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Warszawska młodzież porządkowała groby 
na Cmentarzu Bazyliańskim w Krzemieńcu

Od trzech lat, co roku, przybywa jesienią do Krzemieńca grupa 
młodzieży z Warszawy. Są to absolwenci, sympatycy i uczniowie 
XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. 

Варшавська молодь наводила лад 
на Монастирському цвинтарі у Кременці

Ось уже три роки підряд щоосені до Кременця прибуває мо-
лодь із Варшави: випускники, симпатики та учні XXVII Загаль-
ноосвітнього ліцею імені Тадеуша Чацького у Варшаві. 

Za każdym razem uczestnicy częściowo się 
zmieniają, ale tradycyjnie przyjeżdżają do po-
piersia swojego patrona. Kilkunastoosobowa 
grupa oblega postument, fotografując się na 
pamiątkę przy pomniku. Jak mają trochę czasu, 
to zwiedzają najważniejsze obiekty, a dalej wyru-
szają do pracy. Nikogo o nic nie pytają. Ich kie-
rownik Daniel Potkański wie wszystko, gdyż jest 
koordynatorem projektu pt. «Dziedzictwo Tade-
usza Czackiego w Krzemieńcu» realizowanego 
przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej we 
współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego 
oraz XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tade-
usza Czackiego w Warszawie. 

Projekt został dofinansowany ze środków In-
stytutu Polonika w ramach programu «Polskie 
dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 
2020». Jego kluczowym zadaniem jest uporząd-
kowanie terenu zabytkowej części Cmentarza 
Bazyliańskiego w Krzemieńcu, a także zaznajo-
mienie uczestników z dziedzictwem, jakie zosta-
wił po sobie ośrodek edukacyjny założony przez 
Tadeusza Czackiego. Równolegle z projektem 
wolontariackim trwa drugie przedsięwzięcie, po-
legające na odnalezieniu, oczyszczeniu i konser-
wacji pomników nagrobkowych, a szczególnie 
grobowców profesorów Liceum Wołyńskiego 
z XIX wieku. Przedsięwzięciem już od trzech se-
zonów zawiaduje Fundacja Dziedzictwa Kulturo-
wego, a finansowanie projektu również realizuje 
Instytut Polonika.

Daniel Potkański, młody, energiczny i sta-
nowczy człowiek, z zawodu informatyk i kulturo-
znawca, z ramienia Fundacji umiejętnie organi-
zuje pracę wolontariuszy. Tym razem pod koniec 
września przyjechało szesnaście osób. Dysponu-
ją dużym autem, kierowcą, którym jest Jarosław 
Walczuk, człowiek zaangażowany, spokojny i roz-
ważny. Całe wyposażenie – sprzęt konieczny przy 
pracach – przywieźli ze sobą. 

W obecnym sezonie pogoda im sprzyjała. Wyci-
nali zarośla pomiędzy pomnikami, torowali ścieżki 
do wyznaczonych obiektów, każda grupa miała 
swoje zadanie. Odnowieniem nagrobków zajęli się 
konserwatorzy Piotr Maślanka i Witold Butkiewicz. 

Podczas wspólnej pracy powstały prawie na 
nowo nagrobki wybitnych naukowców i organiza-
torów słynnej krzemienieckiej szkoły, mecenasów 
i  ofiarodawców, szacownych postaci dziewiętna-
stowiecznego Krzemieńca. Każdy z tych pomników 
jest unikatowym okazem sztuki nagrobkowej. Jed-
nakowych tu nie ma. Zaraz przy odrestaurowanej 
bramie położony jest nagrobek w formie piramidy 
na grobie dyrektora Liceum Andrzeja Lewickie-
go. Dalej wysoki kamienny krzyż nad obeliskiem 
z napisem «Dyrektor Liceum Wołyńskiego Michał 
Ściborski». Obok kaplicy znajdujemy klasyczny 
wydłużony czworobok położony nad prochami 
wybitnego botanika, dyrektora i twórcy Ogrodu 
Botanicznego, uznanego za Ojca Florystyki Polskiej 
Willibalda Bessera i jego żony. Za kaplicą teren lek-
ko pochyla się ku zachodowi. Stajemy koło pomni-
ka, chyba najpiękniejszego: jasny kolor, doskonale 
wyważone proporcje, cudem zachowana tablica 
z czerwonego marmuru, ujęta na rogach metalo-
wymi muszelkami. Wykonany został dla mecenasa 
Józefa Saundersa. Trzy lata temu była to całkowita 
ruina znajdująca się wśród wielu innych. Nieopodal 
jeszcze jeden nagrobek o niepowtarzalnej fanta-
stycznej formie cylindrycznego obelisku, należące-
go do rodziny Cziszak. Spotykamy tu też pomniki 
żeliwne z XIX wieku, nieźle zachowane, należące do 
wojskowych Rosjan. 

Wracamy do samochodu, sezon tegorocznych 
prac uznajemy za zakończony. Wszystko zosta-
ło udokumentowane przez artystę fotografika 
Marcina Nalepę. Nie opuścił żadnego drobiazgu 
i na podstawie zgromadzonego materiału zrobi 
album dla Kroniki XXVII Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. 

Кожного разу учасники частково змінюють-
ся, але традиційно вони приїжджають до по-
груддя свого покровителя. Кільканадцять осіб 
обступають постамент, фотографуючись біля 
нього на згадку. Якщо мають трохи часу, то 
відвідують найважливіші пам’ятки, а далі бе-
руться за роботу. Нікого ні про що не питають. 
Їхній керівник Даніель Потканський знає все, 
що потрібно, оскільки він координатор проєк-
ту «Спадщина Тадеуша Чацького в Кременці», 
який реалізує Товариство академічної традиції 
у співпраці з Фондом культурної спадщини та 
XXVII Загальноосвітнім ліцеєм імені Тадеуша 
Чацького у Варшаві.

Проєкт фінансує Інститут «Полоніка» в рам-
ках програми «Польська культурна спадщина 
за кордоном – волонтерство 2020». Його осно-
вне завдання – впорядкувати старовинну час-
тину Монастирського цвинтаря в Кременці, 
а  також ознайомити учасників зі спадщиною, 
яку залишив по собі освітній осередок, засно-
ваний Тадеушем Чацьким. Паралельно з реа-
лізацією волонтерського проєкту тривають 
пошук, очищення і реставрація надгробних 
пам’ятників, передусім надгробків професорів 
Волинського ліцею XIX ст. Цей проєкт ось уже 
три сезони реалізує Фонд культурної спадщи-
ни. Фінансування також здійснює Інститут «По-
лоніка». 

Даніель Потканський, молода, енергійна 
й рішуча людина, за професією інформатик 
і  культурознавець, вміло організовує роботу 
волонтерів. Цього разу їх шістнадцятеро. Вони 
приїхали наприкінці вересня великим бусом 
із водієм Ярославом Вальчуком – ініціативною 
і  водночас спокійною та розважливою осо-
бою. Усе спорядження, необхідне для роботи, 
привезли із собою.

У цьому сезоні погода сприяла волонтерам. 
Вони вирізали чагарники між пам’ятниками, 

проклали стежки до визначених об’єктів, кож-
на група мала своє завдання, а відновленням 
надгробків зайнялися реставратори Пьотр 
Маслянка і Вітольд Буткевич. 

Під час спільної роботи вдалося відновити 
надгробки видатних науковців та організато-
рів відомої кременецької школи, меценатів 
і фундаторів, знаних осіб, що жили в Кременці 
в XIX ст. Кожен із цих пам’ятників – унікальний 
екземпляр надгробного мистецтва. Однако-
вих тут немає. Поруч із відреставрованими 
воротами розташований надгробок у формі 
піраміди на могилі директора ліцею Анджея 
Левицького. Далі – високий кам’яний хрест 
над обеліском із написом «Dyrektor Liceum 
Wołyńskiego Michał Ściborski» (укр. «Директор 
Волинського ліцею Міхал Сціборський»). Біля 
каплиці знайдемо класичний видовжений 
чотирикутник, розташований на могилах ви-
датного ботаніка, директора і творця ботаніч-
ного саду, батька польської флористики Віллі-
бальда Бессера і його дружини. За каплицею 
помітний легкий схил на захід. Стаємо біля 
пам’ятника, мабуть, найпрекраснішого: світ-
лий колір, досконалі пропорції, дивом збере-
жена дошка з червоного мармуру, кутки якої 
скріплені металевими мушлями. Це надгробок 
мецената Юзефа Саундерса. Ще три роки тому 
це була руїна серед багатьох інших руїн. Непо-
далік – надгробок родини Цішаків, який має 
неповторну циліндричну форму. Бачимо тут 
також непогано збережені чавунні пам’ятники 
російських військових, поставлені в XIX ст.

Повертаємося до автомобіля. Сезон цього-
річних робіт завершено. Усе задокументував 
фотохудожник Марцін Налепа, не пропустив-
ши жодної дрібниці. Із зібраного матеріалу він 
зробить альбом для хроніки XXVII Загальноос-
вітнього ліцею імені Тадеуша Чацького у Вар-
шаві.
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Костел у Байківцях на Тернопільщині 
передали римо-католицькій громаді

У Байківцях неподалік Тернополя освятили приміщення кос-
телу, який недавно повернули місцевій римо-католицькій 
громаді. 

27 вересня в селі відбулися урочиста Свя-
та Меса та впровадження до храму реліквій 
Святого Шарбеля. Участь у заходах взяли ар-
хієпископ Львівської архідієцезії Мечислав 
Мокшицький, єпископ-помічник Едвард Кава, 
єпископ-емерит Одесько-Сімферопольської 
дієцезії Броніслав Бернацький, представник 
архієпископа Тернопільсько-Зборівської архі-
єпархії УГКЦ, отець Андрій-Іван Говера, голова 
Маронітської спільноти України Еліас Сассін 

і  католицькі священники обох обрядів. Відві-
дали богослужіння і члени Польського центру 
культури і освіти імені професора Мєчислава 
Кромпця в Тернополі та парафіяни тернопіль-
ського костелу Божого Милосердя і Божої Ма-
тері Неустанної Помочі. 

Перед богослужінням заступник голови 
Тернопільської обласної державної адміні-
страції Віктор Устенко зачитав розпоряджен-
ня голови ОДА про передачу споруди косте-
лу у  власність релігійної організації «Парафія 
Святого Шарбеля Римсько-католицької цер-
кви у селі Байківці Тернопільського району 
Тернопільської області», а заступник сільсько-
го голови в Байківцях Микола Дума вручив ар-
хієпископу ключі від храму. 

Настоятель костелу Святого Шарбеля Юрій 
Ткач розповів, що на початку ХХ ст. Байківці 
належали до римо-католицької парафії, що 
діяла в сусідньому Чернелеві Мазовецькому 
(нині село Соборне). У 30-х рр. в селі збудували 
костел. Після Другої світової війни приміщен-
ня храму використовувалося як колгоспний 
склад продуктів, після здобуття Україною не-
залежності – як склад сільської ради. 

Урочисте богослужіння провів архієпископ 
Мечислав Мокшицький. Під час меси він освя-
тив вівтар костелу. Особливою частиною служ-
би стали передання реліквій Святого Шарбеля 
головою Маронітської спільноти України Еліа-
сом Сассіном та інтронізація мощей.

Текст і фото: Алла ФЛІССАК, 
Польський центр культури і освіти 

імені професора Мєчислава Кромпця в Тернополі

Kościół w Bajkowcach na Tarnopolszczyźnie 
przekazano katolikom

W Bajkowcjach pod Tarnopolem został poświęcony kościół, 
zwrócony niedawno miejscowej wspólnocie rzymskokato-
lickiej. 

27 września odbyła się tu msza święta i wpro-
wadzenie do kościoła relikwii Świętego Szarbela. 
Udział w uroczystościach wzięli: arcybiskup ar-
chidiecezji lwowskiej Mieczysław Mokrzycki, bi-
skup pomocniczy Edward Kawa, biskup emeryt 
Bronisław Biernacki z diecezji odesko-symfero-
polskiej, przedstawiciel arcybiskupa archidiece-
zji tarnopolsko-zborowskiej Ukraińskiej Cerkwi 
Grekokatolickiej o. Andrij-Iwan Howera, prezes 
Wspólnoty Maronickiej na Ukrainie Elias Sassin 
oraz katolickie duchowieństwo obu obrządków. 
We mszy świętej uczestniczyli także członkowie 
Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. 
Mieczysława Krąpca w Tarnopolu oraz parafianie 
z tarnopolskiego kościoła Bożego Miłosierdzia 
i  MB Nieustającej Pomocy.

Przed nabożeństwem wiceprzewodniczący 
Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Pań-
stwowej Wiktor Ustenko przeczytał rozporządze-
nie przewodniczącego Administracji o przeka-
zaniu kościoła na własność organizacji religijnej 
«Parafia Świętego Szarbela Kościoła Rzymsko-
katolickiego we wsi Bajkowce w rejonie tarno-
polskim w obwodzie tarnopolskim», natomiast 
zastępca przewodniczącego rady wiejskiej w Baj-
kowcach Mykoła Duma wręczył arcybiskupowi 
klucze od świątyni. 

Proboszcz parafii Świętego Szarbela Jurij 
Tkacz powiedział, że na początku ХХ wieku Baj-
kowce należały do katolickiej parafii działającej 
w sąsiednim Czernielowie Mazowieckim (obec-
nie wieś Soborne). W latach 30. wzniesiono tam 
kościół. Po II wojnie światowej mieścił się w nim 
kołchozowy magazyn produktów spożywczych, 
po odzyskaniu przez Ukrainę niezależności – ma-
gazyn rady wiejskiej. 

Uroczystą mszę świętą celebrował arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki. Podczas liturgii poświęcił 
ołtarz kościoła. Szczególną częścią uroczystości 
było przekazanie parafii relikwii Świętego Szar-
bela przez prezesa Wspólnoty Maronickiej na 
Ukrainie Eliasa Sassina oraz ich intronizacja.

Tekst i zdjęcie: Ałła FLISSAK, 
Polskie Centrum Kultury i Edukacji 

im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu

Wpatruję się w piękne twarze dziewczyn i chło-
paków. Nie widać na nich zmęczenia – są zadowo-
leni ze swojej pracy i wykonania zadania. Mówimy 
o wszystkim, co nas otacza w Krzemieńcu. Chcą 
wiedzieć o dawnych dziejach związanych z  Li-
ceum i jego wielkim założycielem. Ubolewają, że 
nie udało się zwiedzić Izby Pamięci Szkół Krzemie-
nieckich, otwartej w 2005 r. z okazji 200. rocznicy 
założenia Liceum. Duża część ekspozycji poświę-
cona jest właśnie ówczesnej działalności oświa-
towej na Wołyniu i mocno powiązana z imieniem 
Czackiego. Wolontariusze wynieśli natomiast 
wspaniałe wrażenia ze zwiedzania Muzeum Sło-
wackiego i nawet jeden z uczestników grupy, mu-
zyk-pianista Stanisław Łopuszyński, dał mini-kon-
cert w wielkim salonie dworku. Są zainteresowani 

Ukrainą, pragną podziwiać jej krajobrazy i zabytki. 
Niechaj im się to uda. 

 Na pożegnanie zaprosiłam całą gromadkę do 
siebie. Nie było odpoczynku – była dalsza robota! 
Szybko zrobili porządek w ogródku, momental-
nie pozrywali jeżyny – wydawały im się bardzo 
smaczne, wycięli stare krzewy i to wszystko od-
było się w ciągu pół godziny. Weseli, zaprawieni 
do każdej roboty, sprytni, obyci z naszą rzeczywi-
stością – aż trudno uwierzyć, że są prawdziwymi 
mieszczuchami – warszawianami! Taka młodzież, 
zdolna do szlachetnych czynów, to cenny skarb 
dla każdego państwa.

Jadwiga GUSŁAWSKA, Krzemieniec
Fot. Marcin NALEPA

Я вдивляюся в гарні обличчя дівчат і хлоп-
ців. На них не видно втоми, вони задоволені 
своєю роботи. Ми розмовляємо з ними про 
все, що нас оточує в Кременці. Молодь хоче 
знати про давню історію, пов’язану з ліцеєм і 
його великим засновником. Шкодують, що не 
вдалося відвідати Музейної кімнати пам’яті 
кременецьких шкіл, відкритої у 2005 р. з на-
годи 200-ї річниці заснування Кременецького 
ліцею. Велика частина експозиції присвячена 
саме тодішній освітній діяльності на Волині 
й  тісно пов’язана з ім’ям Чацького. Волонте-
ри отримали прекрасні враження від Музею 
Словацького. Один із них, піаніст Станіслав 
Лопушинський, дав навіть мініконцерт у ве-
ликому салоні в будинку польського поета. 

Польська молодь цікавиться Україною, праг-
не побачити її краєвиди і пам’ятки. Нехай їм 
це вдасться. 

На прощання я запросила всіх до себе в гос-
ті. Але вони й тут не відпочивали – далі працю-
вали! Швидко навели лад у саду, моментально 
зірвали ожину, посмакувавши нею, позрізали 
старі кущі. І все це протягом пів години. Веселі, 
готові виконувати будь-яку роботу, кмітливі, 
знайомі з нашою реальністю. Аж важко пові-
рити, що вони насправді міщани – варшав’яни! 
Така молодь, здатна до шляхетних вчинків, – це 
справжнісінький скарб для кожної держави.

Ядвіга Гуславська, Кременець
Фото: Марцін НАЛЕПА


