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ним нажила ще дві дочки: Алла і Оля. Перша після Ковельського медучилища стала працювати в рідному
селі. Ольга працювала теж в Сереховичах, продавцем. У обох сестер по троє дітей.

Меланія Родіонівна, 1930 року народження, третя дочка Родіона Гавриловича. До просвітянської
професії повторила шлях свого старшого брата Івана і його дружини Марії: школа, педучилище. Навчала
початкові класи в с. Замшани, потім у СШ № 8 у Ковелі. З чоловіком Олексієм виростили двох дітей.
Син Леонід після політехнічного інституту – інженер - електронік. Проживали з дружиною Галиною в
Ковелі. Дочка Люба та її дочка Ганна – обоє мають вищу торгово-економічну освіту, живуть у Києві.

Клавдія (1932 р.н.) – четверта дочка мого діда. Після Луцького педінституту і до виходу на пенсію
– вчителька української мови і літератури в с. Рудня Старовижівського району. В трудовій книжці один
запис. Отака вірність професії! Нині проживає далеко від рідного села – в м. Суми. З чоловіком Петром
виховали трьох дітей. Старшого сина назвали іменем батька, але про примноження родоводу подбали
енергійніше: сини Ігор, Володимир, Олександр, дочка Леся. Ігор – педагог, його брати – інженери
залізничного транспорту, Леся – майстер побутового обслуговування. Усі мають дітей.

Син Клавдії Родіон та його дружина Галина закінчили Луцький педінститут, працювали в СШ с.
Сереховичі. Родіон, на превеликий жаль, трагічно загинув. Їх старший син Роман закінчив геодезичний
інститут у Львові, Родіон – Сумський технологічний інститут, працює в Нововолинську. Дочка Богдана –
школярка, з мамою проживає в смт Луків.

Василь Родіонович(1934 р.н.) третій син з дружиною Ларисою – теж педагоги. Працювали і проживали
в смт Шацьк, своїх дітей не мали.

Наймолодша дочка (1937 р.н.) Ганна Родіонівна закінчила Київську сільськогосподарську академію.
Викладала у сільськогосподарських технікумах Володимира-Волинського, Стрия, згодом працювала в
науково-методичному центрі освіти Міністерства аграрної політики України проживали в м. Києві, але  за
заповітом її поховали у рідному селі.

Отакий наш рід. Хоч тут перераховані далеко не всі імена. А в підсумку подружжя Родіона
Гавриловича та Анастасії Матвіївни мають 8 дітей (3 сини і 5 дочок), 18 онуків, 31 правнука, 22 праправнуки.
Всього 81 чоловік без зятів і невісток. Найбільше з них – 21 (9 з них закінчили Луцький педінститут) –
педагоги. Є 11 інженерів, 7 медиків (троє лікарів), 8 – економісти, бухгалтери. Нашому роду нема
переводу…

Василь ГОЧАЧКО, Катерина КАЛЕНЧУК (с. Сереховичі)

ВБИВСТВО ПОЛЯКІВ У СЕЛІ ГРАБОВЕ ТА  СЕРЕХОВИЧІ

Що відбулося у тихому поліському селі, розташованому за якихось 20 км від м. Ковеля, у ту пам’ятну
ніч 20 вересня 1939р.

Волинь знаходилась у міжвоєнний період (20-ті – 30-ті роки ХХ ст.) у складі польської держави.
Польща була державою багатонаціональною. Зокрема  на Волині у 1921р., згідно даних перепису
проживало 1.437.000 мешканців, з чого поляків було близько 16%, євреїв12%. Проживало також понад
25000 чехів і приблизно стільки ж німців. Була також певна кількість росіян та інших національностей.
Загалом  на 1000 мешканців українці становили приблизно 680 чоловік – решта були представниками
інших національностей.

На той час Польща була державою капіталістичною, де звичайно шанувалася приватна власність.
Земля переважно знаходилась у приватному володінні, могла вільно перепродуватись. Певну кількість
землевласників становили представники колишніх магнатів та шляхти, котрі господарювали на належній
їм землі використовуючи найману робочу силу. Власність цих громадян називали по старому «маєтками»,
а їх самих «панами» або поміщиками, хоча по суті вони мали ті ж самі права і обов’язки як і всі інші
громадяни Польщі.

На жаль державна політика у стосунку до представників, як тоді говорилося «національних меншин»,
не була послідовною. Українське населення слушно нарікало на певні обмеження у освіті, культурі, хотіло
вибороти собі більш високу позицію у суспільстві. І хоча українці мали змогу утворювати політичні
партії, мати своїх представників у сеймі (парламенті), проводити легальну боротьбу за свої права, то
досить часто доходило до актів агресії та відвертої непокори. Цими діями керувало комуністичне підпілля,
а пізніше, у 30-х роках також націоналістичне. Доходило до несанкціонованих страйків, диверсій та у
промисловості, актів саботажу та навіть вбивств представників органів влади, поліцейських, військових.
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Звичайно, що такі дії українців, не могли бути прийняті ані для влади, ані для інших верств населення.
Акти терору з боку українців викликали певну протидію органів влади, що у свою чергу викликало ще
більше загострення ситуації у суспільстві та нагнітання напруженості у загально національних стосунках.

Потрібно одначе наголосити, що дії влади були попри все, що часом говориться, легітимними. Тобто
влада діяла згідно закону, а те що певні верстви населення були незадоволені цими діями – це вже як то
кажуть, інше питання. Отже певні антагонізми чи протистояння між представниками різних
національностей у тогочасній Польщі були.

1 вересня 1939 року почалася друга світова війна. Німеччина підступно напала на Польщу. Ніхто
не передбачав того, що  на передодні Гітлер підписав із Сталіном угоду про розподіл Польщі. І ось 17
вересня 1939 року Радянський Союз раптом починає воєнні дії проти Польщі. Боротьба на два фронти
стає для Польщі не можливою, порушуються військові плани, починається хаос. Цим користуються і
комуністи, і націоналістичні українські діячі, котрі перебували у підпіллі. Створюються також звичайні
банди, до складу яких входять громадяни з низькою моральністю та криміналісти. Пізніше, вже за
Радянських часів, а часом і тепер, ці дії проти Польщі та її громадяни почали називати «національно -
визвольною» боротьбою.

Правда одначе полягала у тому, що громадяни Польщі української національності підняли руку на
свою державу, допомагаючи Німеччині та Радянському Союзу побороти опір Війська Польського, у
якому зрештою служило також багато українців. Звичайно, у цих діях брала участь невелика кількість
населення, та наслідки були жахливими. Озброєні групи українців напали на військових осадників, вбивали
біженців з центральної Польщі, намагаючись заволодіти їх майном. Чинилися напади на підрозділи Війська
Польського, котрі відступали під натиском Радянських військ. Гинули безневинні люди.

Ось у такий страшний, жахливий час, прийшлось жити нашим дідам. Людське життя втратило
свою цінність. Дехто намагався безкарно владнати якісь давні образи. Можна сміливо сказати, що
населення раптом забуло про Бога і про Божі Заповіді. Звичайно, дуже велику роль тут відіграла
комуністична пропаганда, котру дуже вміло проводили підпільні осередки КПЗУ.

Помалу війна докотилася і до сіл Сереховичі та Грабова. Тут знаходився земельний маєток Євстахія
Нечуй-Вербицького, котрий, до речі, мав у родині українське коріння. Після смерті власника, майно
розподілили між його дочками Анною, котра була заміжньою за капітаном Війська Польського Юзефом
Бжозовським та Марією , котра вийшла заміж за Стефана Носковського. Його називали у селі «Стефко»,
він був комендантом пожежної охорони. Місцеві жителі дуже добре  його згадували, а старші люди до
цього часу казали, що «пани були добрі, давали роботу й добре платили».

Отже, чому ж сталася трагедія?
На той час (початок вересня 1939 року) у маєтку «Грабів», як нам вдалось встановити знаходилось

14 осіб
1.Анна (з Нечуй-Вербицьких) Бжозовська, співвласниця маєтку, дружина капітана Війська

Польського Юзефа Бжозовського, та її півторарічна дочка Софійка.
2.Марія (з Нечуй-Вербицьких) Носковська 39 років, та двоє її дітей: дочка Аня – 4 років та 3-х

місячний син.
3.Броніслава Носковська віком близько 60 років, котра займалась садом та городом. Місцеві називали

її «огроднічка».
4.Марія (з Домбровських) Носковська віком близько 60 років та її чоловік Ян Носковський віком 65

років.
5.Софія (з Носковських) Клющинська віком 29 років, дочка Марії та Яна Носковських. Її чоловік

Мечислав Kluszczynski (Клющинський) був адміністратором резиденції президента Ігнатія Мосціцкого у
м. Спала.

6.Свірневська (ім’я та вік невідомі) та її двоє дітей: син – 18 років, дочка – 11 років. Її чоловіком був
Мариан Свірцевський капітал 50 полку піхоти у Ковелі.

7.Влодзімєж Фіялковський віком 72 роки, котрий був колишнім управитилем маєтку у Грабові.
8.Наталка (Наталія Трофімчук) українська дівчина з села Грабів, віком 18 років, котра няньчила

дітей.
Перші перераховані 9 осіб були у родинних зв’язках, натомість Свірчевська з дітьми були їх

знайомими й приїхали з Ковеля рятуючись від бомбардувань міста німецькою авіацією. Чоловіки названих
жінок були офіцерами і пішли на війну, перебували далеко від дому. Влодзімєж Філяковський вже на той
час був пенсіонером і проживав у Ковелі, та 6 вересня приїхав з власної волі до маєтку щоб допомогти
самотнім жінкам у копанні картоплі, інших польових роботах. У маєтку також перебував їздовий
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Селівестер, котрий був при конях, а проживав у селі Грабів, на ніч ішов додому.
Ніщо на разі не віщувало біди.
У даний час тяжко відтворити наступні події. Місцеві жителі або дійсно нічого не пам’ятають, або

просто не бажають відверто повідомити те, що їм відомо від бувших односельчан, старіших жителів
села Грабова.

Можемо припустити, що після 17 вересня, коли вже стало відомо про перехід східного кордону
Польщі Червоною Армією (котра нібито йшла на визволення від панського гніту трудящих Західної України)
– у Грабові міг бути створений так званий «селянський комітет». Територіально с. Грабів належало до
гміни у Несухоїжах. Отже комітет міг бути утворений  там або у якомусь більшому селі біля Грабова й
діяти на більшій території.

Якби там не було, а зі слів небагатьох свідків відомо, що на 20 вересня у с. Грабів було неспокійно.
Якось озброєна група українців пильнувала маєток і була відверто вороже настановлена до мешканців
панського двору. Ким були ці люди та скільки їх було, достовірно не встановлено. Дехто з жителів Грабова
називає кількість у 5-7 чоловік. Бувша служниця Наталія Трофімчук у 2003 р. визнала, що 20 вересня їй
«сказали йти на ніч додому». Хто це були «Вони» не дуже зрозуміло. Не хотіла (чи не могла) назвати тих
людей котрі розпоряджались долею мешканців маєтку.

Дехто з жителів Грабова називає цю групу людей «не нашими», тобто що вони були з іншого села.
Отже ця «таємнича» група озброєних людей почала вимагати від власників маєтку та тих осіб, котрі там
знаходились, щоб залишити маєток з майном, а самі виносились куди завгодно. Ян Носковський хотів
запрягати коні, та йому це не дозволили, тоді він вирішив піти по коні до сусідніх Серахович. Залякували
його, хтось з групи кілька разів вистрілив навздогін. Коли Ян Носковський на світанку повернувся до
маєтку – нікого там вже не застав.

Пізніше він довідався від сусідів, що всіх хто був у будинку жорстоко вбили.
Кілька днів після вбивства, до родини Влодзімєжа Фіялковського у Ковелі прийшов єврей (добре

відомий тій родині) і повідомив страшну звістку. Він розповів, що напередодні вбивства був у Грабові.
Знаючи особисто бувшого управителя маєтку Фіялковського, та знаючи, що він знаходиться в будинку
хотів попередити про небезпеку. Цей єврей говорив, що довкола маєтку було небезпечно і він крадькома
прокрався під вікно будинку та постукав у шибку. Влодзімєж Фіялковський йому відчинив і вони кілька
хвилин тихо розмовляли. Цей єврей намагався переконати Фіялковського, що їм загрожує небезпека, що
треба тікати. На жаль Фіялковський не йняв йому віри, а ще й поглузував: «що жиде можеш знати чи я
маю слухати твої нісенітниці?» і відмовився втікати. Коли ж той єврей прийшов через день до маєтку –
довідався, що всі хто був у будинку вбиті. З цією звісткою прийшов до родини Фіялковського у Ковелі.

Отож після приходу Радянської Влади у кінці вересня 1939 року, Ян Носковський намагався знайти
убивць своєї родини. Він подав заяву у прокуратуру в Ковелі. Було проведено слідство, котре одначе
нічого не дало. Коли слідчий відвідав село Грабів, місцеві жителі одностайно твердили, що «пани виїхали,
а ми не знаємо куди». Інші теж засвідчили, що «пани виїхали з відступаючим польським військом». На
цьому  слідство закінчилося. Але Ян Носковський цілий час, аж до 1944 року шукав тих убивць. Його
далекі родичі, котрі проживають у Польщі, стверджують, що він встановив імена та прізвища всіх вбивць.

Син бувшого управителя маєтку Влодзімєжа Фіялковського також намагався встановити як сталося
вбивство та хотів знайти могилу. Він кілька разів приїжджав у кінці вересня та у жовтні 1939 року до
Грабова. Йому також не пощастило. Пан Микола (так звали сина Фіялковського) розповідав, що коли
востаннє був у Грабові – отримав пересторогу, що «як буде далі ворушити минуле – то сам опиниться
там, де лежать вбиті»! Так що і він мусив припинити пошуки.

Серед місцевих жителів пройшла також чутка, що після війни у селі несподівано з’явився Стефан
Носковський, котрий потрапив у 1939 році у полон і знаходився десь у таборах у Сибіру. Розповідали, що
він був хворий і знедолений, ледь тримався на ногах. Що з ним було далі ніхто не знає. Та зрозуміло, що
будучи у Грабові, він напевно довідався страшної правди про вбиту родину. Його далекі родичі у Польщі
були переконані, що він загинув у сталінських таборах.

Трудно повірити, що мешканці Грабова дійсно нічого не знають про жорстоке вбивство у маєтку.
Певна частина жителів не хоче нічого розповідати мабуть тому, що серед убивць могли бути члени їх
родини. Інші певно все ще чогось побоюються, а ще іншим можливо є соромно, хто знає?

Спілкуючись з деякими старшими жителями села Грабів, ми почули також розповіді про те, що
дійсно після війни вже не було кількох убивць у живих, а один втратив розум і ще якийсь час жив у муках,
поки теж не помер. Та ніхто зі співрозмовників (навіть бувша служниця Наталія Трофімчук) не хотіла
назвати ні одного прізвища. Вона тільки підтвердила інформацію про те, що один з убивць після війни
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«був партійним» та займав високу посаду чи то в райкомі, чи то у райвиконкомі у Гурійську.
Не до кінця також зрозуміло, яку роль відіграв у тих подіях з вересня 1939 року їздовий Сильвестр.

До речі він помер у 2001 році. Ян Носковський був переконаний, що це Сильвестр привів ту банду до
маєтку та дав вказівки хто знаходиться у будинку. Дехто з жителів Грабова не відкидає таке припущення.

Хлуд Іван Панасович та Карпук Яків Степанович у минулому році нам показав місце у урочищі
«Казна» де були закопані вбиті поляки.

Подібний випадок жорстокого вбивства поляків мав місце і у селі Сереховичі, де була розстріляна
родина Леонії Цілінської  та декілька інших людей, котрі на той час перебували у будинку. Ця родина
приїхала до Серехович у 1921 році із Польщі. У цій сім’ї було багато дітей – Костянтин, Віктор, Борис та
Юрій. Юрій був польським офіцером і при боях з німцями у 1939 році потрапив у полон. Його дружина
Марія Охман вчителювала у місцевій школі і лікувала сереховичан – надаючи першу медичну допомогу.

У 1943 році родина Леонії Цілінської була вбита, врятувався лише один син Костянтин. Він після
війни приїзджав у Сереховичі. Сам особисто просив Кошелюка Федора Омеляновича, щоб пере захоронили
поляків і поставили пам’ятник. Спочатку сім’я Цілінських була похована біля озера, а потім на кладовищі.
Кошти на пам’ятник дав сам син Цілінської – Костянтин, який після війни жив у Одесі.

Уже пройшло багато часу з тих пір як були вбиті поляки у Грабові та Сереховичах. Одиниці залишилися
живі, ті хто знають про ці події. Якщо і щось знають то розповідають дуже неохоче. Але так хочеться,
щоб тіла вбитих поляків були захоронені за християнським звичаєм.

Геннадій ГУЛЬКО (Луцьк)

З ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ У СЕЛІ СЕРЕХОВИЧІ
СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ

Складні процеси, що відбуваються в нашому сьогоденні у різних сферах життя, зокрема і релігійного,
спонукають до подальшого осмислення значимості Православної Церкви в історії України, пізнання
непростої минувшини храмів, долі їх духовних служителів. Досить показовою в цьому контексті є історія
православних храмів села Сереховичі на Волині, які здавна діяли у цій місцевості [9,190].

За століття, що минули з часу заснування, це славне село пам’ятає роки і розквіту, і часи занепаду,
неодноразово споруджувались та руйнувалися і його святині – православні храми. Щодо села Сереховичі,
згадуваного в старовинних хроніках ще в 1502 році, то перший храм, в ім’я св. великомуч. Параскеви ,
вірогідно, також тут був споруджений в 16 столітті. Інформації про нього збереглося небагато. Відомо,
зокрема, що його засновниками могли бути тодішні власники села князі Сангушки, причетні до будівництва
в цьому краї багатьох православних храмів та монастирів. Цей храм був дерев’яний, як і переважна
більшість тодішніх волинських храмів, критий «гонтами», на дубових сваях. Він був невеликого розміру
з дзвіницею, розміщеною окремо від храму. Згідно візітації (тобто єпархіальної ревізії) за 1696 рік, вже під
час перебування в юрисдикції уніатів, він ще був у доброму стані, на дзвіниці було три дзвони, храм був
забезпечений належною церковною атрибутикою. На той час до парафії, крім Серехович, належали окружні
села Грабів, Бучин, Борзова, Черемшанка та Бродки, що нараховували більше 300 господарств[5,195].
Характерно, що руйнування та пожежі, які мали місце під час численних бойових дій на Волині у 17 – 19
століттях, оминули цей храм. Зберігся він під час каральних походів польських військ в часи національно
- визвольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, обійшло його лихо і від рук шведських
вояків Карла 12, які бували у цих місцях в 1707 – 1709 роках. Відомо також, що православний храм у
Сереховичах, як і село в цілому, значно постраждало від австрійських військ генерала Шварценберга в
1812 році [11,659]. Проте пошкодження церкви все ж були незначними і він продовжувала діяти ще більше
80 років. Лише у 1894 році цей старовинний храм був розібраний і матеріал з нього, за давньою
православною традицією, використовувався як дрова для випікання просфори та одержання вугілля в
церковне кадило [15:143]. Є також дані, що під час демонтажу старовинної церкви частину «ікон і образів
15 – 16 століть розібрали селяни». Водночас у новозбудований храм з цієї церкви був перенесений
«надзвичайно цікавий образ «Різдва Христового», на котрому зображено сцену Різдва в старій поліській
стодолі в лісі, а при відкритій брамі стояли пастухи в свитках і шапках» [20:360].

Не менш складною була доля і другого за часом храму в с. Сереховичі - в ім’я св. великомуч.
Параскеви. Споруджений він був також з місцевої деревини, як зазначалося в архівних документах,
замість невеличкого старого храму, який вже не міг вмістити всіх парафіян. Це підтверджується тим,


