технічний стан автомобіля перед виїздом на лінію

Водій автотранспортних
засобів

7 000

Перевезення будівельних матеріалів на
місце проведення робіт

Водій автотранспортних
засобів

6 000

Перевезення вантажів на міжнародних та
внутрішніх маршрутах. Контроль за технічним станом та експлуатацією автотранспортних засобів, проведення їх дрібного
ремонту та технічного обслуговування

Водій автотранспортних
засобів

10 000

Перевезення деревини автомобілем КАМАЗ по Волинській області

Водій автотранспортних
засобів

10 000

Перевезення екскурсійними маршрутами пасажирів автобусами середньої
та великої пасажиромісткості переважно по території України. Для уточнення
часу і місця співбесіди звертатися за тел.:
0674195419, 0992303793

Посада

З/П

Вимоги / Роботодавець

Дорожній робітник

7 000

Здійснювати ремонт дорожніх полотен.
Дотримання безпечних умов праці

Дорожній робітник

4 700

Здійснювати роботи по експлуатаційному
утриманні доріг: ліквідовувати ямковість
на дорогах, прибирати узбіччя, місця зупинки, здійснювати благоустрій на придорожніх смугах

Економіст

4 173

Виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності інтернату, складання
статистичних звітів по підсобному господарству, видача маршрутних листів трактористу, складання й опрацювання меморіальних ордерів, ведення розрахунків

Електрик дільниці

5 100

Ремонт та обслуговування вуличного
освітлення, дотримання безпечних умов
праці

Електрогазозварник

7 300

Виконує ручне дугове, плазмове і газове
зварювання середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів
із конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів та складних деталей вузлів, конструкцій і трубопроводів
із вуглецевих сталей у всіх просторових
положеннях зварного шва

Електрогазозварник

5 809

Виконує ручне, дугове та газове зварювання складних і відповідальних апаратів,
деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із різних сталей. Дотримання безпечних умов праці

Електрогазозварник

7 500

Здійснювати зварювальні роботи з дотриманням правил техніки безпеки

Електрогазозварник

8 000

Здійснювати зварювання металевих полотен дверей

Електрогазозварник

6 976

Обслуговування та ремонт рухомого
складу. Зварювальні ремонтні роботи,
ручне дугове, газове зварювання складних і відповідальних апаратів, деталей,
вузлів, конструкцій, кисневе різання металів

Електрогазозварник

5 500

Проведення електрозварювальних робіт
під час ремонту локомотивів

Електрогазозварник

10 440

Проводити зварювальні роботи на газопроводах

Електромеханік

5 360

Забезпечує справність, безаварійну роботу пристроїв, устаткування, правильну
їх експлуатацію. Монтаж, обслуговування,
якісний ремонт із дотриманням інструкцій з технічного обслуговування

Електромеханік з ліфтів

4 173

Обслуговування ліфтів у будинках міста
Ковеля

Водій автотранспортних
засобів

5 500

Перевезення пасажирів по Волинській
області автомобілем Volkswagen. Здійснювати нагляд за технічним станом автобуса. Виконання вимог пожежної безпеки, охорони праці

Водій автотранспортних
засобів

7 000

Перевезення працівників до місця роботи а/б Ковель. Викачка нечистот на АЗК

Водій автотранспортних
засобів

6 000

Управління авто. Заправлення автомобіля паливом, мастильними матеріалами й
охолоджувальною рідиною. Оформлення
дорожніх документів. Вивіз хлібобулочної
та кондитерської продукції

Завідувач складу

7 560

Здійснювати контроль та керувати роботою складу з приймання, зберігання та
відпускання товарно-матеріальних цінностей

Завідувач складу

7 000

Вчитель закладу загальної середньої освіти

6 200

Вчитель англійської мови. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням
специфіки навчального предмета, проводить уроки в закріплених за ним відповідно до розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять
належний порядок і дисципліну

Проведення розрахунків по базі даних,
випискаь накладних на відвантажену
продукцію. За потреби навантаження та
розвантаження ящиків із замороженою
продукцією на вантажний автомобіль.
Місце роботи: м. Ковель, вул. Грушевського, 103

Землекоп

4 173

Вчитель закладу загальної середньої освіти

6 200

Учитель музики. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки
навчального предмета, проводить уроки
в закріплених за ним відповідно до розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять належний
порядок і дисципліну

Розчищення місця для риття могили. Риття могили вручну. Засипання могили і викладання намогильної пагорба. Підсобні
роботи на підприємстві

Інженер

9 000

Організація роботи автодоріг, ремонт та
експлуатація, ведення документації від
початку ремонтних робіт до їх завершення, контроль виконання термінів здачі
робіт

4 173

Розробка документації по охороні праці,
техніці безпеки та безпеки руху. Розробка
та погодження інструкції з охорони праці, проведення інструктажів (навчання),
передбачених чинним законодавством,
контроль та організація своєчасного
проходження працівниками медичних
оглядів

12 000

Надавати консультації та безпосередньо
здійснювати споживче кредитування,
укладати договори в межах наданих повноважень, належно оформляти усі необхідні документи. Місце роботи: магазин
«Комп’ютерний всесвіт»

Вчитель-дефектолог

6 000

Корекційна та діагностична робота з дітьми з особливими потребами

Інженер з охорони праці

Головний бухгалтер

10 000

Розробка методичних положень (рекомендацій) із ведення бухгалтерського обліку основних засобів, виробничих запасів, заробітної плати та по інших ділянках
облікової роботи, формування облікових
регістрів, контроль та аналіз господарської діяльності на підприємстві, складати фінансову та податкову звітність тощо

Інспектор кредитний

Головний інженер

10 000

Організація та контроль за якістю виконаних робіт. Дотримання загальновстановлених будівельних норм

Головний інженер

12 000

Організовує, керує та контролює роботу
по виробництву вапна. Бере участь у роботах із досліджень, аналізує розроблення проектів і програм підприємства. Готує
графіки робіт, замовлення, заявки на виробництво вапна. Забезпечує підвищення рівня технічної підготовки, забезпечує
організацію безпечних умов праці

Касир
залу

торговельного

6 500

Здійснювати обслуговування відвідувачів
торгівельного закладу. Проведення розрахунків через ПК

Касир
залу

торговельного

5 800

Обслуговування покупців, касовий вузол,
розміщення товару, зміна цінників. Дотримання етикету

Оперативно забезпечує ефективність
роботи транспортної служби, при обслуговуванні та ремонті автотранспортних
засобів. Керує та контролює ефективність
виконання ремонту транпортних засобів.
Організовує роботу з найменшими матеріальними, фінансовими та трудовими затратами при виконанні ремонтних робіт

Касир
залу

торговельного

5 000

Обслуговування покупців на касовому
апараті в супермаркеті, який знаходиться
за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності,
106

Касир-операціоніст

6 500

Здійснення валютно-обмінних операцій
з іноземною валютою. Працювати в обміннику

11 680

Забезпечувати виконання планово-виробничих завдань і заходів по механізації,
автоматизації та електрифікації виробничих процесів у господарстві

Керівник музичний

5 000

Двірник

5 500

Прибирання прибудинкових територій,
вулиць, які обслуговує РЖКП

Здійснює розвиток музичних здібностей
і емоційної сфери, творчої діяльності
вихованців. Формує їх естетичний смак,
використовуючи різні види і форми організації музичної діяльності. Професійно
володіє технікою виконання на музичному інструменті

Диспетчер автомобільного транспорту

4 173

Здійснює оперативне регулювання процесу перевезень. Забезпечує оформлення, видачу та приймання дорожніх листів
та інших документів, які відображують
роботу, виконану водіями. здійснює реєстрацію документації та облік роботи автотранспортних засобів, контролює правильність записів показань спідометра,
отримання і залишків палива

Головний інженер (на
транспорті)

Головний механік

12 000

За детальною інформацією звертайтеся
до Ковельського міськрайонного центру зайнятості:
м. Ковель, вул. Сагайдачного, 6а;
тел.: +38(03352) 7-11-40, 5-01-99
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