
Не кожен із нас може похвалитися, 
що зустрічався з відомими україн-
цями, а 95-річна Анастасія Шлеян із 
Зимного добре пам’ятає роки, коли 
служила у знаменитого земляка 
Арсена Річинського. Завдяки їй 
відкрилися невідомі сторінки життя 
лікаря, філософа, самовідданого 
борця за віру і волю України. Для 
юної Насті Річинський був як рід-
ний батько, бо не раз називав до-
чкою, любив її і бажав кращої долі. 

— До Арсена Річинського у 1937-
му мене привів тато Олексій, бо по-
чув від знайомих, що «пан дохтур» 
шукає прислугу в будинок на тодіш-
ній вулиці Тракт Легіонів, тепер — 
Луцька, 58, — згадує довгожитель-
ка, яка тоді мешкала біля польської 
колонії у Зимному. — Недалеко від 
Василівської церкви приватний лі-
кар (у ті часи з 17, що практикували 

в місті, всього двоє були українці) 
орендував земельну ділянку, яку 
згодом викупив, а житло переписав 
на дружину. Помешкання мало ба-
гато кімнат. Мене поселили у про-
сторій кухні, де у кутку стояло ліж-
ко. Мала я тоді неповних двадцять 
літ, до різної роботи була навчена й 
охоча, та вдачею — сором’язлива і 
боязка. Зустрівшись із господарем, 
встидалася першою заговорити, а 
він випромінював таке тепло, що 
мій страх моментально зникав. Піз-
ніше побачила, як він хворих зцілює 
не тільки ліками, а й вірою, повсяк-
час звертаючись до Господа. Він був 
дуже добрий! Якось пообіцяв: коли 
виходитиму заміж, то справить ве-
сілля. Так і було, бо слова дотримав. 

Окрім прибирання у будинку, я 
ще доглядала з десяток курей і не-
великий клаптик городу біля дому, 
де росли овочі й зелень. Щоранку до 
нас приходила молочниця зі свіжим 
молоком: господар до їжі був неви-
багливий, дуже любив різні молочні 
страви. З задоволенням смакував 
гугілем, який готувала з тертої кар-
топлі, свинячого бочка та цибулі. Ця 
страва пеклась у чавунку в печі. 

Моєму батькові Річинський дав 
гроші на корову, зауваживши: ще 
Насті щось прикупіть на придане, 
та не землі, бо скоро буде колектив-
ною. Так воно і сталося, коли ство-
рили колгоспи. Допомагав і нужден-
ним, бачив своїх пацієнтів, ніби під 
рентгеном: хто може заплатити за 
прийом, а хто останні гроші рахує. 
В ті часи Річинський не знав скру-
ти: у досвідченого лікаря клієнтів не 
бракувало, а ті, хто вже тут побував, 
рекомендували його іншим, казали, 
що лікує ще й душу. Якщо ж до ньо-
го зверталися за позикою, ніколи не 
відмовляв, бувало, що сам і помагав. 

Скільки на ті часи коштувала ко-
рова, Анастасія Олексіївна вже і не 
пригадає, а ось кілограм житнього 
хліба — 30 грошів, картоплі — ві-
сім-десять, м’яса — злотий із лиш-
ком. За свинину на ринку правили 

півтора злотого, за цукор — злотий, 
а молоко продавали за 20–25 грошів 
за літр. На гуртівнях, а їх тоді в місті 
налічувалося кілька, ціни були ниж-
чими, але стабільними. В обігу були і 
долари: у банку за один давали п’ять 
злотих, німецька марка коштувала 
сто злотих і дорожче. Ніхто і в гадці 
не мав спекулювати. Якщо таке тра-
плялось і комерсанта ловили, як то 
кажуть, «на гарячому», то відбирали 
склеп-магазин, судили і він відбував 
покарання у в’язниці. 

Варто описати і довоєнний Воло-
димир, бо Настя часто ходила по по-
купки, тож добре пам’ятає чисті тро-
туари, вимощені червоною цеглою, 
які мили двірники. На центральних 
вулицях біля склепів-крамничок 
стояли горщики з квітами, а жебра-
ків, які просили милостиню, бачила 
хіба біля церкви. 

— В одній із великих кімнат був 
кабінет лікаря, — каже Анастасія 
Шлеян. — Усі, хто переступав поріг, 
відчували тут духовну благодать: у 
кутку висіли ікони Спасителя і Бо-
городиці з запаленими лампадками, 

над дверима — розп’яття. Збоку під 
стіною стояли дві медичні шафи, на 
столі — книги. Ще тут були Єванге-
ліє й ікона святого цілителя Панте-
леймона. Всі, хто йшов у оглядовий 
кабінет, що поруч, обов’язково ста-
вали на коліна і молилися перед об-
разами. Сам Річинський постійно 
носив маленьку іконку Пресвятої 
Богородиці — її беріг відтоді, як за-

кінчив духовну школу. Я також зна-
ла декілька молитов і, бувало, моли-
лася разом із господарями. 

Дружина лікаря Ніна Павлівна 
працювала вчителькою, як і її чо-
ловік, була стриманою і ввічливою, 
ніколи не підвищувала голос, не ви-
казувала невдоволення, якщо хтось 
із пацієнтів приходив уночі. Часто 
жінки, чекаючи на прийом, приво-
дили з собою дітей, то ми частували 
їх, бавились із ними. Потоваришу-
вала й зі старшою дочкою Славою, 
що була молодшою за мене на кіль-
ка років. Меншу доньку Річинських 
Люду знаю мало, бо та народилася 
пізніше, коли я вже не працювала у 
них. Чула, як батько вчив Миросла-
ву жити у любові та злагоді. Він був 
і духовним наставником для сім’ї. 
Перед сном усі ставали до молитви, 
яка єднала зі Всевишнім, допомагала 
жити, долати труднощі, вселяла віру 
і надію. Очевидно, Божа молитва до-
помогла Арсену Річинському, коли 
він кілька разів виривався з поль-
ського табору «Береза Картузька», а 
пізніше — коли перебував на заслан-
ні у сталінських таборах. 

Ще пригадує, як виходила заміж, 
а Мирослава була дружкою на весіл-
лі. Тоді її батько передав для нарече-
ної щедрий подарунок — кожуха. Зі 
Славою вони зналися до 70-х років, 
уже в похилому віці донька Річин-
ського приїжджала до них у Зимне. 

Наприкінці 30-х Річинському 
приписали зв’язок із українськими 
націоналістами, адже енкаведисти 
бачили у ньому не звичайного ліка-
ря, а сповідника української церкви 
й українського духу. Від Слави ді-
зналась, як він страждав на засланні 
всі 10 років, а вони — на поселенні 
у Казахстані, але й у таборах, ризи-
куючи життям, рятував в’язнів від 
смерті, приписуючи їм різні невилі-
ковні хвороби. І можна лише уяви-
ти, яким неземним щастям для дітей 
і дружини було його звільнення у 
1949-му…

Тетяна АДАМОВИЧ 
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Події

Боргів із зарплати на Волині 
поменшало ще на 1,8 млн 
З початку року боргів із заробітної плати в області 
поменшало на 1,8 мільйона гривень. Про це 
повідомив заступник голови ОДА Едуард Стоєв. 
Нині загальна сума заборгованості становить 3,3 
мільйона в нацвалюті. З них економічно активні 
підприємства боргують 1,3 млн грн, економічно 
неактивні — 335,7 тис. грн. А наростили борги 
підприємства-банкрути (1,7 млн грн). На державних 
підприємствах заборгованості з заробітної плати 
немає. 

У Ковелі заробляли 
на медоглядах 
Ковельське медичне об’єднання встановлювало 
та застосовувало протягом 2011–2012 років 
економічно необґрунтовані завищені тарифи 
на проведення обов’язкових психіатричних 
і наркологічних медичних оглядів, що є 
порушенням законодавства про захист 
економічної конкуренції (зловживання 
монопольним становищем). Про це повідомили 
у Волинському обласному територіальному 
відділенні АМКУ. 

Арсен Васильович Річин-
ський — відомий на Во-
лині публіцист, видавець, 
церковний діяч, компози-
тор, лікар, борець за віру 
та волю народу 
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Телегід

06:00 Х/ф «Моя старша сестра» 
07:30 Х/ф «Жінка-зима» 
11:30 Х/ф «Ключі від щастя - 2» 
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:00 Секрети величного століття. 

Як створювався серіал 
«Роксолана»

23:00 «Жінка-банкомат»
00:10 Х/ф «У ліжку з ворогом» 
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с «За-

кони Чикаго» 
05:00, 05:25 «Маша і моделі - 2»

05:30 Х/ф «Двічі в одну ріку»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Людина-Амфі-

бія» 
13:15 «Судові справи»
14:55 «Сімейний суд»
15:55 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00, 04:45 Т/с «Доярка з Хаца-

петівки - 3» 
20:00, 04:15 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Право на любов»
00:25 Т/с «Зрада»
02:05 Д/ф «Мега мисливці»
02:50 Х/ф «Той, що худне» 

05:25 «Чужі помилки. З мене 
досить!»

06:05, 16:00 «Все буде добре!»
07:50, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:10 «Зіркове життя. Жорстокий 

роман»
10:10 Х/ф «Знахар» 
12:50 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» 
14:30 Х/ф «За двома зайцями» 
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:05 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:25 Т/с «Доктор Хаус» 
00:25 Т/с «Черговий янгол - 2» 

05:15 Служба розшуку дітей
05:25 Світанок
06:30, 08:05 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с «Леся+Рома»
08:10, 18:45 Факти
09:20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:20 Анекдоти по-українськи
10:30 Х/ф «Кохання у великому 

місті»
12:20 Х/ф «Кохання у великому 

місті-2»
14:30, 22:10 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
15:40 Х/ф «Дев’ята рота»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Морські дияволи»
23:20 Х/ф «Несамовитий» 
01:50 Х/ф «Годинникар» 
03:20 Найкраще на ТБ

06:10 Т/с «Платина» 
07:00, 09:00, 19:00, 03:45 Події
07:10, 08:00 Т/с «Інтерни» 
09:10, 17:00, 22:20 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Волошки» 
14:00 Т/с «Бідні родичі» 
19:20 Т/с «Карпов» 
23:10 Х/ф «Гладіатор» 
02:00 Made in Ukraine. Спецпроект 

до Дня незалежності
02:45 Ласкаво просимо
04:05 «Говорить Україна»
04:40 Критична точка
05:20 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми» 
10:00 Х/ф «Звільніть Віллі - 2: 

Нова пригода» 
12:00 Т/с «Зовсім інше життя» 
16:00 Т/с «Від любові до кохан-

ня» 
00:25 Х/ф «Кіт у мішку» 
02:00 Нічне життя

06:00 Мультфільми 
07:00 «Профутбол»
08:40 Х/ф «В’язень замку Іф» 
13:20 Х/ф «Капітан Рон» 
15:20 Т/с «Захист» 
19:20 Х/ф «Ярослав. Тисяча років 

тому» 
21:30 Х/ф «Війна драконів» 
23:25 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
01:25 Х/ф «Муха» 
02:55 Х/ф «Приятель небіжчика» 



05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 03:30 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 02:00 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 Х/ф «Дівчата»
16:10 Т/с «Жіночий лікар»
17:00 Вечірні новини
17:45, 23:10 «Істина десь поруч»
18:00, 00:25 «Давай одружимося!»
19:00, 23:30 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Терористка Іванова»
22:20, 04:05 Т/с «Королівський 

бур’ян»
01:20 «Доки всі вдома»
02:55 «Слід»

05:10 М/с «Фінес і Ферб» 
05:55 Х/ф «Санта Джуніор» 
07:25 Х/ф «Білосніжка» 
09:00 Х/ф «Хто я?» 
11:40 Х/ф «Принц і жебрак» 
13:40 Х/ф «Бібліотекар» 
15:40 Х/ф «Бібліотекар-2» 
17:40 Х/ф «Бібліотекар-3» 
19:35 Т/с «Вороніни» 
21:00 Ревізор
23:05 Великі почуття 
00:10 Т/с «Щоденники вампіра» 


01:05 Т/с «Купідон» 
02:10 Т/с «Милі брехунки» 
02:50 Служба розшуку дітей
02:55, 04:00, 06:15 Зона ночі
03:00 Українці Віра
03:45 Я на світі такий один
04:05 С.Параджанов. Відкладена 

прем’єра
04:20 Діалоги В Сільвестров
05:15, 06:10 Зона ночі Культура
05:20 Іван Франко

06:00 Руйнівники міфів
08:40 Top Gear
10:20 Мегазаводи
11:10 Смертельна зустріч
13:00 Планета людей
16:00 У пошуках пригод
19:00 У пошуках істини
23:00 Я, людина
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Скарб.ua
02:10 Х/ф «Субмарини»
03:30 Таємні знаки
04:20 Містична Україна

06:10 «Легенди бандитського 
Києва»

07:00 Х/ф «Мафія безсмертна»
08:40 Х/ф «Стріли Робін Гуда» 
10:10 Х/ф «Настоятель - 2»
12:00 Т/с «Загарбники»
15:30 Т/с «По гарячих слідах»
19:00, 01:25, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Важняк»
21:30 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 9» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 8» 
23:30 Т/с «Менталіст - 5» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
01:55 «Речовий доказ»
03:15 «Агенти впливу»
04:35 «Правда життя»
05:30 М/ф «Троє з Простоква-

шина»

05:45 Радянські мультфільми
09:20 Х/ф «Здається квартира з 

дитиною»
10:45 Т/с «Вищий пілотаж»
12:35 Т/с «Червона площа»
14:25 Х/ф «Чужа дружина і чоло-

вік під ліжком»
16:20 Х/ф «Мій друг Іван 

Лапшин»
18:15 Х/ф «Секретний ешелон»
20:00 Т/с «Розклад доль»
21:50 Х/ф «Живі мертві»
01:25 Х/ф «Сициліансьский 

захист»
02:50 Х/ф «Контрабанда»
04:10 Х/ф «Лист із юності»
05:20 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички» 
10:00 М/с «Білка та Стрілка. Пустот-

лива сімейка» 
10:25 М/ф «Дюймовочка» 
12:15 Т/с «Всі жінки - відьми» 
15:00, 01:10 Х/ф «Бандитки» 
17:00 У ТЕТа пара
18:15 Моду народу
19:00 Т/с «Крем» 
20:00 Віталька
21:30 Х/ф «Без відчуттів» 
23:40 Х/ф «Борат» 
02:40 Одна за всіх
03:05 До світанку

05:20 Світ зірок
06:05 Мультфільми 
08:20 Справа смаку
09:35 Ранкова пошта
10:00 Неділя з Кварталом
11:00 Смачна ліга
11:55 Свати біля плити
13:00 Дивовижний дизайн
14:00 Сімейний розмір
15:40, 23:00 Жіноча форма
16:40, 21:10 Глянець
17:40, 00:05, 01:25 Концерт
22:05 Д/с Секрети долі
01:35 Арт Простір

06:00 Православний календар
06:10 Світовий рекорд української 

пісні
08:10 М.Поплавський: Приречений 

на любов
08:45 Корисні поради 
09:05 Підсумки дня. Спецвипуск
10:05 Без цензури
10:45 Нехай Вам буде кольорово!
12:00 Д/ф «Незалежність. Силовий 

варіант»
12:45 Фестиваль пісні в Коблево
14:00 Право на захист
14:20 Темний силует
14:30 Вікно в Америку
15:00 Життя на рівних
15:20 Х/ф «Подвиг розвідни-

ка» 
17:00 Х/ф «Чекай на мене» 
18:30 Фінансова перспектива
18:40 Останнє попередження
19:05 Агро-News
19:35 Про головне
20:00 Дорослі ігри
21:00 Підсумки дня

21:25 Фестиваль пісні в Коблево
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:10 Пісенний фестиваль «Роди-

на» імені Н.Яремчука
01:20 Підсумки дня
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія. Краще за рік
02:15 Доки батьки сплять. Муль-

тфільм
02:40 Школа юного суперагента
02:50 Д/ф «Калинові мости»
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 ТелеАкадемія
05:30 Околиця
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Понеділок, 26 серпня

95-річна Анастасія ШЛЕЯН: Під Камінь-
Каширським 
нелегально 
добувають пісок 

Поблизу Каменя-Каширсько-
го відбувається нелегальна 

розробка піщаного кар’єру. Про 
це заявив депутат районної ради 
Богдан Козік. 

Під час останньої сесії він 
поцікавився у головного міліці-
онера району Валентина Чиха, 
які заходи проводить міліція 
щодо ліквідації нелегальної роз-
робки піщаного кар’єру. «Хоча 
його розробка юридично призу-
пинена та заборонена, насправді 
щодня звідти вивозять пісок де-
сятками вантажівок для потреб 
приватного будівництва в місті 
та районі, — повідомив свобо-
дівець. — Причому ціна на ван-
тажівку «підскочила» майже в 
півтора разу! Але гроші за пісок 
не потрапляють до міського чи 
районного бюджету». 

Начальник міліції райо-
ну відповів, що це питання під 
контролем, але затримувати пе-
ревізників піску можливо лише 
на дві доби. Потім складають ад-
мінпротокол і передають справу 
екологам. Фактично ж розробка 
піщаного кар’єру продовжуєть-
ся, а доходи за користування 
надрами осідають у чиїхось при-
ватних кишенях. Тому Богдан 
Козік готуватиме депутатське 
звернення до екологічних служб 
із вимогою вжити заходів для 
заборони нелегального видобу-
вання піску. 

Арсен Річинський був мені як батько 


