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Вступ

Вже п’ятнадцять років ми працюємо 
для Вас та разом із Вами досліджуємо 
тему ідентичності, часу та простору. 
Ми починали скромно, від листа у 
справі створення нової резиденції 
Театру Ляльок Плецюґа. На протязі 
цих років ми реалізували проєкт «Нова 
Америка», суспільну економіку, а також 
діяльність навколо Щецинскої затоки. 
Ми також документували діяльність 
місцевих лідерів та жителів Західного 
Помор’я. Наша діяльність надзвичайно 
неоднорідна та взаємно перетинається. 
Власне тому ми спів створюємо моделі 
для розвитку ринку праці, а також 
розвитку громадянського суспільства. 
Особливе місце у нашій діяльності 
займають, створені нами, суспільні 
інновації та загальнопольський проект, 
що стосується психічного здоров’я 
під назвою «Упорайся з цим». Роками 
ми також співстворюємо «Ярмарки 
Суспільної Економіки». Наші останні 
діти – це проєкт «Мікроцентр Європи» 
та модель дослідження ефективності 
служб праці повітів. Тому що ми 
працюємо разом із Вами вже 15 років, 
ми вирішили приготувати для Вас 
«щось» виняткове.

«Щось» виняткове народилося  у Акко 
(Ізраїль) під час ранішньої розмови 
Моні Йосссефа – директора театру в 
Акко, Романи Кшевіцкєй і Антонєґо 

Соболевскєґо з товариства Час Простір 
Ідентичність. На подив учасників 
розмови виявилося, що долі іх сімей не 
тільки дуже схожі, але навіть є й спільні 
моменти. Отже завдяки цій розмові та 
каві, народилася ідея проєкту.

В рамках проєкту «Звідки ми» через 
показання історії 20 сімей ми намагалися 
знайти відповідь на питання: «Звідки 
ми?». Ми шукали відповіді на тему 
своєї особистої та колективної 
ідентичності та місця у незалежності, 
що становить першорядну вартість. 
Ці пошуки, за допомогою волонтерів-
-літніх людей, почалися від інтерв’ю 
з 20 сім’ями, кожна родина була 
сфотографована, на підставі цього 
з’явився театральний спектакль, 
каталог та виставка. На основі проєктів 
також з’явилися радіорепортажі, що 
транслювалися по радіо – Польське 
Радіо Щецин. Додатково, у рамках 
проєкту була створена картярська гра, 
що називається «Звідки ми». Ця гра 
заохочує родини, аби вони повертали, 
будували та утримували незалежність. 
Цей проєкт – це ідеальний підсумок 
15 років нашої праці у сфері часу, 
ідентичності та простору.
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Від Сибіру через 
Мозамбік до Щецина. 
Родина Бєлоусів.

Пан Лешек Бєлоус має 87 років, але 
сімейна історія, про яку він розповідає, 
сягає більш ніж 300 років назад, до 
1703 року, коли його прадід зі сторони 
батька з Диких Полів втік на північ та 
оселився над рікою Дзвіна при кордоні 
з Росією. Сімейна легенда говорить, що 
він виграв в карти фільварок розміром 
180 гектарів. Родина його матері 
родом із Кшепіц під Ченстоховою. Там 
власне і познайомилося подружжя 
Бєлоусів, коли будувалася залізнична 
вугільна колія з Сілезіі до Ґдині, а під 
час будівництва там працював батько 
Пана Лешка, залізничний інженер. 
Батько раніше вчився в Перербурзі, був 
учасником Громадянської війни у Росії 
по стороні білих.

Після одруження батьки пана Лешка 
оселилися у Познані. Війна застала їх 
у Віленщині. Росіяни взяли батька на 
роботу на залізницю, де він сховався, 
і служби, що шукали польську 
інтелігенцію, не могли його знайти. 
Маму з трьома дітьми (у тому з Паном 
Лешком) вивезли в Сибір, де вони 
пережили пекло заслання, хвороб та 
голоду. Потім на них чекала справжня 
подорож навколо світу. За договором 
Сікорський-Сталін вони виїхали (з 
Алтайської області) до Казахстану, 
Узбекистану,

Перепустки переслідують мене на протязі усього життя 
– на приклад під час службового побуту у Москві я мав 
перепустку аби ходити по поверсі готелю та перепустку аби 
вийти у місто, а цю останню я також мав у Польщі, під час 
військового стану. (Лешек Бєлоус) 
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В Африці на стіні я мав 
великий портрет Маршала 
Пілсудського. Я дуже 
шаную цю людину, і власне 
з ним пов’язую слово 
незалежність.

Коли я починав будівлю дому 
у 1966 році у Щецині, мені 
говорили, що тут ніхто не 
будує, але я знав, що я тут 
поселився, тут моя родина, 
моя Батьківщина і тут буде 
мій дім.

(Лешек Бєлоус)

з армією Андерса поїхали до Персії, 
потім була Індія, Мозамбік, Південна 
Родезія (тепер Зімбабве), Північна 
Родезія (тепер Замбія), Мозамбік, 
Італія. І, нарешті, Західне Помор’я, де 
прибули: кораблем з Мозамбіку до 
Генуї, пасажирським потягом 3 класу до 
Мєндзилеся, а звідти експресом 1 класу 
до Щецина.

Вони могли зробити інший вибір – 
поїхати до Канади, Австралії або Великої 
Британії. Матір дозволила Лешку 
та його сестрі проголосувати. Вони 
вибрали Польщу. Коли вони приїхали 
до Щецина, був 30 квітня 1948 року. На 
наступний

день відбувся першотравневий парад. 
Для Бєлоусів він був шоком, який потім 
перетворився у прикрий, примусовим 
обов’язок. Незадовго після цього 
батьки Лешка знайшли один одного 
через Червоний Хрест. Тато вже від 1946 
року працював в Щецині на залізниці. 
Спочатку вони мешкали недалеко 
вокзалу, на вулиці Колумба. 16-тирічний 
на той час Лешек був у захваті, що усюди 
говорять польською, а у кіоску є польські 
газети. Це було відчуття радості, що він 
знаходиться серед Поляків.

Він з ентузіазмом включився у поточне 
життя. Хотів будувати нову Польщу. 
Через цей ентузіазм він записався 
до Союзу Польської Молоді (СПМ), 
але через якийсь інцидент його 
виключили. Коли він склав матуральні 
іспити у щецинському «Побожняку» 
(ІІ загальноосвітній ліцей), він мусив 
рятувати своє ім’я після виключення 
з СПМ, аби мати змогу вступити до 
вищої школи, тому кілька місяців 
працював у Добровільному Трудовому 
Корпусі. Врешті решт, як і його батько, 
вибрав технічне навчання. Він закінчив 
Краковську Політехніку і повернувся 
у Щецин, де працював, серед іншого, 
на Заводі Мотоциклів Юнак та Заводі 
Кабелів у Заломі. Це було його останнє 
місце праці.

Не дивлячись на те, що деякий час він 
був у партії, то у комунізмі він не почував 
себе вільним. Він пам’ятає танки у 
Познані, в червні 1956. У 1980 році він 
вступив у Солідарність, тоді він вже був 
директором. Згадує також щоденне 
життя – жінка з дітьми у Побєрові від 
червня до вересня, а він приїздив на 

вихідні, подорожі по усій Польщі з 
житловим трейлером-причіпом.
Сьогодні пан Лешек має двох синів, 
онуків та правнуків. Вони живуть у 
Щецині. Жінка померла 5 років тому. 
Вона була техніком-хіміком, працювала 
у лабораторії кафедри пасовищ Вищої 
Сільськогосподарської школи у Щецині. 
Пан Лешек пригадує, що жінка любила 
говорити: «Діти мої, я іх народила, 
виховала, тебе ніколи не було, ти тільки 
батько». Я почуваю себе польським, 
щецинським та західнопоморським 
патріотом.
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Повів гірського повітря.
Родина Боґуславскіх

Родина Боґуславскіх, починаючи зліва: Бартош, Зося, Войчех, Аґнєшка, Міхал

Родина Боґуславскіх поселилася у 
Щецині разом із закінченням війни. 
Максиміліан Боґуславскі, лікар родом 
із Варшави, під час війни служив у 
медичному батальйоні. Як офіцер, 
він потрапив до одного з радянських 
таборів для полонених, з якого йому 
вдалося втекти, але небагато про це 
відомо – вдома не говорилося на цю 
тему.

Потім, разом із фронтом, він пересувався 
на захід аж до форсування Одри. Під 
кінець війни він отримав наказ, аби спів 
організувати службу охорони здоров’я 
міста Щецин. Він був одним із перших 
працівників Військової Лікарні на вулиці 
Пьотра Скарґі.

Зі своєю жінкою, Зофією Мосіньскою, 
Максиміліан Боґуславскі познайомився, 
коли його війська розміщувалися 
у Бидґощі, ймовірно на одному з 
офіцерських балів. Батько Зофії 
Мосіньскєй був начальником пошти в 
районі Капущціска. Під час окупації Зофія 
отримала наказ праці на німецькому 
ювелірному заводі у Бидґощі. 

Коли після війни вони поселилися у 
Щецині, вона використала здобуті 
вміння, відкриваючи у ранню добу 
Польської Народної Республіки два 
приватних ювелірних заклади, один 
в Щецині, а другий у Мєндзиздроє. На 
жаль, у певний момент обидва магазини 
були перейняті владою, а Пані Зофія 
прийнялася на роботу в магазин на 
Ґрюнвальдскій площі, де працювала до 
самої пенсії, спочатку у ролі продавця, а 
потім керівника магазину.

Я знаю, що таке загроза для 
громадянської свободи. Я 
зіткнувся із тоталітарною 
владою, і це спричинило, що 
сьогодні я маю таку сильну 
потребу брати участь у 
суспільних протестах для 
захисту демократії.

(Войчех Боґуславскі)

Коли у 1968 році я повернувся до школи після канікул, не 
було майже половини мого класу.

(Войчех Боґуславскі)

Незабаром, після закінчення війни в них 
народився син, Войчех Боґуславскі. Він 
випускник Щецинскої Політехніки, а по 
професії дизайнер у сфері екологічної 
інженерії. У випускному класі він 
вирушив у шкільну подорож у Татри і 
від цього часу міцно зв’язався із горами. 
Він ходив в гори у Татрах, Альпах та 
Гімалаях.

У Щецині наступні покоління 
Боґуславскіх були свідками майже 
цілої післявоєнної польської історії 
цього міста. У добу Польської Народної 
Республіки вже від шкільних років вони 
бачили зловживання влади.

Войчех разом з іншими учнями 
бунтувався тоді, між іншим, шляхом 
не вивчання російської мови, не брав 
участі у першотравневих парадах та 
пропагандистських зібраннях. Він 
особливо запам’ятав події грудня 1970 
року, маніфестації проти влади та 
постріли в протестувальників.
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Але все-таки не всі спогади зі Щецина 
часів Польської Народної Республіки 
(ПРЛю) були погані. На вулиці, на який 
проживали Боґуславскі, не зверталося 
уваги на національність, соціальний 
статус або освіту.

Всі допомагали один одному як могли, 
ділячись товаром та послугами. В 
рамках сусідської співпраці мама 
Войчеха постачала сусідам мило, а 
батько – надавав медичну допомогу. 
Навіть сьогодні пан Войчех Боґуславскі 
пам’ятає смак страв, які їли у бідніший 
період: на приклад смак свого 
улюбленого оселедця в сметані з 
цибулею та мокрого хліба, посипаного 
цукром.

Досвід життя у Польській Народній 
Республіці та пізніше повернення 
незалежності дало йому щось більше – 
внутрішнє почуття свободи, яке він не 
хоче віддати.

У розмові брав участь Войчех Боґуславскі

Коріння – це для мене 
родина та місц, де живу 
– улюблений Щецин, який 
я не замінив би на жодне 
інше місце на землі, хоча 
моє серце також зв’язано з 
горами.

(Войчех Боґуславскі)

Я ніколи не забуду той 
день, коли я повертався 
з технікуму в Домб’є та 
проводив подружку до дому, 
на вулицю Кшивоустого. Ми 
зіткнулися тоді із натовпом 
робітників, котрі зібралися 
на вулиці Потуліцкій, де з 
пенітенціарного закладу 
почали стріляти до 
протестувальників. Ми 
перелякалися та втекли, 
але коли я привів подружку 
до її батьків, через 
цікавість, повернуся до того 
місця, щоб подивитися, що 
там відбулося. Я дійшов 
до будинку тодішнього 
воєвудського комітету 
партії. Там побачив дощ 
з апельсинів, що падали з 
другого поверху. Виявилося, 
що люди, котрі дісталися до 
будинку, почали викидати 
всі зібрані там товари, 
недоступні для звичайних 
людей.

(Войчех Боґуславскі)

Водяні люди.
Родина Ханьків.

Ядвіґа і Ромуальд
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Якби можна було описати родину 
Ханьків у поетичний спосіб, можна би 
було сказати про них «Водяні люди». 
Пані Ядвіґа народилася у центральній 
Польщі, над річкою Нарва, в околиці 
Остроленки і Вишкова, одинадцять 
років перед початком війни. У день, 
коли спалахнула війна, вона мала 
шестеро молодших братів та сестер. 
Батька вивезли на роботи, копати 
окопи, залишилася матір із донькою. 
Німці хотіли вивести Ядвіґу на роботу 
до Німеччини, але родина підкупила 
охоронців, і вони під час перевезення 
закрили очі на втечу Ядвіґі, а вона 
встигла сісти в дрожку.

Після війни Ядвіґа спочатку потрапила 
у Вармію і Мазури. Через те, що вона 
дуже любила дітей та навчання, 
закінчила в Ольштині курс на 
вихователя, а у 1950 році поїхала до 
Ґданська вчитися на вихователя у 
садочку. Там вона познайомилася із 
майбутнім чоловіком. Ще у Ґданську в 
них народився перший син, Ромуальд. 
Чоловік Ядвіґі отримав наказ праці з 
направленням до Свиноустя, у фірмі 

Дальмор (далекоморська ловля риб 
переважно на Північному морі), і ціла 
родина переїхала на острів. Ядвіґа 
виховувала дітей: в 1952 році народила 
дочку Йоанну, а в 1956 році сина Леха.
До Щецина вони переїхали в 1955 році, 
коли чоловік Ядвіґі отримав пропозицію 
праці у цьому місті. Ядвіґу вразила 
специфічна, міська забудова кам’яниць 
з офіцинами та подвір’ями-колодязами. 
Родина отримала місце по розподілу у 
такій кам’яниці, на вулиці Славоміра, 
де вони ділили темну квартиру з 
іншими мешканцями. Жилося їм важко, 
треба було палити в печах аби обігріти 
квартиру та нагріти воду. Після деякого 
часу вони отримали світлішу та більшу 
квартиру у щецинському Старому 
Місті. Ханьки пригадують з особливою 
любов’ю вже неіснуючі місця – лазню 
та плавання на вулиці Коньскі Кєрат 
або театр Русалка, який діяв на вулиці 
Площа Орла Бялеґо.

Найстарший син Ядвіґі, Ромуальд, 
у професійному плані пішов 
слідами батька, закінчив технікум 
за спеціальністю рибна переробка, 
служив у наземних військово-морських 
силах телефоністом-телеграфістом, а 
потім працював на Підприємстві «Гриф» 
разом із батьком.

У Щецині всі люди були 
«звідкілясь». Приїзні  
говорили говором, 
акцентували по-
-східному. Існувала дужа 
толерантність та радість 
з повернення незалежності.

(Ядвіґа Ханько)

У ранні 50-ті у Свиноусті 
не було поромів як сьогодні, 
тільки один вантажний 
пором та довоєнні, маленькі 
кораблики, які перевозили 
пасажирів на острів за 
спеціальною перепусткою.

(Ромуальд Ханько)

Над Нарвою та на Мазурах, звідки 
родом Ядвіґа, життя переносилося 
«на воду» від весни до осені. Сьогодні 
Щецин асоціюється у Ханьків із 
зеленню і власне водою. Близькими 
для них є міські купальні зони: озеро 
Ґлембокє із чудовим пляжем, трохи 
дикий Дзєвокліч, прекрасний пляж 
у Домб’є, а особливо, вже закритий 
пляж Мєленський, до якого плавали 
кораблики від Валів Хороброго. 
Вони також цінують толерантність та 
багатокультурність мешканців Щецина.

У розмові взяли участь Пані Ядвіґа Ханько та її 

син, Ромуальд Ханько.
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Від Гамбурга до Щецина.
Родина Цвилів

Соня Цвиль народилася п’ять років 
перед початком війни у Гамбурзі, в 
родині, котра мала польське коріння. 
Після війни з батьками та сестрою 
переїхала у Польщу, натомість брат 
на завжди залишився у Німеччині. До 
Щецина родина потрапила через її 
сестру. Батька, голову сім’ї, до переїзду 
у Польщу переконала старша донька, 
хоча це було досить ризиковано. Соня 
у Сталінській Польщі почувала себе 
невпевнено: уроджена в Німеччині, 
говорила з міцним німецьким акцентом, 
не виговорювала приголосну «ł» - була 
«підозрілим елементом», та ще й мала 
родичів за кордоном. У програній 
післявоєнній Німеччині її родина також 
не почувалася добре.

Усі ці переживання навчили пані Соню 
великої толерантності до культурного 
та національного різноманіття – вона 
також здобула велике вміння діалогу та 
мистецтво домовлятися на різних рівнях 
розуміння. Такі важливі міжособистісні 
якості дозволили їй успішно керувати 
великими соціальними групами швачок 
у швейній фабриці «Трикот» у Щецині. 
Під час страйків у 80-тих роках у верфі, 
вона разом з іншими працівниками 
«Трикоту» підтримувала працівників 
верфі. У Польщі, у танцювальному 
ансамблі, вона познайомилася зі своїм 
майбутнім чоловіком, сім’я котрого була 

родом із Сілезії. Коли вона мала 21 рік, 
вийшла заміж. Перший чоловік дуже 
швидко помер. З другим чоловіком вони 
познайомилися у хемічному технікуми 
для дорослих у Жидовцах. Пізніше, 
чоловік закінчив навчальний заклад 
та працював у Жидовцах інженером – 
пані Соня прожила з ним 42 роки. Вона 
живе у центрі Щецина від часу другого 
шлюбу.

Нині Соня Цвиль вже тридцять 
років на пенсії. Своє дотеперішнє 
життя вона згадує сірим та бідним, 
хоча й колоровим. Пані Соня, котра 
любила та любить людей, а люди її – 
малювала життя кольорами посмішки, 
сердечності та доброго гумору. Завжди 
керувалася здоровим глуздом, чесністю 
та порядністю. Ці якості у сумісності 
із німецькою любов’ю до порядку, 
дозволили їй заслужити повагу у людей, 
котрих вона зустрічала на своєму шляху.

У розмові взяла участь пані Соня Цвиль.

Для мене та для цілої 
родини було дуже важливо, 
аби Польща після війни 
повернула незалежність.

(Соня Цвиль)

Я мала дуже різноманітне 
життя та любила 
виступати. Немає чому 
дивуватися – ціле життя 
я мусила битися, боротися 
– маючи німецький акцент 
мене не завжди добре 
сприймали.

(Соня Цвиль)

Я могла залишитися у 
таборі для біженців у 
Німеччині – але не хотіла. Я 
хотіла жити тут, з моєю 
донькою.

(Соня Цвиль)
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Пристрасть до діяльності 
для суспільства.
Родина Дурків

Брати Анджей і Влодзімєж Дурки

Обидві лінії родини Дурків прибули 
до Західнопоморського із західного 
Мазовша. Батько матері, дідусь 
Левандовскі, брав участь у повстанні 
Желіговського у Вільнюсі. Був 
господарем у повіті ґостинінським, після 
війни діячем міколайчиківського ПСЛ 
(прим. перекладача - Польська народна 
партія), був війтом у Пшелевіцах. Дідусь 
Юзеф, батько батька, перед війною був 
чиновником у Опорові (кутновський 
повіт) та був родом з родини, котра 
мала лівосторонні погляди.

Після спалаху ІІ Світової Війни Дурки 
втекли з Варшави, тому що почули, 
що у Вєлькопольщі розстрілюють 
чиновників. Батько Дурків у вересні 1939 
року зголосився до цивільної оборони 
Варшави, а потім діяв у русі опору. У 
1943 році – потрапив до Бжеска (повіт 
пижицкі) на примусові роботи після 
облави. Після війни батько перевіз цілу 
свою родину до Бжеска – батьків та двох 
братів. Вибрав там три будинки – для 
себе, батьків і брата та розпочав працю 
чиновником у Повітовому Старостві в 
Пижицах із головним офісом у Ліпянах. 
У 1950 році він одружився із майбутньою 
мамою братів Дурків, донькою війта 
Пшелевіц, де оселилися.

Брати Дурки згадують Пшелевіце 
сентиментально. Згадують 
дендрологічний парк, гри з дитинства, 
гру в «паланта», у кришечки (у 
«перегони миру»), стріляння з пращі 
у вікна німецьких магазинів. Батько 
займався бджільництвом, і власне на 
підставі його праці та документів були 
зареєстровані «пшелевицьки меди» 
- західнопоморський регіональний 
продукт.

Пізніше родина переїхала у Щецин. 
Анджей спочатку вивчав там 
математику, але його викреслили  
з навчання через торгівлю валютою 
(20 доларів у кав’ярні). Потім рік 
прожив у селі в домі батьків, працював  

Під час поїздки до Щецина 
у 1970 році мама показала 
мені спалений будинок 
воєводської дільниці міліції: 
«Бачиш, його прикрили, вони 
його швидко відбудують, але 
це робітники спалили».

(Влодзімєж Дурка)
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У 1977 році Анджей почав працювати у 
Домі Культури «Слов’янин», створюючи 
спільно із Зигмунтем Дучинським театр 
«Кана». Від 1979 року був пов’язаний 
із ЗСЛ, а пізніше з ПСЛ, у якому був 
директором Міського Управління,  
а згодом Воєвудського Управління до 
2005 року. У 1990-98 роках був вчителем  
у Об’єднанні Будівельних Шкіл у Щецині. 
Був, між іншим, радником воєводської 
ради, заступником маршалка, 
заступником воєводи, уповноваженим 
президента до справ співпраці  
з ґмінами, а Влодзімєж працював  
в Університеті, в Інституті Соціології.  
У 1992 році заснував разом із колегами 
першу у воєводстві дослідницьку фірму 
– Агенція Дослідництва Громадської 
Думки «Survey». Обидва брати активно 
діяли на користь об’єднання та співпраці 
між Поляками та Німцями.

Брати відчувають себе польськими 
та західнопоморськими патріотами. 
Вони бачуть багато нехтувань та 
проблем у Щецині, страчені дев’яності, 
урбаністичний безлад. Попри те хочуть 
тут жити, і їхні діти також.

У розмові взяли участь брати Анджей та 

Влодзімєж Дурки.

у господарстві та вчителем. Підписався 
тоді на газети «Театр» та «Діалог», і тоді 
почалося його захоплення театром.

В Познані закінчив театральне навчання 
із відзнакою. Після повернення до 
Щецина працював у школах та закладах 
культури. Від малого мав хист діяча – був 
у Харцерстві, у Польському Червоному 
Хресті. Активною була врешті решт 
ціла родина: матір була головою 
батьківського комітету, а Влодзімєж – 
учнівського кооперативу Зоря.

За створення осередку 
«Солідарності» у ЗСЛ (прим. 
перекладача – Об’єднана 
народна партія) нас 
відправили під партійний 
суд, ми отримали 
дисциплінарні покарання та 
заборону праці, але потім 
прийшла аболіція у 1983 
році і все закінчилося добре. 
Потім я пішов працювати 
до Об’єднання Будівельних 
Шкіл, 7 років я був 
заступником директора, ми 
зробили багато хорошого. 
Найліпший для мене період.

(Анджей Дурка)

Я пишаюся тим, що ми 
повернули незалежність. 
Після ІІ Світової Війни 
вдалося якось частково її 
зберегти, а тепер? Тепер 
потрібні тільки мудрі 
керівники.

(Влодзімєж Дурка)

Знання – це справжній скарб.
Родина Ґловіньскіх

Анна Ґловіньска

Тут зустрічалися всі, з 
кожного куточка довоєнної 
Польщі, і з наказом праці 
відправлялися до міста.

(Анна Ґловіньска)
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Довоєнний період життя Анни 
Ґловіньскої, котра народилася у 1932 
році у Тернопільському воєводстві 
(теперішня Україна), згадує як радісний. 
Пані Анна тоді жила з батьками у 
польській колонії посеред Українців та 
Євреїв. Сусіди жили у злагоді, разом 
святкували свята. Разом із війною 
однак з’явився націоналізм: українські 
партизани звіряче вбили батька пані 
Анни. Маленька Анна з мамою та 
братами і сестрами втікала через лінію 
фронту. Після війни, як репатріанти, 
родина потрапила до Ґолєньова, а потім 
до Кшепєльова на Любускій Землі. Пані 
Анна закінчила Педагогічний ліцей у 
Бидґощі та розпочала першу працю 
в школі, де познайомилася зі своїм 
чоловіком. У 1954 році вони отримали 
розподіл до Щецина: чоловік – до 
праці у швейній фабриці Дана, а пані 
Анна – до школи. До сьогодні вона має 
перед очима картину руїн, що шокує, 
особливо Щецинського собору, у якому 
мародери, шукаючи коштовності, 
витягали з гробниць кості та черепи.

Пані Анна згадує культурне різноманіття 
та спільноту післявоєнного Щецина. 
Жителі мали подібний досвід: втратили 
близьких на війні Їм не вистачало 
предметів щоденного вживання. 
Подібна ситуація зближувала до себе 

Пані Данута Дрехслер (уроджена 
Касперовiч) та її брат Януш Касперовiч 
згадують історію минулих поколінь своєї 
родини. Їхні батьки, Едвард та Кароліна, 
познайомились у Столпцах на річці 
Німан, приблизно в 70 км на південний 
захід від Мінська (нині Білорусь). Життя 
там було нелегким. Треба було носити 
воду з криниці, а зима була такою 
холодною, що в квартирі вода застигала 
в мисці. Едвард зустрів свою дружину 
Кароліну, коли він її навчав. Він був 
на шість років старший за неї. Батьки 
Едварда були родом з Борисова. 

Дід Адольф Касперовіч був державним 
чиновником - працював у старості 
в Столпцях, а після війни - в РАГСі у 
Щецині. Він зареєстрував понад 10 000 
весіль. Бабуся Кароліни по материнській 

людей. Усіх поєднувала радість, що вони 
пережили війну, вдячність провидінню 
чи долі, що вижили.

Однак ця радість супроводжувалася 
неповним відчуттям незалежності, 
відчуття тимчасовості, життя під оком 
влади, що «спостерігає», побоювання 
перед інформаторами. 
Поза політичними заворушеннями, 
було також багато спокою. Літаки вже 
не літали над головами, не скидалися 
бомби.

Реалії ПНР були важкими для щоденного 
життя. Драматичною проблемою був 
брак квартир. У той час, коли родина 
пані Анни оселилася у Небушево, то на 
теперішній вулиці Крулевіча Казімєжа 
паслися корови та коні.

Нині пані Анна підкреслює свою радість 
з того, що вона отримала можливість 
навчання. Її найбільшим скарбом та 
успіхом є те, що вона, чоловік та її 
два сини могли вчитися. Незабутніми 
залишаться також радісні моменти: 
народження дітей, онуків, нарешті 
сповнення професійне у праці з 
розумово відсталими дітьми.

У розмові взяла участь пані Анна Ґловіньска.

За часів Польської 
Народної Республіки 
(ПНР) відчувалося, що 
незалежність – це тільки на 
показ.

(Анна Ґловіньска)

Моїй мамі дуже сподобався 
Щецин. У неї було таке 
відчуття, що вона була 
в цьому місті раніше, у 
попередньому втіленні 
– на вулиці Малковскєґо 
вона зустрічалася з іншим 
у корчмі та зраджувала 
чоловікові, який врешті 
про це довідався. Тому вона 
була такою вірною в цьому 
житті. Ми перевірили: така 
корчма справді існувала 
на вулиці Малковскєґо. 
Може, тому мої батьки 
залишились у Щецині?

(Данута Дрехслер)

Я, дівчина родом із села, ніколи 
не могла здобути освіту. Це 
моя найбільша вартість. Моя 
мама повторювала: вогонь та 
злодій не забере в тебе те, що 
ти будеш знати та вміти.

(Анна Ґловіньска)

Піаніно із написом 
«Воронов»
Родина Касперовіч
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лінії була німецького походження. Пані 
Данута питала матір про цю історію, але 
вона не хотіла розповідати про неї, тому 
що часи були непевні.

Після війни, під час репатріації через 
Бидґощ і Кошалін, сім’я опинилася 
у Щецині. Батько працював в 
репатріаційному офісі до 1957 року. 
Потім він працював, серед іншого 
на посаді керівника „Лодогрифа”, 
бухгалтера в лікарні. Тим часом він 
приєднався до Демократичної партії, 
оскільки як безпартійний не міг бути 
підвищений. 

Пані Данута народилася через п’ять 
років після війни. Вона згадує Щецин 
тих років: по німецьке піаніно вдома з 
написом „Воронов” на передній панелі, 
смаки традиційних Різдвяних страв, 
які батьки готували: червоний борщ, 
смажені вареники (вушка) з грибами, 
журавлинний кисіль, олатки (схожі на 
маленькі млинці) та повсякденні страви: 
литовські млинці, бульйон з варениками 
(колдунами). Вдома ми не говорили 
про незалежність, але існував культ 
Пілсудського, і традиція вивішування 
прапора на 3 травня. Західнопоморські 
землі, як згадували батьки пані Данути 
та Януша, вважалися не поверненими, 
а «використаними», бо звідси вивезли 
все, що можна, для відбудови Варшави. 
Молодший брат пані Данути, Януш, так 
само як сестра, брав активну участь у 
харцерстві. Батьки брали активну участь 
у цій організації ще до війни і надихнули 
своїм захопленням своїх дітей. Пан 
Януш також познайомився зі своєю 
дружиною у харцерстві. Він брав у ньому 
участь до 90-х років. Коли він закінчував Януш Касперовіч та Данута Дрехслер (уроджена Касперовіч) 

свою діяльність, був інструктором у 
флагманській ревізійній комісії.

Вони обоє згадують ключові моменти 
для незалежності Польщі. Запах 
сльозогінного газу в грудні 70-
х, заворушення у 1980-х рр. Пані 
Данута тоді жила в Сілезії та діяла у 
„Солідарності”, а в 1980 році пан Януш 
розповсюджував профспілкові газети. 
Однак обоє зберігають у серці також і 
буденні події: поїздки на Мєлєнський 
пляж, круїзи на водольотах та рейси 
кораблями білого флоту, кінні вози, що 
возять вугілля.

В розмові брали участь пані Данута Дрехслер, 
уроджена Касперовіч, та її молодший брат Януш 

Касперовіч.

Коли спалахнули події 
грудня 70-х - пам’ятаю, це 
був четвер, - нас у школі 
затримала директорка. 
Вона не випустила нас 
зі школи, знаючи, що 
відбувається в місті. Ми 
виходили групами, один 
дорослий проводжав усіх по 
черзі.

(Януш Касперовіч)

У 1970 році я йшла до своєї подруги вчитися і бачила вантажівки 
з поліціянтами. Мене врятувала біла студентська шапка, тому 
що при магазині на вулиці Кшивоустеґо були заворушення, і якийсь 
поліціянт допоміг мені перейти на інший бік вулиці. (Данута Дрехслер)
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Між Польщею та 
Німеччною.
Родина Кєдровсіх

Божена Кєдровска-Вацлавік (мати) та Ґжеґож Кєдровскі (син)

PQ

Прадід та прабабуся Божени Кєдровскєй-
-Вацлавікєй по лінії батька приїхали до 
Вєлькопольскі з Угорщини, торгували 
конями. Від цієї лінії нічого не збереглося, 
лише мій темперамент, - сміється пані 
Божена. Предки по материнській лінії 
були родом із Познані, де торгували 
харчовими продуктами та сіллю. Батьки 
познайомилися на навчанні. Мати 
вивчала економіку в Торуні, а батько 
- в офіцерській школі в Іновроцлаві. 
Аби вони одружилися, мати повинна 
була принести придане – двокімнатну 
мебльовану квартиру.

Пані Божена народилася в 1929 році в 
місті Ґнєзно. Війна застала її та її батьків 
у Вейхерово. Тоді це була прикордонна 
територія; коли прийшли німці, їх 
зустрічали як визволителів. Мій батько 
воював в районі Оксиве і потрапив у 
полон. Голод змусив родину підписати 
фольксліст. Батька звільнили, але його 
включили до складу допоміжних військ 
і вивезли під Ленінград, де він будував 
траншеї та займався забезпечуванням 
запасами. Коли він відступав разом із 
фронтом, потрапив в оточення Ґдині та 

Визволення не було 
радісним, не було польської 
армії, були росіяни. Мати 
переховувала мене в підвалі, 
засипану вугіллям. Польська 
армія прибула через 2-3 
місяці.

(Божена Кедровська-Вацлавік)

У 1956 році ми з чоловіком 
поїхали на машині у Познань 
за покупками. Я хотіла 
купити собі сумочку і чорний 
габардин для модного 
пальта. У магазині нам 
сказали: „Втікайте, бо 
згодом вас не випустять, 
бо буде повстання”. Ми 
швидко поїхали. Пізніше 
ми дізналися по радіо, що 
сталося.

(Божена Кедровська-Вацлавік)

Ґданська, і був визволений. Радянська 
влада помістила його в табір поблизу 
Слупска і звільнила наприкінці 1945 
року. Обоє батьків хворіли. Після війни 
пані Божена закінчила школу медичних 
сестер у Ґдині, і їй довелося швидко вийти 
на роботу через те, що батько не міг 
працювати. У 1948 році її направили на 
роботу до Щецина і вона приїхала сюди 
одна, де працювала в лікарнях. Вона 
пам’ятає почуття страху - понтонний 
міст, який хитався, і було побоювання, 
що він завалиться. Незабаром приїхав 
і її батько. Він займався відбудовою 
Щецина та організовував будівельні 
кооперативи. До пенсії працював у 
Воєводському Об’єднанні Комунальних 
кооперативів ґмін.
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Через деякий час пані Божена залишила 
службу охорони здоров’я. Закінчила 
економічний технікум та працювала у 
бухгалтерії, серед іншого у телебаченні. 
Перший шлюб виявився невдалим: з 
другим чоловіком вони були заручені 
протягом декількох років, але 
незабаром її діти від першого шлюбу 
дуже його полюбили. Діти  пані Божени 
дуже добре вчились. Спочатку політика 
не втручалася у її життя, але потім, коли 
вона хотіла виїхати до Німеччини, до 
сина (він назавжди виїхав наприкінці 
70-х, де закінчив медичний інститут), 
її мучили викликами у поліційну 
дільницю. Про військовий стан вона 
дізналася у Німеччині, в магазині. 
Сьогодні у Німеччині живуть її онуки та 
правнуки.

Західнопоморський регіон - це не лише 
суміш культур, але й місце, де класи та 
походження перестають мати значення. 
Це показує історія роду двоюрідних 
братів - Цезарія та Ґжеґожа Котвіцкіх.

Їхня бабуся, Розалія Котвіцка, уроджена 
Кратовска, була шляхтянкою, а дідусь 
Домінік - простим наймитом при дворі. 
Вони закохалися один в одному, але їх 

У Щецині пані Божена завжди почувалася 
дуже добре. Колись вона думала про 
те, щоб залишитися в Німеччині. У 
сучасній Польщі їй не все подобається: 
вона бачить, як сваряться політики, 
як руйнується символ колишньої 
„Солідарності”. Однак сьогодні вона 
відчуває, що Щецин - це її місто, і вона 
хоче, щоб її тут поховали. Її син також 
хоче повернутися до міста після виходу 
на пенсію.

У розмові брала участь Божена Кєдровска-

-Вацлавік.

Попри постійні, нескінченні 
прослуховування, врешті-
-решт я завжди отримувала 
паспорт та 100 марок за 
транзит, щоб поїхати до 
сина. Проїзд через Берлін був 
найгіршим. Ті нескінченні 
дроти, собаки під потягом 
- я тремтіла, поверталися 
спогади про війну.

(Божена Кедровська-Вацлавік)

Бабусі та дідусі ніколи не 
розмовляли на політичні 
теми в присутності 
дітей, а якщо й так – то 
українською, аби діти нічого 
не розуміли.

(Цезари Котвіцкі)

Ґжеґож та Цезари Котвіцкі

Смак Житомирських 
дерунів.
Родина Котвіцкіх
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відносини були мезальянсом. Родина 
Котвіцкіх приїхала до Західного Помор’я 
з Житомира (нині в Україні). Під час 
війни дідусь Домінік займався конями у 
Польській Народній Армії і був поранений 
поблизу Ґрифіц. Одночасно більшовики 
«наводили порядок» у Житомирі. Тоді 
дружину Домініка привезли до Лобеза 
(перебуваючи в лікарні, він переказав 
дружині інформацію, де він перебуває 
- тому її перевезли якомога ближче 
до чоловіка). Її родину винищили 
більшовики, і вона сама зазнала чимало 
кривд через своє шляхетне походження. 
Її врятувало те, що її чоловік воював на 
фронті солдатом Польської Народної 
Армії. Після війни Домінік Котвіцкі за 
заслуги отримав будинок у Лобезі. Хоча 
його дружина мала шляхетне коріння, 
майно, залишене Німцями, здивувало її 
своїми розмірами.

Родина Котвіцкіх піддалася пропаганді 
щодо повернення німців на Західні 
території, тому вона виїхала до 
Бялеґостоку на 8 років, однак через 
житлові умови повернулася до Лобеза. 
Домінік Котвіцкі займався там сільським 
господарством. Коли його сили 
закінчилися, Розалія почала працювати 
у міліцейській дільниці.

Цезари Котвіцкі пам’ятає військовий 
стан, який застав його у церкві в 
Каліші Поморському. Всі дороги були 
заблоковані, армія стояла, горіли 
жаровні, панував непокій – але деякі 
історії повертали віру в людяність. 
На той час мати Цезарія працювала у 
дорожній службі у місті Каліш-Поморскі, 
і коли вона була на нічному чергуванні, 
подзвонили з медичного центру. 

Потрібно було допомогти жінці, котра 
народжує – перевезти її до лікарні 
у Дравску Поморскім. Мати Цезарія 
зателефонувала до Олешна на полігон 
з проханням про допомогу. Знайомий 
військовий направив транспортер Скот, 
який доставив породіллю до лікарні.
Нині родина Котвіцкіх відчуває 
зв’язок з Польщею та регіоном, але 
й з житомирськими традиціями, які 
й сьогодні живуть в родині. Звідти 
готуються страви - наприклад, деруни, 
картопляні котлети з сиром всередині 
або картопляні бабки. Часи Народної 
Республіки Польщі були для них сірими 
та бідними, але, як і багато сімей, родина 
Котвіцкіх має дуже добрі спогади про 
сердечні стосунки між людьми та 
недільні урочисті обіди. Вони музична 
сім’я - батько Цезарія і досі грає в союзі 
пенсіонерів. Вони багато подорожують, 
але вони люблять свою рідні місця і 
глибоко вкорінені у них.

У розмові брали участь двоюрідні брати: Ґжеґож 

та Цезари Котвіцкі.

Крах комунізму мав 
принести свободу, але 
приніс бідність. Мало бути 
краще, а раптом люди 
побачили, що ніщо нічого не 
варте.

(Ґжеґож Котвіцкі)

Останній з роду.
Родина Крижин

Здзіслав Крижин

Я завжди мислив критично, 
відчував внутрішню 
незалежність, але ніколи не 
брав участі в мітингах та 
демонстраціях, через що 
почувався вільною людиною 
ще більше.

(Здзіслав Крижин)
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Здзіслав Крижин - останній із роду. 
Згідно із записами Міністерства 
внутрішніх справ та адміністрації, 
після його смерті ім’я Крижин зникне 
з карти країни. Залишиться лише 
декілька людей з подібним прізвищем 
- Ґрижин, але за кордоном: можливо, у 
Литві, Білорусі та Латвії, але там і ім’я 
знаходиться «під загрозою», оскільки в 
його поколінні серед його двоюрідних 
братів домінують доньки.

Родина Крижин походить з Брацлавського 
повіту (на той час Вільнюське воєводство). 
Найстаршими членами сьогоднішньої 
родини є Ванда (уроджена Лутиньска) 
та Ян Крижин, батьки Здзіслава. Під час 
війни вони пережили сімейні трагедії. 
Вбитий брат Яна, який, ймовірно, 
співпрацював з одним з окупантів, 
а брата Ванди вбив сусід, який був 
злодієм. Через багато років у Лобезі 
сім’я Крижин зустріла вбивцю, котрий 
просив у них вибачення.

Батько Здзіслава після війни ховався три 
роки. Коли вся група дійшла висновку, що 
більше немає сенсу ховатися, вони здалися 
російській владі. Тоді за „антидержавну 
діяльність” Ванда Лютиньска і Ян Крижин, 
ще перед укладенням шлюбу були 
вивезені у Сибір як політичні в’язні. Коли 
у 1957 році вони прибули до Лобеза, були 
змушені швидко асимілювати, тому що 
були вже останньою хвилею репатріантів 
– нерухомості були вже раніше зайняті 
іншими сім’ями, котрі раніше потрапили 
у містечко. Вони мусили також звикнути 
до нових умов та зручностей, пов’язаних 
із життям у місті. Їх будинок одним  
з останніх був підключений до міського 
водопостачання.

Родина Яна залишилася на території 
Кресів. Здзіслав Крижин нині не 
підтримує із ними зв’язок: двоюрідні 
не інформатизовані, а сам Здзіслав не 
любить писати листи.

Ванда та Ян Крижин також принесли 
в Лобез мову своїх рідних сторін - 
трясянку. Сьогодні Здзіслав Крижин 
пам’ятає такі незрозумілі для сусідів 
слова, «ухажор», тобто нежонатий, або 
«пшиподим» - тобто «підніми» та багато 
інших. Дивний діалект спричиняла те, що 
сусіди не були до кінця впевнені, з ким 
вони розмовляють, якої національності 
сім’я Крижин. Ванда Крижин ніколи 
не працювала. Ян був швейцаром і 
та  додатково заробляв працюючи 
кравцем. Вони не втягувались у політику 
поза сімейним колом і не мали особистої 
ворожнечі. Поведінка по відношенню 
до інших характеризувалася 
толерантністю. Вони рано змирились 
з тим, що, хоча вони були католиками, 
їх син став невіруючим. Сім’я Яна 
займалася музикою - Ян зі своїми 
рідними та двоюрідними братами «З-за 
Бугу» грав на весіллях. На «Повернених 
Землях» він грав на баяні (ґудзиківці) 
вже лише на сімейних заходах. Нині його 
син також „потихеньку” грає, але вже на 
електрогітарі.

Здзіслав Крижин розпочав вивчати 
біологію в Ґданську в 1979 році. Воєнний 
стан застав його на третьому курсі. 
Він згадує одну зі своїх подруг, яка 
була дочкою військовослужбовця - 
вона виїхала до дому перед 13 грудня, 
повідомивши друзів по гуртожитку, що 
знає від батька, військовслужбовця, про 
плани введення військового стану.

На запитання про незалежність Здзіслав 
Крижин сумнівається у існуванні 
повністю незалежних держав. Кожна 
країна пов’язана економічно, релігійно 
та ідеологічно з іншими. Він відчуває 
себе поляком і водночас європейцем, 

Люди самі себе обмежують, 
не використовуючи 
можливості, які мають.

(Здзіслав Крижин)

Я нібито вмію допомагати 
слабким людям, але слабкі 
люди у великій кількості – це 
проблема.

(Здзіслав Крижин)

Ситуаційні звіти – область Лобез (жовтень-грудень), джерело: Народний Цифровий Архів

він не ставить польськість на п’єдестал, 
він відчуває насамперед свій зв’язок 
із місцевою громадою. Він зауважує 
можливості, які дає сучасний світ,  
і відчуває зв’язок між рідною землею 
батьків та Лобезом, його місцевістю.

У розмові брав участь Здзіслав Крижин.
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Нове Варпно як 
сірниковий коробок.
Родина Лампарскіх

Сім’ю Збіґнєва Лампарского, подібно 
до того, як і сім’ю Ханьків, завжди 
супроводжувала вода. Його батьки 
походять з Поморського воєводства. 
Мама виросла в селі Карбово поблизу 
Бродниці, у дерев’яному будинку на 
фермі бабусі та дідуся. Батько походив 
із сусіднього села Яйково, де батьки 
познайомилися, і там народилися 
сестри пана Збіґнєва.

Після війни дядько Збіґнєва, бажаючи 
покращити своє життя, переїхав 
на ферму поблизу Щецина, де став 
працівником складу у колгоспі. 
Незабаром, приблизно в 1955 році, він 
привіз свого брата до Щецина, де той 
працював при будівлі мостів (він також 
працював при клепці моста Длуґі). 
У Щецині народився Збігнєв. Коли 
йому виповнився рік, його батько став 
рибалкою, і родина переїхала до Нового 
Варпна. Пан Збігнев згадує порожні 
будинки - вони з друзями стрибали 
по дахах та придивлялися кораблям у 
Затоці. Також він пам’ятає сусідів, які 
тримали у городі кабанів.

Сім’я Лампарскіх, як і сім’я Крижин, була 
музичною сім’єю. Батько грав на скрипці 
в школах і танцювальних вечірках. То 

Перша скрипка у мого батька 
була ще в Яйкові. Вона була 
виготовлена з коробки від 
американських сигар.

(Збіґнєв Лампарскі) 

були часи вечірок із живою музикою. 
Збіґнєв також навчився грати на бас-
-гітарі у Домі культури в Новому Варпні. 
Батьки частково розвивали традиції 
своєї рідної землі. Мама готувала 
чернину (чорну поливку) з качки із 
картопляною локшиною.

Хоча значна частина приїжджих у 
Новому Варпні була православної віри, 
усі відвідували католицьку церкву, 
а сусіди жили в злагоді. Пан Збіґнєв 
пам’ятає дві німецькі родини, котрі 
жили в Новому Варпні. Прізвище одної 
було Юнґ. Батько родини займався 
будівництвом човнів і вчив поляків, як це 
робити. Він залишився у Новому Варпні 
до кінця свого життя. Другим німцем 
із Нового Варпна був Преш, котрий 
жив недалеко шкільного майданчика і 
переїхав до Німеччини в 1960-х. Однак 
сентиментальні почуття залишились, Збіґнєв Лампарскі
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він майже щороку приїжджає до Нового 
Варпна.

Велика політика оминала Нове Варпно 
- не було переслідувань, але також 
опозиційної діяльності. Під час воєнного 
стану, як пригадує пан Збіґнєв, о 19:30 у 
вікнах ставили свічки, аби показати, що 
ми не дивимося телебачення «режиму» 
«Телевізійний щоденник». Однак 90-
ті роки були подихом свободи. Пан 
Збіґнєв виходив у плавання, тому 
йому було важливо, щоб можна було 
плавати і по німецькій стороні; раніше, 
перед виборами 1989 року, військовий 
корабель охороняв водний кордон.  
З іншого боку, було ліквідовано багато 
закладів - верф, тартак та швейну 
фабрику, де колись працювали майже 
всі жінки.

Я вийшов з війська під час 
воєнного стану. Коли я 
пробував довідатися, чому 
мене не взяли, мій знайомий 
капітан сказав мені, що у 
моїх документах написано: 
„політично невизначений”. 
Я зрадів, але до сьогодні 
не знаю, чому вони так 
написали. 

(Збіґнєв Лампарскі) 

Тут, у Новому Варпні ми 
не відчували комунізму, 
ми були в стороні, було 
вільніше, ніхто не доносив 
і не підслуховував, ми не 
відчували натиску.

(Збіґнєв Лампарскі) 

Після війни в родині Максимов у Щецині було повно кіз. Тут, де 
зараз площа Галчинського, було будівельне сміття, на якому 
вже виросла трава. Там паслися кози.

(Стефан Максимув)

Пан Збіґнєв вважає себе патріотом  
з Нового Варпна. Разом із мешканцями 
він нещодавно святкував 700-річчя 
Нового Варпна. Йому подобається, що 
Нове Варпно таке маленьке. «Тут, коли 
ви виходите за сірниками, ви вже берете 
участь у соціальному житті», - підводить 
підсумок.

У розмові брав участь Збіґнєв Лампарскі. 

Коза у ванній кімнаті.
Родина Максимув

Родина Максимув, починаючи зліва: Стефан, Міхал, Романа Кшевіцка (уроджена Максимув), 
Анна 
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Залізничники були справжніми 
щецинськими піонерами. Це їхня група 
першою приїхала до міста, щоб, серед 
іншого, зробити інвентаризацію складу 
вагонів. До цієї групи також належав 
батько Стефана Максимув, родина 
котрого проживає у Щецині вже 74 роки. 
Родом він зі Львова. Зі зброєю в руках 
він бився з бандерівцями, які напали 
на його сім’ю - він героїчно захищав її, 
здобуваючи пістолет-кулемет ППШ-
41. Пізніше він опинився в Західному 
Помор’ї. Його син, пан Стефан, невдовзі 
прибув із Щечінка. Сьогодні він згадує 
подорож у вантажному вагоні, а 
згодом - у вугільному відкритому. Сім’я 
подорожувала з ... козою, яку Станіслав, 
брат Стефана, отримав від свого дядька 
у подарунок. Після прибуття до Щецина 
коза спочатку жила у ванній кімнаті 
квартири в житловому будинку на 
вулиці 5 Липня, а коли встановили ванну, 
тварину перенесли на балкон.

Повоєнні роки були небезпечними. Діти 
гралися з бомбами, що не розірвалися, 
які призвели до смерті або інвалідності 
деяких друзів пана Стефана. Діяли банди, 
у місті було багато радянських солдатів – 
але цей час це також організація вечірок 
в Домі Культури Залізничника (який 
раніше був резиденцією масонства). 
Мало хто сьогодні пам’ятає, що на 
станції Щецин Центральний Порт також 
влаштовували танцювальні заходи.

Стефан Максимув перейняв професію 
від батька. У 1962 році в рамках 
стажування він склав іспит на машиніста 
локомотиву та моторвагонного 
рухомого складу. Працював на різних 
виконавчих та керівних посадах, 
зокрема був заступником генерального 
директора та генеральним директором 
Поморського ДОКП у 1984-1990 роках. 
Набагато раніше, в 1965 році, до Щецина 
приїхала його майбутня дружина Анна, 
яка походила з Малополскі, зі Стришува, 
села, розташованого за 9 кілометрів від 
Вадовіц. Обряд миропомазання здійснив 
для неї та цілої її родини тодішній 
єпископ Кароль Войтила. Війна обійшла 
її село. Пані Анну запросили до Щецина 
її тітки, котрі працювали на залізниці. 
Вони допомогли їй влаштуватися там на 
роботу. На залізниці вона зустріла свого 
майбутнього чоловіка.

Члени сім’ї згадують смак традиційних 
страв з Кресів: голубці з картоплею, 
студенини (холодні ніжки в желе), манної 
каші з солоним сиром. Вони бачать, як 
багато традицій та артефактів перейшло 
від Кресів до Померанії: наприклад, 
назва спортивного клубу «Поґонь», 
аксесуари, що потрапили до церкви на 

вулиці Крульовей Корони Польскєй, такі 
вислови, як „пане добродію”.

Наступні покоління Максимув по-
-різному згадують ключові моменти 
історії. У 1970 році Анна Максимув чула 
постріли та бачила, як їздили машини 
швидкої допомоги; Пані Романа згадує, 
як у 1981 році їм кинули сльозогінний 
газ до під’їзду. Вони мешкали на вулиці 
Войска Польськєґо, і всі заворушення 
відбувалися під їхніми вікнами. Вони 
відносилися до домовленостей 
Круглого столу із тінню відсторонення, 
відзначаючи не лише відновлення 
суверенітету, а й бідність та безробіття, 
особливо в колишніх колгоспах.

Сьогодні всі міцно пов’язані із Щецином. 
Вони люблять це місто, повне - як 
то кажуть - свіжого повітря, руху та 
простору.

В розмові брали участь Стефан Максимув, його 
дружина Анна та Романа Кшевіцка, уроджена 
Максимув, дочка Станіслава, брата Стефана .

Ми привозили патрони до 
маузера з Арконьского лісу. 
Ми розбирали такий патрон 
і висипали трохи пороху, 
гостру кінцівку вкладали 
всередину, патрон засипали 
і підпалювали. Таким чином 
можна було зробити отвір у 
жолобі на третьому поверсі.

(Стефан Максимув)

Відновлення суверенітету 
Польщі після падіння 
комунізму було окуплено 
величезними зусиллями. 
Ми хотіли почути свободу, 
а насправді ми отримали 
багато роботи. Це не 
нормально, що життя – 
це лише праця. На щастя, 
сьогодні вже трішки більш 
нормально.

(Романа Кшевіцка)

Коза у ванній кімнаті.
Родина Максимув
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Будівництво регіону.
Родина Молевіч

Шлях родини Марка Молевіч до Щецина 
була складною. Батьки походили з 
півдня Польщі. Бабуся і дідусь по матері, 
Драєвич, походять з Кракова; мій дідусь 
втік із середньої школи до легіонів 
Пілсудського і разом з Першим кадровим 
військом вирушив на війну. Бабуся, 
яка походила з родини залізничників, 
була дуже заангажована у боротьбу за 
незалежність країни - наприкінці Першої 
світової війни вона поїхала як санітарка 
боронити Львів від українців. Після 
Першої світової війни у них народилося 
двоє дітей, старша дочка Альдона – 
це мати Марка Молевіч, а її брат Єжи 
загинув під час війни в Освенцімі. Під 
час війни пані Альдона влаштувалася 
на залізницю телеграфним оператором 
(таких робітників не вивозили 
до Німеччини). Також вона була 
оператором зв’язку Армії Крайової. Там 
вона познайомилася з Міхалом Молевіч, 
який походив зі Старого Сонча, де 
разом із родиною Цабальскіх Молевічі 
володіли кварталом міста.

Пані Альдона та пан Міхал побралися 
у 1946 році. Оскільки чоловік не зміг 
знайти роботу, вони виїхали до Любавки, 
місцевості в горах Карконоше. Там у 
1947 році народився Марек Молевіч. 
Його батько керував там торговим 
кооперативом. На жаль, це були часи 
репресій проти приватної ініціативи. 
Влада кооперативу була несправедливо 
заарештована та засуджена за нібито 
економічні злочини. Дружина Міхала 
Молевіча залишилася одна з двома 
маленькими дітьми та виїхала з 
дітьми до своїх батьків у Щецині. Вони 
оселилися  Домб’є. Пан Марек згадує 
прогулянки цим районом, який був 

Марек Молевіч

Я не зміг захистити 
дипломну роботу, оскільки на 
Щецинському суднобудівному 
заводі розпочався страйк. 
Ми могли говорити з нашими 
керівниками дипломних робіт 
лише через паркан.

(Марек Молевич)

схожий на окреме місто. Він був у захваті 
від Смарагдового озера, місцевого гроту 
із штучними скельними бурульками та 
пагоди перед входом. Вони також ходили 
з мамою до Оперети, яка знаходилась 
у переробленому спортивному залі на 
вулиці Потуліцка.

Невдовзі пані Альдона вийшла заміж 
повторно, і Марек Молевіч із матір’ю 
та вітчимом переїхав на кілька років у 
Сілезію, як він каже, „як гороль” (прим. 
перекладача - окреслення на людину не 
з Сілезії). Проте після закінчення школи  
він обрав навчання в Щецинському 
політехнічному університеті, 
суднобудування. Після закінчення 
університету розпочав там наукову 
роботу та пропрацював 20 років.

Політика прийшла до нього ще під 
час навчання. Він був свідком страйків 
у 1970-80-х роках. Незабаром після 
Серпня він був одним із засновників 
NSZZ „Солідарність” (прим. перекладача 
- Незалежна Самоврядна Професійна 
Спілка) у Щецинському політехнічному 
університеті, а в Судновому інституті його 
колеги обрали його до комісії закладу. 
14 грудня 1981 року Інститут, як єдиний 
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Двоюрідні брати Шіван Фате та Кесра 
Нерменд (Кесра - це дядько Шівана), 
пройшли, мабуть, найдовшу дорогу до 

Овочі в Польщі мають інший 
смак, ніж у Сирії. Сьогодні я 
вже загубився поміж кухнями, 
моя дружина готує страви 
як польської, так і сирійської 
кухні 

(Кесра Нерменд)

Довга дорога з Сирії.
Родина Нерменд і Фате

відділ Політехніки, розпочав страйк на 
підтримку Верфі, який незабаром був 
розпущений.

У червні 1989 року Молевіч разом 
зі своїми колегами з „Солідарності” 
допомагав людям зробити правильний 
вибір, оскільки список був лише один, 
і треба було викреслювати. Він згадує, 
як вони надрукували листівки з іменами 
кандидатів «Солідарності» та як молодь 
роздавала їх охочим перед входом 
до школи на вулиці Хоболаньска. 
Незабаром Марек Таласєвіч, колега пана 
Марка з Щецинського політехнічного 
університету, був призначений 
воєводою та запропонував панові Марку 
роботу у Воєводському уряді. Почалося з 

посади воєводського інформатика (хоча 
спочатку в уряді не було навіть факсу), а 
в 1992 році його призначили керівником 
Кабінету Воєводи. Він брав участь у 
створенні основ нового уряду у нашому 
воєводстві на постійній основі. У 1997 
році він почав працювати на Щецинській 
Верфі, де пропрацював у ролі керівника 
бюро Управління до кінця існування 
суднобудівного холдингу. Весь час він 
бере активну участь у суспільному житті 
воєводства, аналізує його і не має наміру 
покинути цю справу.

У розмові брав участь Марек Молевіч.

Я пам’ятаю міжособистісну 
солідарність під час страйків 
у 1980 році. Громадський 
транспорт не працював, 
тому люди з машинами (у нас 
був «малюх») зупинялися на 
зупинках, щоб забрати людей 
до центру.

(Марек Молевич)

Міліція не втручалася у наш 
страйк, тож вранці - через 
умиротворення верфі - ми 
припинили страйк. Служба 
Безпеки не до кінця з’ясувала, 
хто тоді страйкував.

(Марек Молевич) Західної Померанії серед наших героїв. 
Можливо, не найдовшу фізично – тому 
що від Сибіру до Щецина далі, ніж від 
Сирії, - але це, безумовно, найдовша у 
культурному плані дорога.

Кесра Нерменд приїхав із Сирії на 
навчання, на початку 1990-х, після 
курсів польської мови в Лодзі, і з тих 
пір Західнопоморське воєводство стало 
домом для його родини. Спочатку він 
мав навчатися у Вроцлаві, але з різних 
причин вирішив поїхати до Щецина. 
Він чув про неприязнь до іноземців 

Шіван Фате , Кесра Нерменд
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у Вроцлаві, про сильний на той час 
рух скінхедів, проте про Щецин тоді 
говорили як про найбезпечніше місце 
для приїжджих, прозахідне місто. У 
Щецині жоден іноземець раніше не 
вивчав інформатику (більшість з них 
вивчала медицину). Кесра був першим. В 
інших містах існувала думка, що сирійці 
не є хорошими студентами, а в Щецині 
вони могли почати з чистого аркуша.

Шіван Фате проживає у Польщі з 1998 
року. Спочатку він вивчав польську мову 
у Вроцлаві, а потім переїхав до Щецина 
вчитися, де оселився з Кесрою та його 
родиною. Нерменд та Фате згадують 
своє перше перебування у Щецині. 
Першому сподобалася архітектура 
та безпека. Він помітив ліси та озера, 
відчув спокій цього міста - як він каже - 
трохи забутого світом. Шівану спочатку 
більше сподобався Вроцлав, хоча його 
увагу звернули окремі місця в Щецині - 
вежа Бісмарка, Ясне Блоня.

Кесра Нерменд приїхав до Польщі 
незабаром після падіння комунізму. 
Для нього це було подихом свободи 
порівняно з сирійською диктатурою, 
хоча в економічному відношенні на 
початку 1990-х років у Польщі було 
гірше, ніж у Сирії - в магазинах бракувало 
деяких продуктів, які в Сирії були. Однак 
у Польщі існували свобода слова та 
демократичні вибори. Нерменд і Фате 
на батьківщині також мали проблеми, 
пов’язані з їх курдським походженням 
- курди не могли там проявляти свою 
незалежність, курдів переслідували та 
арештовували. Інтеграція в Польщі була 
важкою, головним чином, через мову, 
яку потрібно було швидко вивчити. 

Поляки - це відкрита нація. 
Коли ти серед поляків, вони 
доброзичливі та цікавляться 
іншими людьми.

(Шіван Фате)

В тіні еміграції родичів.
Родина Пілат

Ян Пілат

На соціальному рівні проблем не 
було. Деякий час не було можливості 
перенести, наприклад, кулінарну 
культуру до Польщі, оскільки не було 
відповідних продуктів. Для Шівана 
перша зустріч з огірковим супом стала 
шоком: як можна готувати суп із солених 
огірків. Йому він не смакував, а тепер це 
один з його улюблених супів.
Нерменд і Фате відчувають найбільшу 
прив’язаність до місць, де вони 
живуть (Мєжин, Пшецлав), а також до 
воєводства, ідентичність якого повстає 
останнім часом. Вони вважають, що у 
Західнопоморському регіоні ще багато 
чого потрібно зробити. На їхню думку, 
сам Щецин також починає змінюватися 
на краще, хоча в першому десятилітті 
ХХІ століття йому не пощастило з 
владою та падіння верфі ослабило 
його. Нині вони відчувають атмосферу 
століття незалежності, а дуже важливим 
моментом стала для них перша участь 
у польських демократичних виборах. 
Це був момент спільного прийняття 
рішення та спільної відповідальності.

У розмові взяли участь Кесра Нерменд та Шіван 
Фате. 
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Наказ на роботу за направленням часто 
був першою причиною для переїзду 
людей у Західнопоморське воєводство. 
Так було і з Вандою Пілат, матір’ю Яна, 
яка походила з Дембно, села поблизу 
Кєльц. Пані Ванда пам’ятає часи війни, 
хоча тоді вона була дитиною. В її пам’яті 
досі яскравим є спогад, коли німці 
зігнали людей під костел та розстріляли 
29 осіб. У 1954 році вона приїхала до 
тодішнього Щецинського воєводства. 
Після реєстрації у Лобезі, вона обрала 
найближче місто Заєзєже, розташоване 
найближче до Дравска Поморського, 
бо в Ґудові біля Дравска вже мешкала її 
тітка.

З часів війни я пам’ятаю 
літаки та марш німецьких 
військ. Але й радість, яка 
запанувала після закінчення 
війни.

(Ванда Пілат)

Мій тесть, Ян Коласа, ніколи 
не лаявся. Він використав 
лише слово „псюнкрев”, яким 
заміняв вульгарне слово.

(Ян Пілат)

Після трансформації люди, 
котрі тяжко працювали, з дня 
на день втратили роботу, 
а ті, хто був керівниками, 
скористалися з ситуації.

(Ян Пілат)

Ванда Пілат (тоді Коласа) вирушила у 
першу поїздку до Західного Помор’я 
разом із батьком, який був лісником. 
Спочатку пані Ванда викладала 
математику, фізику та хімію в школі в 
Заєзєже. Після приїзду на Помор’я вона 
була здивована технічним прогресом. 
Коли вона покидала землі Кєлецькі, там 
не було світла; у Західній Померанії була 
електрика, світло, радіо, телевізори.

У родині Пілат панували дуже близькі 
відносини. Цей емоційний зв’язок вони 
принесли із собою на Померанію. Батько 
Яна Пілата приїхав сюди в 1946 році з 
Любельщини. Він мав ферму, згодом 
працював у Ґмінному кооперативі та 
колгоспі. Там він зустрів свою майбутню 
дружину.

За часів Народної Республіки Польща 
їхнє життя було відносно спокійним. 
Сім’я не брала участі у антикомуністичній 
діяльності. Введення воєнного стану 
порушило спокій. Кілька місяців 
раніше Анджей Пілат, брат Яна, виїхав 
на заробітки до Німеччини, а його 
дружина залишилася в Щецині, де вони 
жили. Пані Ванда не могла зв’язатися з 
родиною. Її невістка, дружина Анджея, 
поїхала до чоловіка в ніч з 12 на 13 
грудня. На вокзалі Щецин-Нєбушево 
було оголошено воєнний стан. Багато 
людей вийшло з потягу, але невістка 
Ванди Пілат вирішила їхати далі. Вони 
з чоловіком залишились у Німеччині, 
неподалік Дортмунда. Там у них 
народилося двоє синів. Старший син 
закінчив навчання в Німеччині, а тепер 
також працює в компанії в Старґарді.

Подих свободи для Яна Пілата прийшов 
після закінчення воєнного стану. 
Потім пан Ян почав подорожувати до 
Німеччини. Він гірше згадує пізніший 
період трансформації – у сільській 
місцевості це був час несправедливості, 
масових звільнень, безробіття та 
бідності. Швидкий технологічний 
прогрес також сприяв звільненню 
працівників.

Нині Ян Пілат - інвалід-пенсіонер. 
35 років працював у тваринництві 
зоотехніком. Він тішиться волею, 
свободою та незалежністю Польщі, хоча, 
на його думку, в нашій країні занадто 
багато іноземного капіталу. І хоча його 
двоє дітей живуть в Англії, він заявляє, 
що ніколи не виїде звідси, що любить 
Польщу та поляків.

У розмові брала участь Ванда Пілат та її син Ян.
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Особливо активно у розмові з родиною 
Сєвєрів бере участь дев’ятирічний 
Войтек. Він оживляється коли запитують 
про Щецин. Він асоціює це місто з радістю 
та щастям, з річкою Одра та Домбськім 
озером. Його бабуся і дідусь пам’ятають 
інший Щецин. Пані Станіслава, бабуся 
Войтека, згадує сьогодні перше 
видовище, яке вона побачила в цьому 
місті: руїни Червоної ратуші.

Станіслава Севера походить із місцевості 
Плоцевічі поблизу Новоґрудка (нині 
Білорусь), із сільськогосподарської 
родини. З дитинства вона пам’ятає смак 
млинців, вареників, безлічі простих, 
але смачних страв з капусти. У 1946 
році вона разом з родиною приїхала до 
Ліп’ян. Її батько мав кузню в Мєлєнціні, 
але потім, під тиском влади, вони 
переїхали до Ліп’ян. Сама Станіслава 
приїхала до Щецина у віці 14 років. З 
1958 року вона відвідувала економічний 

Спочатку вхід росіян був 
добре сприйнятий нами, 
оскільки там були польські 
солдати, солдати армії 
Берлінга; ніхто не дивився, 
що на шапках у них не було 
орлів. Все було добре, поки 
не було оголошено маніфест 
Польського комітету 
національного визволення. 
Тоді „любов” закінчилася.

(Казімєж Сєвєра)

Після війни на зустрічах ми співали і згадували 
колишні часи. Ми почувались вільними, поки 
батькові не наказали вступити до фермерського 
кооперативу, погрожували втратою роботи.

(Станіслава Сєвєра) 

Три покоління Щецина.
Родина Сєвєрів

Родина Сєвєрів, починаючи зліва: Казімєж, Станіслава, Кшиштоф, спереду: Войтек

технікум. Тоді вона відчула багато страху 
– перед самотністю, перед життям у 
небезпечному „місті завалів”.

Її чоловік, Казімєж Сєвєра, походить із 
варшавського району Прага, із родини 
залізничників. Він пам’ятає повстання та 
палаючу Варшаву. Сім’я Сєвєрів приїхала 
до Щецина в 1946 році, коли дідуся-
-залізничника, перевели туди службово. 
Вони мешкали в квартирі на вулиці 
Дворцовій, а згодом знайшли будинок 
у районі Погодно. Він також пам’ятає 
руїни, але також красу Валів Хороброго 
та зелень Погодна. Його сім’я дуже 
плекала патріотичні цінності. Тоді це 
було дуже розповсюджене. Маршалок 
Пілсудський був кумиром у родині.

Родина пана Казімєжа почувалася 
добре у Щецині, хоча до 1956 року 
не було певності щодо майбутнього 
міста. Маленький Казік тікав з занять 
до зруйнованого замку. Він з молодості 
любив воду: займався вітрильним 
спортом, плавав у воєнно-морському 
флоті, у далекому морському рибальстві 
– його професійне життя позначене 
такими назвами, як Ґриф, Трансокеан, 
Польське Морське Судноплавство або 
Полькарґо.

Він і його майбутня дружина любили 
займатися спортом. Пані Станіслава 
займалася гімнастикою, легкою 
атлетикою, волейболом та гандболом, 
а її чоловік - інструментальною 
гімнастикою в Щецині, гандболом, 
волейболом, потім вітрильним спортом.
Вони не ангажувалися у політику з жодної 
сторони. Вони думали про Польщу як 
про незалежну державу, але також 
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були свідками гноблення. Казімєж був 
у морі під час більшості найважливіших 
подій, також під час воєнного стану. Не 
зважаючи на те, що він був зв’язківцем, 
на той момент він не мав контакту зі 
своєю дружиною. Він мав можливість 
кілька разів залишитися за кордоном 
- друзі в Канаді намовляли його це 
зробити. Однак він хотів повернутися 
додому. “Я тут народився. Який цей дім 
був, такий був, але був мій», - каже він. На 
запитання про незалежність сім’я Сєвєра 
підкреслює, що її потрібно берегти, щоб 
її не втратити, та не припиняти говорити 
у хвилини національних суперечок. Всі 

Я їздив на одному Трабанті 
12 років як непартійна особа. 
Друг, котрий був у партії, 
змінив за цей час 3 машини.

(Казімєж Сєвєра) 

три покоління підкреслюють, що Щецин 
- у їхніх серцях, це їхнє рідне місто. 
Для Кшиштофа, їхнього сина та батька 
Войчеха, місто асоціюється з Днями 
Моря, кольорами, натовпом, кораблями, 
сонячною погодою та запахом цукрової 
вати. Войтек чекає на будівництво 
нового аквапарку.

У розмові брали участь бабуся і дідусь: Станіслава 
Сєвєра та Казімєж Сєвєра, батько - Кшиштоф 

Сєвєра, їх син та онук Войчех Сєвєра. 

Радість з безперервності.
Родина Соболевскіх

Сім’я Соболевскіх, починаючи зліва: Антоні, Александер, Анна, Пьотр, Войцех, попереду: Мая

Батьків Антонія Соболевського, Анну 
та Войцеха, поєднує коріння з інших 
культур. Пані Анну - німецьке, а пана 
Войцеха - угорське.

Родина Анни походить з Вєлькопольскі. 
Її прадід - польський улан - одружився з 
німкою. Дід Антоні - також військовий (на 

честь котрого Анна назвала свого сина) 
зустрів свою бабусю Марію (наполовину 
польку, наполовину німку) під час 
Вєлькопольського повстання. Діда 
Антонія в родині називали трішки іронічно 
- «Король Польщі». З Вєлькопольских 
часів збереглися кулінарні традиції 
маківок та червоної капусти.
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Коли дідусь хотів вступити 
у партію, бабуся вибила 
йому це з голови. Якийсь 
час він відвідував збори. 
Одного разу бабуся прийшла 
на таку зустріч і сказала 
іншим «товаришам»: «Якщо 
прийдете і зробите за нього 
домашні обов’язки, він може 
сидіти на зборах».

(Антоні Соболевскі)

У Польщі були і є ілюзії. У мене 
не було ілюзій.

(Войцех Соболевскі)

Я народилася в Польщі, живу в 
Польщі і маю надію, що помру 
в Польщі. 

(Анна Соболевска)

Сім’я з боку батька, Войцеха, походила 
з України. Батько його матері був з 
угорець з родини Петриків. Петрики 
приїхали до Польщі до праці з конями, 
поблизу Домбрувкі. Батька Войцеха 
призвали в армію, а після війни його 
відправили до Щецина, він був у Корпусі 
Внутрішньої Безпеки. Під час війни 
його мати працювала, обслуговуючи 
печі при Міському Уряді, а в кінці війни 
її направили до праці на шахту. Анна та 
Войцех познайомились у Паб’яніце. Анна 
нині на пенсії, раніше як випускниця 
Варшавської Головної Школи Сільського 
Господарства працювала в садівництві. 
Войцех - моряк. Закінчив Вищу Морську 
Школу у Ґдині. Він познайомився зі своєю 
дружиною у харцерстві у Паб’яніце, 
вони також разом ходили у ліцей. Там 
вони одружилися, там також народився 
Антоні. Коли йому було чотири роки, 
у 1981 році подружжя Соболевскі 

переїхало до Колчево поблизу 
Мендзиздроє. Там вони придбали ферму, 
якою займалися разом із подружжям, 
з яким заснували спілку. Вони добре 
згадують той час. Однак у своїх 
професійних справах вони не досягли 
успіху, і тому - разом із вирощеними 
раніше кроликами, курками та двома 
ваннами, наповненими вугіллям - вони 
приїхали до Щецина машиною Єлч, де 
мешкали в районі Ґумєньце.

Нині Антоні згадує свої враження з 
Колчево, де він їздив на тракторі, і з 
дитинства в Щецині: гра на вішаку для 
килимів та трансформаторна будка, 
яку використовували як ворота. Вони 
добре згадують колишній театр ляльок 
«Плецюґа», хоча будівля була бридка. 
Антоні також розповідає про безлад 
на уроках історії - школа не могла 
створити спільний переказ про Західну 
Померанію. До 1989 року говорили про 
«землі П’ястів», після трансформації 
ніхто не знав, як розповідати про 
історію. Тим часом створювалися 
підприємства, відкривалися нові 
магазини, пробуджувалась надія.

Родина не ангажувалася в політику. 
Внесок у громаду був - як сьогодні кажуть 
– безперервність роду. За роки існування 
Народної Республіки Польща Соболевскі 

покладали багато надій на майбутнє 
держави. Не всі мрії здійснилися, але 
сімейне життя вважають щасливим. 
«Це була купа вдачі, і до цієї пори ми 
в ній сидимо», - каже Войцех трохи 
іронічно. Сім’я Соболевскіх, як і Польща 
мають різні моменти в своїй історії - але 
найголовніше, що вони все ще одна сім’я.

У розмові взяли участь Анна Соболевска, її 

чоловік Войцех та син Антоні.
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Нинішня родина Вєлґошевскі не 
була б у такій формі, якби Влодзімєж 
Дзєнчелевскі, батько пані Ґражини 
(пізніше Вєлґошевскі), не прийняв 
прізвище іншого в’язня в таборі в 
Освенцімі. Завдяки цьому йому вдалося 
вижити, хоча як політв’язень був 
засуджений до розстрілу. Мати пані 
Ґражини під час війни працювала у 
Сандомєжі, звідки відправляла посилки 
до таборів. Одна із них потрапила до 
Влодзімєжа Дзєнчелевскі. Він приїхав 
аби подякувати, і так познайомився із 
своєю майбутньою дружиною. Вони 
приїхали до Щецина вже у 1946 році. 
Через два роки там народилася пані 
Ґражина.

Батьки Збіґнєва Вєлґошевскі 
познайомились у Німеччині, де мали 
невільницьку працю у німецькому 
сільському господарстві. Мати Збіґнєва 
була українкою із старовинної козацької 
родини, а батько – родом з родини 
селян-гастарбайтерів. У 1934 році, 

Я пішов працювати в міліцію, 
а в грудневих заворушеннях 
мене підстрелили в п’яту. 
Підстрелив мене друг. Я це 
зрозумів тільки через три 
години, коли хлиснула кров. 
Потім я лежав у лікарні 
з тими, кому дісталося 
камінням на верфі.

(Збіґнєв Вєлґошевскі)

Батько, довоєнний харцер і офіцер, був 
дуже віруючим католиком. Під час війни він 
відвернувся від костела, серед іншого, через 
досвід табору, коли ксьондз приймав сповідь за 
скибочку хліба. З тих пір він втратив віру, але 
не заважав матері бути католичкою.

(Ґражина Вєлґошевска) 

Три покоління Щецина.
Родина Вєлґошевскі

Ґражина Вєлґошевска, Збіґнєв Вєлґошевскі, Матильда Вєлґошевска, Ольга Вєлґошевска, 
Конрад Вєлґошевскі 

коли Гітлер виганяв поляків, вони 
оселилися в Лодзькому воєводстві. 
Під час війни батько Збіґнєва знову 
потрапив до Німеччини, цього разу на 
примусові роботи, і там він зустрів свою 
майбутню дружину. Після війни, як член 
селянської молодіжної організації, був 
делегований до Щецина, де працював 
в Уряді Безпеки, а потім у Службі 
безпеки. Збіґнєв Вєлґошевскі називає 
себе „дитиною Нєбушева”. За часів його 
дитинства район був простором завалів 
та спалених будівель. Пані Ґражина також 
пам’ятає руїни, а також Арконьский ліс 
та величезні статуї, що стояли на той 
час на вежі Квісторпа. У ліцеї і Збіґнєв, і 
Ґражина займалися легкою атлетикою, і 
так вони познайомилися. Ця пристрасть 
зберіглася протягом багатьох років - 
ще під час навчання на медицині пані 
Ґражина представляла Польщу на 
студентських змаганнях у Софії. Пан 
Збіґнєв закінчив будівельний технікум, 
офіцерську школу Міністерства 
внутрішніх справ, і Академію внутрішніх 
справ. Пізніше він працював у міліції, 
а дружина - у лікарні (вона працювала 
хірургом). Вони пам’ятають колишнє 
культурне різноманіття Щецина, 
однокласників-євреїв до 1968 року та 
їхнє активне соціальне життя.

Через місце роботи пана Збіґнєва 
родина зазнавала політичного тиску. 
Його дружині запропонували вступити 
до партії, але вона не погодилася - вона 
не хотіла займатися політикою. Чоловік 
її підтримав.

Професійна ситуація родини 
Вєлґошевскі також спричиняла те, що 
вони відчували соціальні поділи того 
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часу на собі. Сьогодні пані Ґражина 
стверджує, що тоді існувало два світи – 
«люди з верфі та всі інші». Після 1991 року 
міліційні ставки в лікарні закінчилися, і їй 
довелося вийти на пенсію. Пізніше вона 
працювала в соціальній службі охорони 
здоров’я, створювала хірургічну клініку 
у поліклініці на вулиці Старжиньского, а 
зараз працює в приватній клініці.

Вони обоє люблять Щецин, хоча 
підкреслюють, що місто ніколи не 
мало хорошого господаря. Пан Збіґнєв 
цікавиться архітектурою і наголошує, що 
знає 40 грифонів у Щецині. Однак вони 
обоє сумують за зеленню, якої раніше 
було більше. У Щецині народились їхні 
діти та онуки - так триває вже третє 
покоління родини у Західній Померанії.

У розмові взяли участь Ґражина Вєлґошевска та 
її чоловік Збіґнєв.

Коли на нас тиснули щоб я 
приєдналася до партії, мій 
чоловік сказав так: «Моя 
дружина вирішила, що якщо 
в партії будуть такі люди, 
які є зараз, вона до неї не 
вступить».

(Ґражина Вєлґошевска)

Казахстан, журек і сайґонки.
Родина Вєшховєц

Родина Вєшховєц, починаючи зліва: Пауліна, Іґор, Павел, спереду: Уршула



Звідки ми    Звідки ми    58 59

Щецин приймав людей з різних 
куточків Польщі і не тільки. Родина 
Павла Вєшховєц походить не зі східних 
прикордонних земель, звідки походить 
багато жителів міста, а з Ченстохови 
та Бидґощі. Його бабуся з родиною 
дісталися до Щецина через Кошалін. 
На цьому «дикому заході» вони шукали 
своє щастя та шлях у майбутнє. У ті часи, 
- каже Павел Вєшховєц, - говорили, що 
ці райони багаті, менш знищені, що тут 
є вілли, дома та інша інфраструктура; 
що життя в Західній Померанії буде 
кращим, приємнішим та комфортнішим. 
Реальність виявилася іншою: розбиті 
мости, відсутність освітлення, 
небезпечні вулиці в сутінках.
Однак, родина залишилася в регіоні, 
і батьки Павла зараз є родовитими 
мешканцями Щецина. Сімейних 
традицій зберіглося небагато - пан 
Павел пам’ятає лише смак журка з 
картоплею всередині, який любив його 
дідусь. Однак традиційні смаки, відомі 
в родині Павла, змішались із смаками 
страв з дому його дружини, тобто кухні 
зі сходу. Історія Поліни, дружини Павла, 
більш нетипова. Пані Поліна Вєшховєц 
є репатріанткою. Вона народилася  
в Казахстані. Її дідусь по батьківській лінії 
був росіянином, у її родині також були 
українці. Батько народився вже в Сибіру, 
де вся родина працювала на будівництві 
Транссибірської залізної дороги. Коли 
в Сибіру було вже дуже важко, вся 
родина переїхала до Казахстану. Батько 
Поліни закінчив там вищу школу, там 
він познайомився зі своєю майбутньою 
дружиною, там також народилася їхня 
донька. Її сім’я по лінії матері походила 
з Ошмян (сьогодні Білорусь) та з 
околиць Житомира. Бабуся працювала 

У мене була думка створити 
карту, на якій було  
б показано, де жили мої 
предки. Ці міграції насправді 
величезні - від Берліна до 
Тихого океану.

(Поліна Вєшховєц)

Мої бабуся і дідусь згадували 
часи, коли кожен міг 
оселитися в будь-якій 
квартирі чи будинку, і 
потрібно було захищати 
здобуте майно, навіть 
стріляючи. 

(Павел Вєшховєц)

телеграфісткою в Сибіру.

Павел яскраво описує чуттєві 
переживання дитинства зі Щецина: 
незабутній смак «туберкульозної» води 
біля Портових воріт, запах та смак тостів 
із «Коґуцікув» біля Портової Брами та 
смаки, що супроводжує його майже 
дотепер: його виробляють у Щецині  
(з кондитерських відходів ...) 
шоколадний батончик «Бамбо», 
солодка вода з пакетика, яку завжди 
п’ють на канікулах. Він пов’язує Щецин 
із зеленню та блакитним кольором, а 
Поґодно, район, з яким він пов’язаний, 
- з жовтим та синім (як жовтий, добре 
сонце та блакитний фон неба). Найкраще 
згадує місця, які вже не існують, такі як 
«Ґжибек» при Портовій Брамі, при якому 
зустрічались жителі Щецина, та фонтан 
«Стіна плачу», який демонтували кілька 
років тому. Сім’я Вєшховєц трималася 
здалека від опозиційних заходів. З 80-х 
років Павел пам’ятає сирени та страйки, 
але вдома про ці події не говорили.

Після закінчення середньої школи пані 
Поліні вдалося дістатися на навчання 
у Польщу. Вона була стипендіаткою 
Республіки Польща, а після закінчення 
університету подала документи на 

репатріацію - і це вдалося в 1998 році. 
Отже вона знає Щецин вже після 
політичної трансформації. Пам’ятає 
вечірки у студентських клубах, пил 
та дерев’яну підлогу клубу «Транс». 
Їй було важко відтворити кулінарні 
традиції зі сходу в Польщі - коли вона 
виїхала, вона не вміла добре готувати, 
а деякі інгредієнти, такі як баранина, 
було важко знайти в Щецині. Однак 
вона пам’ятає запахи площі Костюшки 
– кіоску з овочами, а також смажених 
бананів та сайґонок з контейнера поруч. 
Її батьки досі живуть у Казахстані і час 
від часу відвідують родину Вєшховєц.

У розмові брали участь Павел Вєшховєц та його 
дружина, Поліна. 
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Данута Войтчак (уроджена Мушиньска) 
показує довоєнні фотографії усміхнених 
і щасливих дівчат із батьками. Ці 
дівчата - пані Данута та її сестра. Данута 
народилася в 1931 році в Бялимстоку. 
До 1939 року сім’я вела щасливе і 
процвітаюче життя, оскільки батько - 
родом з Лодзі - займав високу державну 
посаду. Ще до початку війни його та інших 
заарештували. Про долю заарештованих 
ніхто нічого не знав. Єдиним знаком 
був шарф, викинутий кимось із потягу 
з прикріпленою запискою, на якій 
було написано: «Вони везуть нас на 
схід, не знаю, чи повернемось». У 1940 
році схожим потягом вивезли пані 
Дануту разом із сестрою, матір’ю та 
бабусею. Вони опинились у Сибіру, 
де голод, дизентерія та холод були 
звичними явищами. Ситуацію трохи 
змінило створення Спілки польських 
патріотів - родина пані Данути швидко 
скористалася можливістю і переїхала 
з колгоспу до Бійська, де було дещо 
легше, і Данута могла навчатися в одній 
з польських шкіл.

Російські залізничники 
запитували: „За що вони вас 
везуть?” Ми відповідали: 
„Тому що ми – поляки”.

(Данута Войтчак)

Слово „Незалежність” 
означало велику радість. 
Я відчуваю ненасиченість 
у тому, що молоді люди не 
усвідомлюють, в які добрі 
часи вони живуть. Вони 
цього не цінують. Про це 
мало говорять. Що, я буду 
розповідати про це своїм 
онукам? А вони: „Ой, бабусю ...”.

(Данута Войтчак)

Місто наше, порт наш.
Родина Войтчак

Данута Войтчак

З Бійська нам вдалося повернутися 
до Польщі до Білостока в 1946 році у 
повному складі. Жінки сподівались, що 
вони щось довідаються про долю батька 
пані Данути, на жаль, протягом багатьох 
років вони не знайшли жодних слідів. 
Про його історію вони дізналися лише 
після створення Інституту Народної 
Пам’яті.

Данута Мушиньска вперше приїхала 
до Щецина в 1949 році вслід за своєю 
сестрою Цецилією, яка на той час вона вже 
жила та навчалась у Щецині. Порівняння 
Бялеґостоку та Щецина сприяло 
останньому. У місті були красиві будівлі, 
широкі вулиці, по яких їздили трамваї. 
У 1950 році пані Данута на постійне 
проживання оселилася в орендованій 
кімнатці в районі Ленкно. Незабаром на 
вулиці Цешковскєґо оселився ще один 
орендар, майбутній чоловік пані Данути, 
Чеслав Войтчак, котрий, як і її батько, 
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походив з Лодзі. Він приїхав до Щецина 
з околиць Берліна з німецької фабрики 
Розенталь, де військовополонені та 
примусові робітники працювали для 
Гітлерівського військового монстра. 
У 60-х роках він був засновником та 
співорганізатором Воєводського союзу 
трудових кооперативів у Щецині. 
Дружина та дочка пам’ятають його як 
чудового казкаря.

На початку життя в незалежній Польщі 
пані Данута згадує поїздки потягом до 
Познаня, до оперного театру. Виїзди 
організовувалися закладом праці, а під 
час їзди з вікон кричали скільки сили 
в легенях, «Щецин - наш, Щецин порт 
наш». Пізніше Данута Войтчак деякий 
час працювала у ремонтній верфі 
«Ґрифія», де організувала танцювальний 
колектив. Вона пам’ятає Польську 
Народну Республіку як той час, коли 
люди були ближче один до одного, 
частіше відвідували одне одного та 
частіше веселилися. Телевізорів було 
мало, і коли ти приходив до когось «на 
телевізор», і так багато розмовляв. 
З іншого боку, у Народній Республіці 
Польща пані Данута також зазнала 
поневолення. Коли їй наказали нести 
портрет Сталіна під час першотравневого 
параду, вона рішуче відмовилася, за що її 
викинули зі школи, понизили на роботі, і 
вона не могла подати документи у вищу 
школу. Вона здала шкільні випускні 
іспити, незважаючи на наявність у комісії 
так званого «соціального фактора» - 
особи, яка була делегована задавати 
додаткові запитання. Солідарність 
продемонстрували викладачі ліцею, які 
допомагали їй у підготовці як могли.
Родина Данути та Чеслава Войтчак нині 

це також дві доньки та кілька онуків та 
правнуків з родинами. Пані Данута не 
замінила би Щецин на будь-яке інше 
місто, їй навіть не хочеться відвідати 
Бялисток. Вона мешканка Щецина за 
вибором і свідомо прийнятим рішенням 
– вже цілих 69 років.

В розмові взяла участь Данута Войтчак, 
уроджена Мушиньска.

Коли мені наказали нести 
портрет Сталіна, я 
однозначно і негайно сказала: 
„Я цього не буду робити, він 
змусив мене голодувати 6 
років, він вбив мого батька, 
тож поцілуй в д…. свого 
Сталіна”.

(Данута Войтчак)

15 років | 1000 запитань та посмішок | понад 100 проектів | 30000 одержувачів та дій  
50 дебатів 40 публікацій | 20 виставок | 38 дерев пам’яті | 5 почесних громадян  

40 ярмарків та конференцій | 400 партнерів | 15 соціальних інновацій




