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Про Яна Маліцкого та його 
погляд на Схід

Волинські рятувальники пра-
цювали у Польщі цілодобово.

Про найновітніші напрямки 
розвитку світової отоларин-
гології розповідають лікарі-
отоларингологи з Луцька.

Об’єднання музичних шкіл міста Ра-
дома імені Оскара Кольберга не є зви-
чайною загальноосвітньою школою.

Цього року відбудеться 12-ий 
Міжнародний фестиваль «По-
ліське літо з фольклором».

Новий договір – 
нові перспективи:

Nowa umowa –
nowe perspektywy:

Дружня допомога

Музична школа
 з фізичним вихованням

Поляки та кенійці 
танцювамуть волинську 

польку

Pomoc przyjaciół

Wołyńscy specjaliści uczestniczy-
li w Zjeździe Otolaryngologόw

Muzyczna szkoła
z wychowaniem fizycznym

Polacy i Kenijczycy zatańczą 
wołyńską polkę

Wołyńscy ratownicy pracowali w 
Polsce całodobowo.

O najnowszych kierunkach roz-
woju światowej otolaryngologii 
opowiadają lekarze otolaryn-
golodzy z Łucka.

Zespół Szkół Muzycznych w Rado-
miu imienia Oskara Kolberga nie 
jest zwykłą ogólnokształcącą szkołą

Tego roku odbędzie się XII Mię-
dzynarodowy Festiwal «Poleskie 
lato z folklorem».

 
 

 

Волинські лікарі побували
на з’їзді отоларингологів
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To nie koniec kampanii 
prezydenckiej w Polsce
Walka o fotel prezydencki w Polsce będzie miała swoją kon-

tynuację. W wyborach prezydenckich 20. czerwca do urn 
udało się ponad 50%  (dokładnie 54,94%) uprawnionych do gło-
sowania Polaków. Bardzo licznie głosowała Polonia, szczególnie 
amerykańska i brytyjska. 

Na wyspach zarejestrowało się 
prawie 40 tysięcy osób – dziesięć 
razy więcej niż w 2005 roku.   W 
Polsce i poza jej granicami głosowa-
nie przebiegło bez większych zakłó-
ceń. W niektórych miejscach poja-
wiły się jedynie drobne incydenty, 
na przykład w Jeleniej Górze jedna 
osoba próbowała przeprowadzić 
publiczną agitację na rzecz swego 
kandydata, za co została usunięta z 
lokalu. W Radomiu okazało się, że 
komisja miała nieodpowiadającą 
wymaganiom pieczęć, a w Szczeci-

nie trzeba było w trybie pilnym wy-
brać przewodniczącego komisji wy-
borczej, gdyż ten wcześniej wybrany 
nie zgłosił się do pracy ze względu 
„na inne zajęcia”. Nietypowa sytua-
cja miała miejsce w Londynie, gdzie 
przed Ambasadą RP część z głosują-
cych pikietowała na rzecz jednego z 
kandydatów. Pracownicy Ambasady 
byli bezradni, gdyż pikietujący znaj-
dowali się poza terytorium Amba-
sady, a policja też nie mogła 
nic  zrobić, ponieważ prawo 
na Wyspach nie ma punktu 

Вибори у Польщі
ще не закінчилися
Боротьба за президентське крісло у Польщі буде продовжуватися. 

У президентських виборах 20 червня взяло участь понад 50% 
(точніше – 54,94%) допущених до голосування поляків. Дуже актив-
но проголосувала польська спільнота поза межами країни, особливо 
якщо йдеться про американську та британську меншини.

На Британських островах було 
зареєстровано майже 40 тисяч осіб 
– удвічі більше, ніж в 2005 році. У 
Польщі та поза межами країни голо-
сування проходило без особливих 
ексцесів. Лише в деяких місцевос-
тях траплялися незначні інциденти, 
наприклад, в Єленій Гурі одна особа 
зробила спробу провести публічну 
агітацію за свого кандидата, через 
що була усунена з виборчої дільни-

ці. У Радомі виявилося, що 
печатки виборчої комісії не 
відповідають вимогам, а в 

Щецині довелося у нагальному по-
рядку обирати Голову виборчої ко-
місії, оскільки попередньо обраний 
Голова відмовився виконувати свої 
обов’язки через «зайнятість». Не-
типова ситуація виникла у Лондоні, 
де перед посольством РП зібрався 
мітинг на підтримку одного з кан-
дидатів. Працівники посольства 
були безсилі щось вдіяти, оскільки 
пікетувальники знаходилися поза 
територією посольства, а британ-
ська поліція теж не мала жодних 
повноважень до втручань, тому що 

Фото Володимира ХОМИЧА
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(Zakończenie. Początek na str.1) (Закінчення. Початок на 1-й сторінці)

zobowiązującego do ciszy wyborczej. 
Wśród Polonii najwięcej głosów zdobył 

kandydat Prawa i Sprawiedliwości – Jaro-
sław Kaczyński. W kraju zwycięstwo od-
niósł kandydat Platformy Obywatelskiej 
Bronisław Komorowski, zdobywając 41,54% 
głosów, na drugim miejscu uplasował się 
Jarosław Kaczyński z 36,46% poparciem. 
Na trzecim miejscu znalazł się kandydat 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorz 
Napieralski z 13,65% poparciem. Pozostali 
kandydaci nie przekroczyli progu 3%. 

Dość wysoka tegoroczna frekwencja 
wyborcza to częściowo efekt większego za-
interesowania obywateli sceną polityczną 
w Polsce po katastrofie smoleńskiej.  Roz-
miar elektoratu Jarosława Kaczyńskiego 
to wynik ciężkiej pracy, jaką po tragedii 
kwietniowej wykonał cały jego sztab wy-
borczy, promując swego kandydata jako 
osobę stonowaną, merytorycznie bardzo 
dobrze przygotowaną i nieagresywną w 
stosunku do swych politycznych przeciw-
ników. Sztab Bronisława Komorowskiego 
nie pracował  tak ciężko, gdyż nie miał za-
miaru zmieniać publicznego oblicza swe-
go kandydata. Polakom został wcześniej 
tak niezwykle skutecznie wdrukowany 
medialnie irracjonalny strach przed po-
wrotem wykarykaturzonej IV Rzeczypo-
spolitej, że część wyborców automatycznie 
odrzucała PiSowską kandydaturę. Brak 
merytorycznego przygotowania i przedsta-
wienia jasnej wizji programowej oraz gafy, 
świadczące o ignorancji historycznej i po-
litycznej kandydata PO nie pozbawiły go 
elektoratu, choć nieco go osłabiły. Z całej 
sytuacji skorzystał sztab Grzegorza Napie-
ralskiego – kandydata lewicy. Napieralski 
z czternastoprocentowym poparciem jest 
uważany za największego wygranego tych 
wyborów. Nie tylko umocnił swoją pozy-
cję jako bezapelacyjnego lidera partii, ale 
pokazał także swym konkurentom, że jest 
w stanie w krótkim czasie (dwa miesiące) 
zebrać duży elektorat od początkowych 3% 
poparcia do 14% - i to mimo braku jasno 
sprecyzowanego programu politycznego. 
W obecnej sytuacji  czeka  Polaków druga 
tura wyborów – w niedzielę 4. lipca. Bardzo 
dużo zależeć będzie właśnie od Napieral-
skiego, który zadecyduje, któremu z dwóch 
dogrywających, to jest Kaczyńskiemu i Ko-

morowskiemu, odda swe głosy. Jego partia 
jest zbliżona do PO bardziej niż do PiSu, 
więc istnieje największe prawdopodobień-
stwo, że to Komorowski dostanie dodatko-
wą porcję głosów elektoratu kandydata le-
wicy. Pozostaje tylko jeszcze jedno pytanie 
– jaką politycznie cenę wystawi Napieralski  
Platformie za transfer jego głosów i jak bar-
dzo to wpłynie na umocnienie jego partii 
na scenie politycznej.

Ostateczny wybór elektoratu Napieral-

skiego wciąż jednak 
zależy wyłącznie od 
samych głosujących, a 
nie od tego, co podyk-
tuje im szef lewicy.

Biorąc ten fakt pod 
uwagę, wyniki gło-
sowania  4. lipca są 
wciąż nieprzewidy-
walne i mogą nas jesz-
cze zaskoczyć.

на Британських островах закон не передба-
чає виборчої тиші.

Поза межами Польщі найбільше голосів 
здобув кандидат від партії «Право і справед-
ливість» – Ярослав Качинський. Натомість у 
самій Республіці Польща переміг кандидат 
партії «Громадянська платформа» Броніслав 
Коморовський, набравши 41,54% голосів, на 
другому місці після нього знаходиться Ярос-
лав Качинський з 36,46% голосів. Третє міс-
це посів кандидат від Союзу демократичних 

лівих сил Ґжеґож На-
пєральський, якого 
підтримало 13,68% 
виборців. Усі інші 
кандидати не мали 
більш, аніж 3% голо-
сів.

Досить висока 
цьогорічна планка 
виборчих перегонів 
частково викликана 
більшим зацікавлен-
ням громадськості по-
літичною діяльністю 

у Польщі після катастрофи під Смоленськом. 
Розмір електорату Ярослава Качинського – це 
наслідок важкої праці, яку довелося виконати 
після квітневої трагедії всьому його виборчо-
му штабу, агітуючи за свого кандидата як особу 
неупереджену, професійно добре підготовлену 
і неагресивно настроєну до своїх політичних 
опонентів. Штаб Броніслава Коморовського не 
вдавався до таких виснажливих заходів, тому 
що не потребував зміни суспільного обличчя 
свого кандидата. Полякам попередньо при-
щеплювали боязнь повернення карикатурної 
IV Речі Посполитої, тож частина польського 
суспільства автоматично відкинула канди-
датуру, висунуту партією «ПіС». Недостатня 
професійна підготовка і нечітке представлен-
ня виборчої програми, а також прогалини, 
які засвідчують історичне та політичне ігно-
рування кандидата партії «ГП» не позбавили 
його електорату, хоча й дещо ослабили. З цієї 
ситуації скористався штаб Ґжеґожа Напєраль-
ського, кандидата лівих сил. Напєральський з 
14% своїх голосів вважається найпромовис-
тішою перемогою цих виборів. Він не лише 
зміцнив свої позиції у якості безапеляційного 
лідера своєї партії, а й довів конкурентам, що 
спроможний за короткий час (два місяці) зі-
брати чималий електорат, який зріс з 3 до 14%, 
незважаючи на всю сумбурність його вибор-
чої програми. Тепер поляків чекає другий етап 
виборів, який завершиться 4 липня. Багато 
що залежатиме, власне, від Напєральського, 
який вирішить, кому саме з двох кандидатів – 
Качинському чи Коморовському, він віддасть 
свої голоси. Його партія ідейно більш близька 
до «Громадянської платформи», аніж до «Пра-
ва і справедливості», тож ймовірно додаткова 
порція голосів електорату лівих сил пере-
паде Коморовському. Залишається ще одне 
нерозв’язане питання – яку політичну ціну 
виставить Напєральський «ГП» за трансфер 
його голосів і якою мірою це відобразиться на 
зміцненні позицій його партії на політичній 
арені.

Однак остаточний вибір електорату 
Напєральського залежить виключно від 
самих прихильників лівих сил, а не від 
того, чого бажатиме їх лідер.

Зважаючи на цей факт, можна зроби-
ти висновок, що наслідки голосування 
4 липня непередбачувані і можуть стати 
для всіх великою несподіванкою.

MWMW

•	 W	godzinach	od	6.00	do	20.00,	20	czerwca	otwarty	był	lokal	wyborczy	
w	Konsulacie	Generalnym	RP	w	Łucku.

•	 W	Łucku	zagłosowało	około	50	obywateli	Rzeczypospolitej	Polskiej.
•	 Na	Jarosława	Kaczyńskiego	oddało	swój	głos	19	osób,	na	Bronisła-

wa	Komorowskiego	–	16,	a	pozostali	wyborcy	oddali	swoje	głosy	na	
innych	kandydatów.

•	 W	placówce	wyborczej	w	Konsulacie	Generalnym	RP	w	Łucku	głoso-
wali	obywatele	Rzeczypospolitej	Polskiej	czasowo	przebywający	w	
Łuckim	okręgu	konsularnym.	Szczególnie	liczna	była	grupa	polskich	
muzyków,	którzy	przyjechali	na	festiwal	„Strawiński	i	Ukraina”.

•	 З	6.00	до	20.00,	20	червня	була	відкрита	виборча	дільниця	у	Гене-
ральному	Консульстві	Республіки	Польща	в	Луцьку.

•	 У	Луцьку	проголосувало	близько	50	громадян	Республіки	Польща.
•	 За	Ярослава	Качинського	проголосувало	19	осіб,	за	Броніслава	Комо-

ровського–	16,	решта	виборців	віддало	свої	голоси	за	інших	кандидатів.
•	 На	виборчій	дільниці	у	Генеральному	Консульстві	Республіки	Поль-

ща	в	Луцьку	могли	проголосувати	громадяни	Республіки	Польща,	
що	тимчасово	перебували	на	території	Луцького	консульського	
округу.	Особливо	чисельною	була	група	польських	музикантів,	
котрі	приїхали	на	фестиваль	„Стравінський	і	Україна”.

www.tvn24.pl
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Польський поет
і фотограф-художник 
родом з Романова

У фондах Волинського краєзнавчого музею 
зберігаються високоякісні світлини май-
стрів фотографії минулого століття, зокрема 
Таборовського з Дубна, Опітца з Кремен-
ця, Досіка і Шиффера з Луцька, Епштейна з 
Ковеля, Висоцького з Києва. Два останніх 
фотомайстри відомі ще й тим, що перший 
- у Ковелі, другий - у Києві фотографували 
членів родини Косачів, Франків. А ще – Вло-
дзімєж Висоцький був поетом.

майбутній письмен-
ник народився 1846 року 
на Волині в селі Романів 
Луцького повіту. Освіту 
здобув у Києві, де потім 
працював усе своє жит-
тя. Був віце-президентом 
Київського технічного 
товариства, майстром 
фотографії; як фотограф-
художник мав свій салон. 
Відомі його роботи: “Леся 
Українка в народному 
вбранні” (1884 р.), “Іван 
Франко з дружиною” 
(1886); фотографував Вло-
дзімєж Петра Антоновича 
– батька Лесі Українки, ін-
ших членів сім’ї Косачв.

Його фотосалон був, 
крім того, своєрідним лі-
тературним салоном, бо 
Висоцький відомий і як 
польський поет, представ-
ник “української роман-
тичної школи” в польській 
поезії. Він добре знав 
творчість Тараса Шевчен-
ка, був особисто знайо-
мий з Лесею Українкою, 
Оленою Пчілкою, Іваном 
Франком, його цінувала 
Еліза Ожешко.

Підтвердження цих 
зв'язків знаходимо в лис-
туванні Івана Франка: в 
листі до Елізи Ожешко 
(Львів, 13 квітня 1886 р.) 
він пише: “Щиро дякую 
за присилку поеми пана 
Висоцького; деякі його ві-
рші я знаю і ціную. Будучи 
в Києві, напевно, зайду до 
нього”.

У листі йдеться про по-
ему “Laszka” (“Ляшка”), 
видану в Києві 1883 року. 
Фото Івана Франка з дру-
жиною зроблено 1886 
року, отже, Іван Якович 
виконав обіцянку, чи, ско-
ріше, власне бажання, і зу-
стрівся з Висоцьким того 
року в Києві.

Перший поетичний 
твір київського фотогра-

фа і поета В. 
В ис оц ь ког о 
“Wszyscy za 
jednego” (“Всі 
за одного”) 

був надрукований 1882 
року. У статті “Сучас-
ні польські поети” Іван 
Франко дав характеристи-
ку першому та наступним 
творам співця української 
природи та історії: “... в 
перших поетичних тво-
рах молодого київського 
фотографа Володимира 
Висоцького видно було 
невеликий, але свіжий і 
енергійний талант. Най-
кращим його твором я 
вважаю поему “Оксана”. 
(...) Чути в його поезії 
якийсь подих свіжості і 
сили, якусь мужню енер-
гію, і в тім головна її при-
нада”.

Ще раз згадав Фран-
ко Влодзімєжа у праці 
“Нові причинки до історії 
польської суспільності на 
Україні у XIX ст.” як поль-
ського патріота, що пише 
“по українськи або в поль-
ських писаннях силкуєть-
ся дати синтезу польськос-
ті й українофільства”.

В історичній поемі 
“Oksana” (“Оксана”) Ви-
соцький відтворив події 
на Правобережній Укра-
їні під час польського по-
встання 1863-64 рр., а в 
“Ляшці” - спільну бороть-
бу українців і поляків про-
ти кримського ханства.

Крім згаданих уже 
творів, 1884 року ви-
йшла сатирична поема 
В.Висоцького “Нові діди”, 
1890 р. - збірка “Ліс”, 1894 
- “Сатири і байки” та “Ле-
лека. Дві легенди”.

Не обминула імені Вло-
дзімєжа Висоцького і Леся 
Українка, даючи характе-
ристику “українській шко-
лі” в польській літературі 
у статті “Заметки о новей-
шей литературе”: “Украин-
ская школа была довольно 
осторожна в выборе сю-
жетов, она разрабатывала 
балладные, фантастические 
мотивы народной украин-
ской поэзии, (...) если же 
иногда приходилось касать-
ся исторических воспоми-

н а -

ний, 
то молодые 
п о л я к и -
украинцы или 
уходили во тьму 
времен общес-
лавянских, или 
ограничивались 
временем первых 
татарских на-
бегов, раннего 
периода казаче-
ства или редки-
ми моментами 
польсько-украинской соли-
дарности и таким образом 
избегали всяких “раздра-
жающих моментов”. Такое 
литературное направле-
ние, которое подчас даже 
польская критика называла 
“танцем между яйцами”, не 
могло иметь будущности, 
и действительно, “украин-
ская школа” так же скоро 
отцвела, как и расцвела. 
Последние отголоски ее 
прозвучали в поэмах ки-
евского поэта Владимира 
Высоцкого”. Твори його, на-
віть ті, що за життя витри-
мали кілька видань, укра-
їнською мовою перекладені 
не були.

На жаль, у фондах Во-
линського краєзнавчо-
го музею немає творів 
Влодзімєжа Висоцького 
(поетичних), ні його осо-
бистого фото. Але кілька 
фотокарток, виготовле-
них у салоні Висоцького 
в Києві в останні десяти-
ліття минулого століття, 
зберігаються у фондах Во-
линського краєзнавчого, 
Ковельського історично-
го та Колодяжненського 
літературно-меморіального 
музею Лесі Українки.

Взято із наукового збірника 
“Минуле і сучасне Волині та Полісся...” 

(Луцьк, 2007 р.)

Polski poeta i fotograf 
– artysta pochodzący 
z Romanowa
W zbiorach Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego za-
chowane są wysokiej jakości zdjęcia mistrzów fotogra-
fii ubiegłego wieku, a w szczególności Taborowskiego z 
Dubna, Opitza z Krzemieńca, Docika i Schiffera z Łucka, 
Epsteina z Kowla i Wysockiego z Kijowa. Ostatnich 
dwóch fotografów znamy również dlatego, że pierwszy 
z nich w Kowlu, a drugi w Kijowie, robili zdjęcia rodzinom Kosa-
czów i Franków. Ponadto Wysocki był poetą.

Włodzimierz Wysocki 
urodził się w roku 1846 w 
miejscowości Romanów po-
wiatu łuckiego na Wołyniu. 
Wykształcenie zdobył w Ki-
jowie, gdzie spędził resztę 
swego życia. Był wicepre-
zydentem Kijowskiego Sto-
warzyszenia Technicznego 
i mistrzem fotografii – jako 
artysta miał swój salon foto-
graficzny. Do jego znanych 
prac należą: Łesia Ukrainka 
w stroju ludowym (1884) i 
Iwan Franko z żoną (1886). 
Włodzimierz Wysocki foto-
grafował także Piotra Anto-
nowicza – ojca Łesi Ukrainki 
i innych członków rodziny 
Kosaczów.

Jego salon artystyczny 
stał się swoistym salonem 
literackim, ponieważ Wy-
socki był znanym polskim 
poetą, przedstawicielem 
romantycznej “szkoły ukra-
ińskiej” w poezji polskiej. 
Dobrze znał dzieła Tara-
sa Szewczenki, osobiście 
znał Łesię Ukrainkę, Ołe-
nę Pcziłkę, Iwana Franka, 
doceniała go również Eliza 

Orzeszkowa.
Potwierdzenie 

tych relacji znajdu-
je się w korespon-
dencji Iwana Fran-
ki. W liście do 
Elizy Orzeszkowej 
(Lwów, 13 kwiet-
nia 1886) pisał: 
“Szczerze dzięku-
ję za wysłany mi 
poemat pana Wy-
sockiego, niektó-

r e 
jego 

wiersze znam i doceniam. 
Podczas pobytu w Kijowie z 
pewnością do niego zajrzę.”

W liście chodziło o poe-
mat “Laszka” wydany w Ki-
jowie w 1883 roku. Zdjęcie 
Iwana Franki z żoną zostało 
zrobione w 1886 roku, co 
oznacza, że Franko spełnił 
swoją obietnicę, czy raczej 
własne życzenie i spotkał się 
z Wysockim w tymże roku w 
Kijowie.

Pierwszy utwór poety-
cki kijowskiego fotografa i 
poety Włodzimierza Wyso-
ckiego “Wszyscy za jedne-
go” został wydany w 1882 
roku. W artykule “Współ-
cześni poeci polscy” Iwan 
Franko scharakteryzował 
wiersze wieszcza ukraiń-
skiej przyrody i historii w 
następujący sposób: “…w 
pierwszych dziełach poety-
ckich młodego kijowskiego 
fotografa Włodzimierza 
Wysockiego widać nie-
wielki, lecz bardzo świeży 
i energiczny talent. Za naj-
lepszy jego utwór uważam 
poemat “Oksana”. (…) W 
jego poezji czuć powiew 
świeżości i siły, jakąś od-
ważną energię, i na tym po-
lega jej główna atrakcja”.

Jeszcze raz znajdujemy 
u Franki wzmiankę o Wło-
dzimierzu Wysockim w jego 
pracy “Nowe przyczynki do 
historii polskiej społeczno-
ści na Ukrainie w XIX wie-
ku” jako o polskim patriocie, 
który pisze “po ukraińsku 
lub w polskich utworach 
usiłuje syntezować polskość 
i ukrainofilstwo.”

W historycznym poema-
cie “Oksana”, Wysocki uka-
zał wydarzenia, które miały 
miejsce na Prawobrzeżnej 
Ukrainie podczas powstania 
w latach 1863-64, a w “Lasz-
ce” wspólną walkę Ukraiń-
ców i Polaków przeciwko 
Krymskiemu Chanatowi.

Oprócz wspomnianych 
już dzieł, w roku 1884 został 
wydany satyryczny poemat 
Wysockiego “Nowe Dziady”, 
w roku 1890 zbiór poetycki 
“Las”, a w 1894 – “Satyry i 

bajki” oraz “Bociany. Dwie 
legendy”.

O twórczości Włodzi-
mierza Wysockiego nie 
omieszkała wspomnieć 
również Łesia Ukrainka, 
opisując zjawisko “szkoły 
ukrainskiej” w literaturze 
polskiej w artykule “Uwagi 
o nowoczesnej literaturze”: 
“Szkoła ukraińska była bar-
dzo ostrożna w wyborze 
fabuł, opracowywała balla-
dowe, fantastyczne motywy 
ukraińskiej poezji ludowej, 
(…) jednak jeśli chodziło o 
wspomnienia historyczne, 
młodzi Polacy z Ukrainy 
cofali się do przedwiecz-
nych ciemności ogólnosło-
wiańskich albo ograniczali 
się do opisów nabiegów 
Tatarów, wczesnego okresu 
rozwoju Kozactwa lub do 
nielicznych chwil solidar-
ności polsko-ukraińskiej, w 
ten sposób unikając wszel-
kiego rodzaju «momentów 
drażliwych». Taki kierunek 
literacki, który poniekąd 
nawet krytyka polska mia-
nowała “tańcem pomiędzy 
jajkami”, nie miał przyszło-
ści. I rzeczywiście, “szkoła 
ukraińska” uschła z taką 
samą szybkością, z jaką roz-
kwitła. Jej ostatnie dźwięki 
przebrzmiały w poematach 
kijowskiego poety, Włodzi-
mierza Wysockiego”. Jego 
dzieła, nawet te, które za ży-
cia przetrwały kilka wydań, 
nie zostały przetłumaczone 
na język ukraiński.

Niestety, Wołyńskie Mu-
zeum Krajoznawcze nie 
posiada w swoich zbiorach 
utworów Włodzimierza Wy-
sockiego ani też zdjęcia jego 
samego. Jednak w zbiorach 
Wołyńskiego Muzeum Kra-
joznawczego, Kowelskiego 
Muzeum Historycznego i 
Literacko-Memorialnego 
Muzeum Łesi Ukrainki we 
wsi Kołodiażne znajduje się 
kilka fotografii wykonanych 
pod koniec ubiegłego wieku 
w salonie Wysockiego w Ki-
jowie.

Zaczerpnięto z czasopisma naukowego
“Przeszłość i teraźniejszość

 Wołynia i Polesia…” 
(Łuck, 2007 r.)
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Organizatorzy zapowia-
dają, że tegoroczne «Pole-
skie lato» będzie wyjątkowe, 
zorganizowane na szerszą 
skalę. Festiwal odbędzie się 
w dniach 19-25 sierpnia w 
ramach obchodów 925 rocz-
nicy powstania miasta Łuck, 
a także obchodów Dnia Nie-
podległości Ukrainy.

Opracowano już jego pro-
gram i kosztorys. Całkowi-
ty koszt wydarzenia to 447 
200 UAH. Organizatorzy 
otrzymali już 100 tys. UAH 
z miejskiego budżetu i mają 
nadzieję, że pozostałą kwo-
tę uda im się uzbierać dzię-
ki hojności biznesmenów i 
mecenasów, którzy zgodzą 
się ofiarować jeszcze 350 tys. 
UAH. Dyrektor festiwalu, 
Jurij Wojnarowski, uważa, 
że ta kwota nie jest duża jak 
na wydarzenie o takiej ska-
li i twierdzi, że jeżeli każdy 
Wołynianin przekazałby na 
jego organizację 50 kopie-
jek, zebrano by całą potrzeb-
ną sumę. Pomimo kryzysu, 
wstęp na festiwal będzie dla 
wszystkich bezpłatny. 

W ramach «Poleskiego 
lata z folklorem» będą odby-

wały się na-
bożeństwa w 
katedrze Św. 
Trójcy, koś-
ciele Św. Pio-
tra i Pawła, 
w „Свято-
Покров ськ-
ому храмі”, 
a także kon-
certy galowe 
i festiwalo-
we, uroczy-
sty pochód 
uczestników, 
j a r m a r k i 
ukraińskich 
i zagranicz-
nych mi-
strzów sztuki 
ludowej i wieczory przyjaź-
ni. Uczestnicy będą mogli 
prezentować swoją kulturę 
na przygotowanym w tym 
celu placu w pobliżu Pa-
łacu Kultury, na stadionie 
„Awangarda”, a także na 
zamku Lubarta. Wszyscy 
chętni będą mieli możli-
wość nauki „egzotycznego” 
etnicznego tańca mieszkań-
ców Kenii, czy Indonezii, a 
oni z kolei, będą uczyć się 
ukraińskich pieśni. Jurij 

Wojnarowski poinformo-
wał, że wszyscy uczestnicy 
festiwalu (Kenijczycy, Ma-
lezyjczycy, Indonezyjczycy, 
Polacy, Białorusini i in.) na 
końcowym koncercie galo-
wym zaśpiewają pieśń „Mój 
Wołyń” i zatańczą wołyńską 
polkę. Takie wspomnienia, 
razem z wołyńskimi pamiąt-
kami, każdy z nich powiezie 
do swojej ojczyzny.

Україна - Світ

Ania TET

Волинський вірменин захищав честь 
України на змаганнях у США

Нещодавно у Солт-Лейк-Сіті відбувся Відкритий чемпіонат 
Америки з греко-римської боротьби серед ветеранів. 

ІІ місце на змаганнях (у своїй ваговій 
категорії) здобув Каджик Даніелян – во-

линський спортсмен, представник Спілки 
вірмен України на Волині, багаторазовий 
володар кубка України з греко-римської 
боротьби, віце-чемпіон Європи 2008 року. 

У змаганнях взяли участь збірні з різ-
них країн світу та різних куточків США. 
Українська збірна складалася з 5 чоловік 
– представників з Києва, Харкова, Марі-
уполя, Луцька. 

– Четверо з них зайняли перші місця 
– кожен у своїй ваговій категорії, тільки 
я – друге, – розповідає Каджик Даніелян. 

За словами спортсмена, серед тих, хто 
на чемпіонаті захищав честь України, не 
було жодного етнічного українця: двоє 
вірмен, один осетин і двоє росіян. Запро-
шення взяти участь у чемпіонаті Феде-
рація греко-римської боротьби України 
отримала від американської федерації. 
Спортсмени прилетіли спочатку до Лос-
Анджелеса, акліматизувались, звикли до 
різниці в часі, потренувались і поїхали до 
Солт-Лейк-Сіті на змагання. Всі учасни-
ки української збірної поїздку та участь у 
змаганнях оплачували за власні коштів.

На запитання про те, що найбільше 
вразило і запам'яталося у США, Каджик 
Даніелян відповів: “Дороги, будинки, чи-
стота, порядок, культура”.

MW

Поляки та кенійці 
танцювамуть 

волинську польку
Цього року у Луцьку відбудеться 12-ий Міжнародний фестиваль «По-

ліське літо з фольклором», в якому братимуть участь фольклорні ко-
лективи з Кенії, Індонезії, Венесуели та сусідньої Польщі. Наразі ведуться 
переговори з іншими країнами щодо їх участі у фестивалі.

Ц ь о г о -
річне «По-
ліське літо» 
буде незви-
чайним, ка-
жуть орга-
нізатори, і 
відрізняти-
меться сво-
єю масш-
т а б н і с т ю 
від усіх по-
п е р е д н і х . 
Справа в 
тому, що 12-
ий фести-
валь відбу-
ватиметься 
в рамках 
святкуван-

ня 925-ої річниці засну-
вання міста Луцька, а та-
кож Дня незалежності, і 
пройде з 19 по 25 серпня. 

Для проведення фес-
тивалю «Поліського літа 
з фольклором» уже роз-
роблена програма та скла-
дений його кошторис. 
На фольклорне дійство 
необхідно 447 тисяч 200 
гривень, а є поки що лише 
100 тисяч, що виділені з 
міського бюджету. Щодо 

решти необхідної суми, то 
організатори сподівають-
ся на щедрість та благо-
дійність бізнесменів і ме-
ценатів, які пожертвують 
ще 350 тисяч гривень. Ди-
ректор фестивалю Юрій 
Войнаровський каже, що 
ця сума для такого масш-
табного дійства не є дуже 
великою, і якби кожен во-
линянин пожертвував на 
фестиваль по 50 копійок 
– цього було б достатньо, 
аби покрити всі витрати. 
Однак, незважаючи на 
кризові явища, фольклор-
ний фестиваль для усіх 
волинян, лучан і гостей 
міста традиційно буде від-
буватися безкоштовно.

В рамках 12-го Між-
народного фестивалю 
«Поліське літо з фолькло-
ром» у Луцьку пройдуть 
святкові богослужіння у 
Свято-Троїцькому соборі, 
костелі св. Петра і Пав-
ла, Свято-Покровському 
храмі міста, гала-
концерти та фестивальні 
концерти, урочиста хода 
учасників фестивалю, 
ярмарки майстрів на-

родної творчості України 
та країн-учасниць фес-
тивалю, вечори дружби, 
розважальні програми. 
Свою культуру учасники 
фольклорних колекти-
вів представлятимуть на 
спеціально споруджено-
му майданчику поблизу 
Палацу культури, а також 
на стадіоні «Авангард» і 
в замку Любарта. Усі ба-
жаючі зможуть вивчити 
«екзотичний» етнічний 
танець жителів Кенії чи 
Індонезії. А вони, в свою 
чергу, будуть вчити укра-
їнські народні пісні. Як 
повідомив Юрій Война-
ровський, всі учасники 
фестивалю (кенійці, ма-
лазійці, індонезійці, поля-
ки, білоруси та ін.) на за-
ключному гала-концерті 
співатимуть пісню «Во-
линь моя» і танцювати-
муть волинську польку 
– таку згадку про наш 
край разом з волинськи-
ми сувенірами повезуть 
іноземці на свою батьків-
щину.

Аня ТЕТ

Polacy i Kenijczycy 
zatańczą wołyńską 
polkę
Tego roku w Łucku odbędzie się XII Międzynarodowy Festiwal «Poleskie 

lato z folklorem», w którym udział wezmą zespoły ludowe z Kenii, Idonezji, 
Wenezueli i sąsiedniej Polski. Obecnie prowadzone są rozmowy z innymi 
państawmi, co do ich uczestnictwa w festiwalu. 

Wołyński Ormianin bronił honoru Ukrainy
na zawodach w USA

Niedawno w Salt Lake City odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Ameryki Seniorów z Grecko-Rzymskich Zapasów. 

Drugie miejsce (w swojej kategorii wa-
gowej) zdobył Kadżyk Danielan– wołyński 
sportowiec, przedstawiciel Związku Ormian 
Ukrainy na Wołyniu, wielokrotny zdobywca 
pucharu Ukrainy z grecko-rzymskich zapa-
sów , wicemistrz Europy 2008 roku.

W zawodach uczestniczyły reprezenta-
cje różnych krajów świata i różnych stanów. 
Ukraińska reprezentacja liczyła 5 sportow-
ców – przedstawicieli z Kijowa, Charkowa, 
Mariupola, Łucka. 

– Czterej zdobyli pierwsze miejsce – każ-
dy w swojej kategorii wagowej, tylko ja zdo-
byłem drugie, – opowiada Kadżyk Danielan.  

Według sportowca, wśród tych, którzy 
na mistrzostwach bronili honoru Ukra-
iny, nie było żadnego Ukraińca, byli to: 
dwaj Ormianie, jeden Osetyńczyk i dwaj 
Rosjanie. Zaproszenie do udziału w mi-
strzostwach, Federacja Ukrainy z Grecko
-Rzymskich Zapasów dostała od amery-
kańskiej federacji. Sportowcy przylecieli 
najpierw do Los Angeles, przyzwyczaili 
się do zmiany czasu, poćwiczyli i pojecha-
li do Salt Lake City na zawody. Wszyscy 
uczestnicy ukraińskiej reprezentacji po-
dróż i uczestnictwo w zawodach opłacili z 
własnych środków.

Na pytanie, co najbardziej zdziwiło i pozosta-
ło w pamięci o USA, Kadżyk Danielan odpowie-

dział: “Drogi, domy, czystość, porządek, kultura”.
MW

Каджик Даніелян з нагородою. 
Фото Володимира ХОМИЧА
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Ukraina jako jedna z 
pierwszych pomogła sąsied-
niemu krajowi. Już 20 maja 
do Polski został wysłany 
pierwszy oddział ratowniczy 
do walki z powodzią, który 
ratował miasto Sandomierz, 
liczące 25 tys. mieszkań-

ców. Za trzy dni ratownicy 
na Wołyniu rόwnież zaczęli 
przygotowywać się do wy-
jazdu. Drugi oddział ratow-
niczy, wraz ze strażakami z 
Wołynia, liczący 40 osób i 18 
jednostek techniki 24 maja 
przybył do Polski, do miasta 
Baranów Sandomierski.

– Całodobowo wypom-
powywaliśmy wodę z tej 
miejscowości – uratowali-
śmy blisko 87 domów i po-
nad 100 gospodarstw, – opo-
wiada zastępca kierownika 
Zarządu Ministerstwa ds. 
Sytuacji Nadzwyczajnych 
Ukrainy w obwodzie wołyń-
skim Mykoła Krewski, który 

koordynował prace wołyń-
skich ratowników w Polsce. 
– Dzięki naszej technice 
przeprowadziliśmy efektyw-
ne działania, z których byli 
zadowoleni zarówno miesz-
kańcy polskich miast, jak i 
polscy urzędnicy.

Wołyńscy ratownicy pra-
cowali całą dobę, wymienia-
jąc się po dwie osoby w dzień 
i w nocy. Pompy pożarnicze 
przywiezione z Ukrainy bar-
dzo przydały się podczas po-
wodzi, pracowały szybko i 
efektywnie, wypompowując 
110 litrów wody na sekun-
dę. Ratownicy przyznają, że 
likwidacja skutków powodzi 
nie jest łatwa, jednak zdają 
sobie sprawę z tego, że im 
szybciej wypompują wodę 
z budynku, tym szybciej on 
wyschnie i zachowa swój 
wygląd.

– Jechaliśmy na trzy dni, 
jednak warszawski zespół 

do spraw likwidacji skut-
ków powodzi zwrócił się do 
Ministerstwa ds. Sytuacji 
Nadzwyczajnych Ukrainy 
z prośbą o dalszą pomoc, 
więc zostaliśmy skierowani 
do miasta Tarnobrzeg, któ-
re niemal w całości zostało 
zatopione – opowiada pan 
Krewski. 

Następnie poproszono 
wołyńskich ratowników o 
dołączenie do grupy zajmu-
jącej się likwidacją powodzi 
w mieście Sandomierz, które 
zaznało ogromnych szkód. 
Na początku czerwca przez 
Sandomierz przeszła druga 
fala powodziowa. Wołyńscy 
ratownicy wypompowywali 
wodę z budynków, ulic, wy-
ciągali samochody, które w 
całości znajdowały się pod 
wodą. Strażacy przebywali 
tam od 1 do 11 czerwca. We-
dług prawa międzynarodo-
wego taki długotrwały pobyt 
narusza prawa człowieka. 
Jednak wołyńscy strażacy 
nawet o tym nie myśleli, ro-
zumieli, że ich obowiązkiem 
i głównym zadaniem była 
pomoc sąsiedniemu krajowi.

Polacy wysoko ocenili 
wytrwałość i efektywną pra-
cę wołyńskich przedstawi-
cieli Ministerstwa ds. Sytua-
cji Nadzwyczajnych Ukrainy 
– za odwagę wręczono im 
podziękowania i dyplomy, a 
pięciu wołyńskich oficerów 
nagrodzono srebrnymi me-
dalami.

Співпраця

Дружня допомога
«Велика вода», яка зненацька прийшла в Польщу, поглинула міста і 
селища, затопила будинки, підвали, стоянки і навіть метро. Поляки ка-
жуть, що це найбільша повінь за останні 200 років.

Волинські рятувальники працювали у Польщі цілодобово

Україна одна з перших 
надала допомогу сусідній 
державі. Вже 20 травня у 
Польщу був відправлений 
перший зведений загін по 
ліквідації повені, який ря-
тував місто Сандомєж із 
населенням у 25 тисяч чо-
ловік. Через три дні поча-
лося формування підмоги 
і на Волині. Другий зведе-
ний загін, до складу яко-
го входили волиняни, 24 
травня у кількості 40 чо-
ловік і 18 одиниць техніки 
перетнув кордон Польщі 
і прибув у місто Баранув 
Сандомирський.

– Ми цілодобово про-
водили відкачку води з 
цього населеного пункту 
– врятували близько 87 
житлових будинків і біль-
ше 100 надвірних споруд, 
– розповів заступник на-
чальника ГУ МНС Укра-
їни у Волинській області 
Микола Кревський, який 

координував роботу во-
линських рятувальників у 
Польщі. – Завдяки нашій 
вітчизняній техніці ми 
провели досить ефективну 
роботу, якою були задово-
лені як польські чиновни-
ки, так і мешканці міст.

Працювали волинські 
рятувальники цілодобово, 
чергуючись по двоє вдень 
і вночі. Пожежні насосні 
станції, які стали в пригоді 
під час повені, працювали 
швидко та ефективно, ви-
качуючи 110 літрів води за 
секунду. Рятувальники зі-
знаються, що було нелегко 
ліквідовувати наслідки по-
вені, однак розуміли, що 
чим швидше викачають 
воду з будівлі, тим швид-
ше вона підсохне і збереже 
свій вигляд. 

– Ми їхали на три дні, 
проте варшавський штаб по 
ліквідації повені звернув-
ся у Міністерство надзви-

чайних ситуацій України з 
проханням про подальшу 
допомогу, і нас направили 
у місто Тарнобжег, яке було 
затоплено повністю, – роз-
повів пан Кревський. 

Згодом волинських ря-
тувальників попросили 
долучитися і до ліквідації 
повені в місті Сандомєж, 
яке зазнало величезної 
шкоди від води. У цьому 
місті на початку червня 
пройшло повторне зато-
плення через другу хвилю 
повені. Волинські ряту-
вальники визволяли від 
води житлові будинки, 
вулиці, автомобілі, які по-
вністю знаходилися під 
водою. У Сандомєжі «еме-
несівці» пробули з 1 по 
11 червня. Згідно з між-
народними нормами, таке 
тривале перебування було 
порушенням прав люди-
ни. Однак, кажуть воли-
няни, про це вони навіть 
не думали, адже допомо-
га сусідній державі – це 
обов’язок та першочер-
гове завдання, яке стояло 
перед ними. 

Поляки високо оціни-
ли витривалість та ефек-
тивну роботу волинських 
представників МНС Укра-
їни – за мужність вручи-
ли подяки і дипломи, а 
п’ятьох волинських офіце-
рів нагородили срібними 
медалями.

Аня ТЕТ

Pomoc przyjaciół
Wołyńscy ratownicy pracowali w Polsce całodobowo
«Wielka woda», która nagle przyszła do Polski, zalała miasta i wioski, zatopi-
ła domy, piwnice, parkingi, a nawet metro. Polacy mówią, że to największa 
powódź w ciągu ostatnich 200 lat.

Ania TET

«Поляк із українською 
групою крові»

Днями побачила світ чергова книга волинського письменни-
ка, журналіста, депутата обласної ради Івана Корсака. 

Літератор не зрадив своїм попереднім 
уподобанням і вкотре вирішив написати 
історичний роман. Цього разу твір но-
сить назву «Отаман Чайка». Героєм тво- Віктор ЯРУЧИК

Іванові Корсаку вручається нагорода як кращому прозаїку 
в рамках конкурсу «Світ волинської книги». Фото автора

„Polak z ukraińską 
grupą krwi”

Niedawno została opublikowana kolejna książka wołyńskiego 
pisarza, dziennikarza, posła Rady Obwodowej, Iwana Korsaka. 

Pisarz nie zdradził swoich poprzednich 
upodobań i po raz kolejny postanowił napi-
sać powieść historyczną. Tym razem utwór 
został zatytułowany „Ataman Czajka”. Bo-
haterem powieści stał się mało znany pub-
liczności ukraiński i polski działacz społecz-
ny Michał Czajkowski. Podczas prezentacji 
książki niejednokrotnie nazywano go „Po-
lakiem z ukraińską grupą krwi”.

Jest to szósta powieść historyczna napisa-
na przez Iwana Korsaka w ciągu ostatnich 
lat. Poprzednio opublikowano: „Imiona 
twoje, Ukraino”, „Hetmanicz Orłyk”, „Cicha 
prawda Modesta Lewickiego”, „Tajemnica 
świętego Arsenija”, „Kapelan armii URN”. 
Wołyński pisarz dokonał prawdziwego wy-
czynu we współczesnej prozie ukraińskiej. 
Nikt inny spośród ukraińskich artystów, tak 
jak Iwan Korsak, nie potrafił odsłonić tak 
wiele ciemnych stron naszej historii. Po-
wieść została wydana przez kijowską edycję 
„Jarosławów Wał”, której dyrektor, znany 
pisarz Mychajło Słaboszpyckyj, wystawił 
najwyższą ocenę twórczym osiągnięciom 
Wołyniaka: „Autor wykazał się wysokim 
stopniem wyczucia co do sensacyjnych lo-
sów i życiorysów, otóż czytamy jego dzieła 
z przekonaniem, że to wszystko miało miej- Wiktor JARUCZYK

Iwan Korsak dostaje nagrodę jako najlepszy prozaik w konkur-
sie „Świat wołyńskiej książki”. Zdjęciе autora

Фото надані прес-службою ГУ МНС 
України у Волинській області.

ру став малознаний для широкого зага-
лу український та польський діяч Міхал 
Чайковський. На презентації книжки 
його неодноразово називали «поляком з 
українською групою крові».

Це вже шостий історичний роман Іва-
на Корсака, що побачив світ протягом 
останніх років. Передували «Отаманові 
Чайці» такі твори як «Імена твої, Укра-
їно», «Гетьманич Орлик», «Тиха правда 
Модеста Левицького», «Таємниця свя-
того Арсенія», «Капелан армії УНР». Во-
линський письменник здійснив справ-
жній подвиг у сучасній українській прозі. 
Ніхто інший серед українців не відкрив 
стільки темних сторінок нашої історії як 
Іван Корсак. Роман з’явився у київсько-
му видавництві «Ярославів Вал», дирек-
тор якого – відомий літератор Михайло 
Слабошпицький дав найвищу оцінку 
творчого доробку волинянина: «Автор 
показав, що має чуття щодо сенсаційних 
доль та біографій, адже читаєш його тво-
ри і переконуєшся, що так було насправ-
ді. А це найвищий тріумф історичного 
романіста...»

sce w rzeczywistości. A to jest prawdziwy 
triumf dla historycznego powieściopisarza”.
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Новий договір –
нові перспективи:
про Яна Маліцкого
та його погляд на Схід
Нещодавно, 18 червня 2010 року, був підписаний договір про 
співпрацю між Варшавським університетом та Волинським наці-
ональним університетом імені Лесі Українки. До реалізації підпи-
саного договору взялися дві інституції – Інститут Польщі в Луцьку 
(Голова Координаційної ради – Наталія Коцан) та Інститут Студій 
Східної Європи, який очолює Ян Маліцкі.

Подія і справді значима з огляду на 
те, який тернистий шлях до вільного 
вивчення східної тематики пройшов Ян 
Маліцкі – внаслідок життєвих перипетій 
не здобувши жодного наукового титулу, 
він титулований самою історією і слу-
жить нам живим прикладом для насліду-
вання.

Ян Маліцкі, колишній студент Вар-
шавського університету, який вивчав 
у цьому виші класичну філологію та іс-
торію, зокрема Середньовіччя, у роки 
діяльності «Солідарності» став одним із 
засновників підпільного часопису «Та-
бір» («Obóz»), вже сама назва якого запо-
відала вивчення і висвітлення проблем 
країн комуністичного блоку. З 1983 року 
основні редакторські функції у видавни-
чій справі були покладені на його плечі. 
У цей же період Ян Маліцкі виношував 
ще одну ідею – створення Інституту схід-
них студій, який би приділяв увагу наці-
ональній проблематиці, адже саме це, як 
довідуємося зі свідчень самого автора 

Світлана СУХАРЄВА,
співкоординатор Інституту Польщі

Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки

P.S.	Знаменною	датою	18	червня	
цього	року	стало	і	з	іншої	

причини	–	у	цей	день	офіційно	
відкрито	вебсайт	Інституту	

Польщі:
http://inst-polski.lutsk.ua

Усіх	бажаючих	запрошуємо	до	
співпраці	у	новому	починанні!

ідеї, повинне би було стати тим механіз-
мом, який міг висадити у повітря всю ко-
муністичну систему.

У 1985 році Маліцкого заарештувала 
Служба безпеки і вісім місяців він пере-
бував під слідством. Його причетність до 
видання «Табору» доведена не була, тож 
молодому науковцю призначили умовне 
покарання за ідею створення Інституту. 
Відтоді шлях до викладацької діяльності 
у Варшавському університеті для ньо-
го був закритий, а наукові дослідження 
середньовічної історії вже не здавалися 
такими актуальними, як підпільна гро-
мадська діяльність задля визволення на-
родів Сходу від комуністичної чуми.

Необхідно зазначити, що Маліцкі, ві-
рний своїй справі, редагує «Табір» і до сьо-
годні, додатково видає науковий журнал 
«Східний огляд». Після суспільних змін, 
що відбулися у 1989 році, йому було за-
пропоновано створити Студії національ-
них проблем СРСР і Центрально-Східної 
Європи при Інституті східних країн Вар-
шавського університету. З часом ці Сту-
дії видозмінилися і були перейменовані 
в Інститут Студій Східної Європи. З 1998 
року в Інституті існує денна форма ма-
гістратури, післядипломне навчання і 
спецкурси, а в 1999 році при ньому від-
крито Школу східних мов, яка охоплює 
16 мов, серед яких українська, киргизь-
ка та інші. Щорічно молодь може взяти 
участь у Літній школі, а ще існує цікава 
стипендіальна програма для молодих на-
уковців. Перших випускників Інститут 
Студій Східної Європи випустив у 2000 
році, а загалом за весь період діяльнос-
ті Інституту в ньому навчалося близько 
300 вихідців зі Сходу. Деякі з них сьогод-
ні займають високі урядові та громадські 
пости, стали відомими журналістами, 
політиками, дипломатами, науковцями. 
Та найголовніше не це, а зміна світо-
сприйняття у молодого потенціалу бага-
тьох країн, задля якого Інститут Східної 
Європи і був покликаний до життя. Ця 
єдина мета – визволення від комуніс-
тичних стереотипів мислення на всіх 
суспільних рівнях – є головним мірилом 
партнерства поміж Варшавським вишем 
та нашим закладом у Луцьку. Існує теж 
нова перспектива поділитися здобутим 
досвідом зі студентами, освітніми та на-
уковими партнерами із Західної Європи, 
на що ми завжди відкриті.

Nowa umowa –
nowe perspektywy:
o Janie Malickim i jego 
spojrzeniu na Wschód
Nie tak dawno, 18 czerwca bieżącego roku, została podpisana umowa 
o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Wołyńskim 
Uniwersytetem Narodowym imienia Łesi Ukrainki w Łucku. Do real-
izacji podpisanej Umowy zabrały się dwie instytucje – Instytut Polski 
w Łucku (Prezes Rady Koordynacyjnej – Natalia Kocan) oraz Instytut 
Studium Europy Wschodniej, na czele którego stoi Jan Malicki.

To wydarzenie jest bardzo znamienne ze 
względu na to, jakim ciernistym szlakiem 
do swobodnych badań w zakresie tematyki 
wschodniej kroczył Jan Malicki – wskutek 
uwarunkowań historycznych nie zdobyw-
szy najwyższych tytułów naukowych, został 
on tytułowany poprzez samą historię i jest 
dla nas żywym wzorcem do naśladowania.

Jan Malicki, był studentem Uniwersytetu 
Warszawskiego - studiował na tej uczelni 
filologię klasyczną i historię, zwłaszcza jej 
okres średniowieczny. W  czasach „Soli-
darności” został jednym ze współzałoży-
cieli podziemnego pisma „Obóz”, którego 
już sam tytuł zapowiadał analizę i odzwier-
ciedlenie problemów zaistniałych w krajach 
bloku komunistycznego. Od  roku 1983 cała 
odpowiedzialność za wydawanie „Obozu” 
spadła na jego barki. W tym okresie   zrodził 
się u niego jeszcze jeden pomysł – założenia 
Instytutu Studiów Wschodnich, czyli insty-
tucji badającej problematykę narodowoś-
ciową, ponieważ właśnie ten czynnik, jak 
przewidywał miał stać się mechanizmem, 
który będzie w stanie wysadzić w powietrze 
cały system komunistyczny.

W 1985 roku Malickiego aresztowała 
Służba Bezpieczeństwa, w wyniku czego na 
osiem miesięcy objęto go śledztwem. Jego 
zaangażowanie w wydawanie  „Obozu” nie 
zostało udowodnione, ostatecznie otrzymał 
więc wyrok w  zawieszeniu za pomysł stwo-
rzenia Instytutu. Od tego czasu droga do 
wykładów na Uniwersytecie Warszawskim 
została dla niego zamknięta. Natomiast ba-
dania historii średniowiecza zeszły na dru-
gi plan wobec działalności podziemnej na 
rzecz wyzwolenia narodów Wschodu od 
dżumy komunistycznej.

Należy zauważyć, że Malicki, wierny 
swojej sprawie życiowej, do dziś pozosta-
je redaktorem „Obozu”, dodatkowo re-
dagując czasopismo naukowe „Przegląd 
Wschodni”. Po przemianach społecznych 
w 1989 roku zaproponowano mu założenie 
Studium Problemów Narodowościowych 
ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej w 
Instytucie Orientalistycznym na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Z czasem Studium to 
przekształciło się w Instytut „Studium Eu-
ropy Wschodniej”. Od 1998 roku Instytut 
prowadzi dzienne studia magisterskie, a w 
1999 roku założono przy nim Szkołę Języ-
ków Wschodnich, gdzie prowadzonych jest 
16 lektoratów, w tym z języka ukraińskiego, 
kirgiskiego i innych. Każdego roku mło-
dzież uczestniczy w Szkole Letniej, z którą 
związany jest ciekawy program stypendial-
ny dla młodych naukowców. Pierwsi absol-
wenci ukończyli Instytut Studium Europy 
Wschodniej w 2000 roku, a w ciągu całego 
okresu działalności tej instytucji studiowa-
ło w niej około 300 osób pochodzących ze 
Wschodu. Wielu z nich zajmuje obecnie 
wysokie stanowiska społeczne i rządowe 
- stali się znanymi dziennikarzami, polity-
kami, dyplomatami i naukowcami. Jednak 
najważniejszym osiągnięciem jest zmia-
na światopoglądu i uwolnienie potencjału 
młodego pokolenia w wielu krajach regio-
nu. To właśnie z tym zamiarem Instytut Stu-
dium Europy Wschodniej został powołany 
do życia. Ten kluczowy cel – wyzwolenie od 
komunistycznych stereotypów myślenia na 

wszystkich poziomach społecznych – jest 
podstawową miarą partnerstwa pomiędzy 
uczelnią w Warszawie a naszą wyższą szko-
łą w Łucku. Planujemy ponadto dzielić się 
uzyskanym doświadczeniem ze studentami i 
partnerami w zakresie nauki i wykształcenia 
z Europy Zachodniej.

Switłana SUCHARIEWA,
współkoordynator Instytutu Polski

Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

P.S.	Dzień	18	czerwca	2010	stał	się	
dla	nas	ważną	datą	także	z	innego	

powodu	–	w	tym	dniu	
oficjalnie	uruchomiona	została	

strona	internetową	Instytutu	Polski:
http://inst-polski.lutsk.ua

Wszystkich	chętnych	serdecznie	
zapraszamy	do	współpracy	przy	

nowym	przedsięwzięciu!

Ян Маліцкі
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Нещодавно волинські фахівці мали змогу побувати 
на 44-му з’їзді Польського товариства отоларингологів, 
хірургів голови і шиї (XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi). 

Про найновітніші напрямки розвитку світової 
отоларинголо гії розповідають лікарі-отоларингологи з 
Луцька Ігор Галич та Олександр Щурук:

- Організований кафедрою та клінікою отоларин-
гології Варшавського медичного університету 44-й 
з’їзд Польського товариства отоларингологів без пере-
більшення можна назвати світовим конгресом отола-
рингологів, оскільки крім провідних отоларингологів 
Польщі, в з’їзді брали участь спеціалісти з більшості 
світових центрів та університетських клінік Західної 
Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади, Росії та 
Японії.

Варто відмітити надзвичайну якість проведення, ін-
формаційне забезпечення та організацію з’їзду, який 
проходив в культурно-виставковому центрі Варшави 
«Громада». 

Протягом трьох днів ми мали можливість ознайо-
митися зі світовим досвідом проведення операцій на 
ЛОР-органах з приводу хронічних запалень та пухлин 
ЛОР-органів, ознайомитись з досвідом проведення ен-
доскопічних операцій в пазухах носа, використання 
хірургічного лазера в практиці отоларинголога та про 
хірургічні методи лікування глухоти, тобто кохлеарну 
імплантацію.

Особливої уваги заслуговували доповіді на тему су-
часних технологій: ще досі незрозумілі терміни «Теле-
операція», «Роботохірургія», «Телеопераційна хірургія» 
набувають розуміння в практиці західного хірурга-
отоларинголога за рахунок поєднання цифрових, ін-
струментальних та Інтернет-технологій. Це надсучасна 
методика проведення складних операцій «на відстані» 
з використанням «робота-хірурга» da Vinci. Система 
приладів, які керуються хірургом високого класу з опе-
раційної, наприклад, європейської клініки, а складна 
операція проводиться в операційній на іншому конти-
ненті. 

Цікавими були доповіді на тему використання на-
вігаційних систем під час ендоскопічних операцій в 
порожнині носа – методика покращення орієнтації 
хірурга-отоларинголога під час проведення операції в 

важкодоступних ділянках порожнини носа, які меж-
ують з головним мозком, та очними ділянками.

Цікаві доповіді про використання комп’ютерних то-
мографів високого розрішення (Computer Tomography 
High Definition) та надпотужних томографів МРТ в діа-
гностиці найдрібніших пухлин ЛОР-органів та основи 
черепа.

Цілий розділ був присвячений об’єктивним методам 
діагностики стану слуху, які дають можливість запід-
озрити вроджену глухоту у немовляти відразу після на-
родження, ще в пологовому будинку.

Були доповіді про оптимізацію навчання молодих 
отоларингологів за рахунок використання цифрових 
методів візуалізації хірургічних втручань – викорис-
тання операційного 3D мікроскопу з трансляцією зо-
браження операційного поля в об’ємному вигляді.

Крім того, нами досягнуто ряд домовленостей про 
проходження стажування на тему кохлеарної імплан-
тації в провідних отоларингологічних центрах Поль-
щі, що дасть можливість засвоїти та запровадити цей 
метод реабілітації слуху на теренах Волині та Західної 
України.

Плани на майбутнє: наступна наша навчальна по-
їздка запланована на вересень з метою участі в 15-му 
Світовому аудіологічному симпозіумі, що відбувати-
меться у Кракові.

Європейський Формат

Волинські лікарі побували на з’їзді 
Польського товариства отоларингологів
Про важливе значення органів слуху та 

нюху відомо кожному. Багатьом відомі 
неприємні та інколи сильні больові відчуття 
при хворобах вуха, горла або носа, які ство-
рюють значні незручності в житті людини. 
Допомагають хворим ефективно боротися 
з такими недугами лікарі-отоларингологи з 
Волині, вивчаючи новітні методики діагнос-
тики та лікування хвороб вуха, горла та носа. 

Олександр ЩУРУК

Wołyńscy specjaliści uczestniczyli w Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologόw
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z istotnego zna-

czenia narządόw słuchu i węchu. Wiele osób 
osobiście odczuło nieprzyjemny, czasem nawet silny 
ból towarzyszący chorobom ucha, gardła lub nosa, 
które w znaczny sposób utrudniają życie człowieka. 
Efektywną pomoc w walce z takimi chorobami niosą 
na Wołyniu lekarze otolaryngolodzy, zapoznając 
się z nowymi metodami diagnozowania i leczenia 
chorób ucha, gardła, czy nosa.

Całkiem niedawno wołyńscy specjaliści mieli możliwość 
uczestniczenia w XLIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.

O najnowszych kierunkach rozwoju światowej 
otolaryngologii opowiadają lekarze otolaryngolodzy z 
Łucka, Ihor Hałycz i Ołeksandr Szczuruk:

- XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów 
organizowany przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii 
Warszawskiego Uniwersytetu Madycznego bez wątpienia 
można nazwać Światowym Kongresem Otolaryngologów, 
ponieważ oprócz znakomitych otolaryngologów z Polski, 
brali w nim udział specjaliści z większości światowych 
centrów i klinik uniwersyteckich Europy Zachodniej, USA, 
Kanady, Rosji i Japonii. 

Należy również wspomnieć o tym, że zjazd, który 
odbył się w Warszawskim Centrum Kongresowym 

Gromada był bardzo dobrze przygotowany pod względem 
organizacyjnym.

W ciągu trzech dni mieliśmy możliwość zapoznania 
się z doświadczeniem światowych specjalistów w 
dziedzinie przeprowadzania operacji na układzie 
laryngologicznym z powodu przewlekłego zapalenia, 
czy chorób nowotworowych. Zapoznaliśmy się także ze 
sposobem przeprowadzania operacji endoskopowych zatok 
przynosowych, z doświadczeniem w zakresie stosowania 
przez otolaryngologów chirurgicznego lasera, jak również 
z chirurgicznymi metodami leczenia głuchoty (metoda 
implantu ślimakowego). 

Na szczególną uwagę zasługiwały referaty dotyczące 
współczesnych technologii: niejasne jeszcze terminy 
„Teleoperacja”, „Robotochirurgia”, czy „Teleoperacyjna 
chirurgia” dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu 
technologii cyfrowych, narzędziowych i internetowych 
stają się zrozumiałe. To najbardziej współczesna metoda 
przeprowadzania ciężkich operacji „z odległości” z 
wykorzystaniem „robota – chirurga” da Vinci. Wysokiej 
klasy chirurg kieruje systemem przyrządów z sali 
operacyjnej europejskiej kliniki, a skomplikowana 
operacja jest przeprowadzana w sali operacyjnej na innym 
kontynencie. 

Bardzo ciekawe były również referaty na temat 
wykorzystania systemu nawigacyjnego podczas 
endoskopowych operacji nosa — metoda polepszenia 
orientacji chirurga otolaryngologa podczas przeprowadzania 

operacji na trudno dostępnych częściach przestrzeni 
nosowej, które graniczą z mózgiem i oczodołami.

Interesujące były referaty dotyczące tomografów 
komputerowych wysokiej rozdzielczości (Computer 
Tomography High Definition) i wielkich tomografόw MRT 
w diagnostyce najdrobniejszych zmian nowotworowych 
narządów laryngologicznych i podstawy czaszki. 

Cały rozdział poświęcony był obiektywnym metodom 
diagnostyki słuchu, które dają możliwość wykrycia 
wrodzonej głuchoty u niemowląt, zaraz po narodzeniu. 

Pojawiły sie również referaty na temat optymalizacji 
procesu nauczania młodych otolaryngologów przez 
wdrażanie cyfrowych metod wizualizacji ingerencji 
chirurgicznych — wykorzystanie podczas operacji 
mikroskopu 3D z emisją pola operacyjnego rzeczywistej 
wielkości. 

Oprócz tego, otrzymaliśmy wiele propozycji odbycia 
stażu w zakresie leczenia metodą wszczepów ślimakowych 
w wiodących centrach otolaryngologicznych w Polsce, co 
umożliwi przyswojenie i wprowadzenie tej metody leczenia 
słuchu na Wołyniu i na terenie Ukrainy Zachodniej. 

Plany na przyszłość: na wrzesień zaplanowany jest nasz 
następny wyjazd naukowy w celu uczestnictwa w XV 
Międzynarodowym Sympozjum Audiologicznym, które 
odbędzie się w Krakowie.

Ołeksandr Szczuruk
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У рамках фестивалю 
„Стравінський та Україна” у 
Луцьку виступили такі твор-
чі колективи Об'єднання 
музичних шкіл міста Радо-
ма, як молодіжний струн-
ний оркестр „Дівертіменто”, 
струнний квінтет „Сарабан-
да” та тріо для фортепіано, 
скрипки, віолончелі.

Молодіжний струнний 
оркестр „Дівертіменто” 
був заснований у 1989 році 
директором школи Зді-
славом Влодарським, який 
протягом багатьох років 
був його незмінним ке-
рівником та диригентом. 
Сьогодні оркестр очолює 
викладач школи, скрипаль 
Адріан Ханке. До складу 
оркестру входять не лише 
учні Об'єднання музичних 
шкіл міста Радома, але й 
випускники та виклада-
чі.  Оркестр веде активну 
концертну діяльність: про-
тягом цього навчального 
року він виступив 18 разів 
у Польщі та за кордоном.

Під керівництвом Адрі-
ана Ханке працює також 
струнний квінтет „Сара-
банда” (три скрипки, альт 
і віолончель). Квінтет за-
снований у 2007 році, про-
те вже встиг здобути перше  
місце в VII конкурсі „Don 
Vincenzo Vitti” в Італії, за-
воювати звання найкращо-
го струнного квартету на ІІ 
Фестивалі дитячої камерної 
музики у Варшаві та відзна-
ку на Загальнопольському 
конкурсі старовинної му-
зики у Кракові.

Не відстає й тріо, до 
складу якого входять Марта 
Словіковська (фортепіано), 
Яцек Домінічак (скрипка) 
і Якуб Якубовський (ві-
олончель). Незважаючи на 
короткий час своєї спіль-
ної творчої діяльності (тріо 
засноване у вересні 2009 
року), воно отримало І міс-
це під час Шкільного за-
гального виступу камерних 

ансамблів. 
У завершаль-
ному концерті 

ф е с т и в а л ю 
взяло участь 
також тріо ви-
кладачів, що 
було створе-
не спеціаль-

но для участі 
у фестивалі. У 

складі тріо – Анна 
Кальська (клар-

нет), Владислава Де-
нисова (фортепіано) 

та Адріан Ханке 
(скрипка). До речі, 
Владислава Дени-
сова працювала 

викладачем та 
концертмей-

стром у 

Лу ц ь ком у 
м у з и ч н о -
му учили-

щі, а з 2007 року працює в  
Об'єднанні музичних шкіл 
міста Радома.

Перебуваючи з кон-
цертом у Луцьку, інтерв’ю 
кореспондентові „Волин-
ського монітора” дав Єжи 
Чечельонг – заступник 
директора Об'єднання му-
зичних шкіл міста Радома.

Об'єднання музичних 
шкіл міста Радома іме-
ні Оскара Кольберга не є 
звичайною загальноосвіт-
ньою школою. Ця школа 
має багату історію. Вона 
була заснована у 1945 році 
як музичний інститут, що 
пізніше був перетворений 
на середню музичну шко-
лу. У 1978 року патроном 
навчального закладу став  
польський піаніст, компо-
зитор, етнограф і фолькло-
рист Оскар Кольберг.

Об'єднання у своїй ор-
ганізаційній системі скла-
дається з чотирьох типів 
шкіл. Перший тип – загаль-
ноосвітня музична школа І 
ступеня, у якій навчаються 
діти з 7 років (зі зниженням 
шкільного віку в Польщі – 
від 6 років). У першій поло-
вині дня діти мають занят-
тя з польської мови, історії, 
математики та інших зви-
чайних шкільних предме-
тів, є навіть фізичне вихо-
вання. Окрім цього, учні 
мають ще типові музичні 
заняття, на яких формують 
слух, слухають музику, ви-
вчають музичну літерату-
ру та вчаться грати на ін-
струментах. Кожен учень 
обирає свій інструмент, а 
протягом двох останніх 
років (навчання у школі 
першого ступеня триває 
6 років) обов'язковим для 
всіх інструментом є  фор-
тепіано. Другий тип школи 
–  загальноосвітня музична 
школа ІІ ступеня, де учні 
теж окрім загальноосвітніх 
предметів мають музичні 
предмети, такі як історія 
музики, музичні форми, 
музична гармонія, які за-
кладають основи музичної 
освіти на академічному рів-
ні. Ці два типи шкіл нази-
вають „дополуднювками”, 
тому що навчання у них 
відбувається у першій по-
ловині дня.

Два інші типи шкіл – це 
„пополуднювки”. Третій 
тип школи пропонує за-
няття для дітей, які навча-
ються у звичайній школі, 
а в музичній вивчають 

лише предмети, що 
пов'язані з музи-
кою, та навчаються 
грі   на музичних 
інструментах. Вона 
має два 

відді-
лення: 6-річне 

дитяче і 4-річне моло-
діжне. Четвертий тип – 

це музична школа ІІ ступе-
ня, після завершення якої 
її учні отримують диплом 
про завершення навчання 
та здають випускні іспити, 
що надають право вступати 

до музичної академії.
Щороку в школі відбува-

ються двотижневі майстер-
ні, на яких 18-річний учень 
іде на пару з 7-річним десь 
у гори з інструментом, чи на 
спільну репетицію в оркестрі 
або в камерному ансамблі. 
Тут відсутня ієрархія, яку 
ми можемо віддавна спо-
стерігати у багатьох інших 
школах. Поєднання звичай-
ної школи з музичною спо-
чатку було експериментом, 
подібних шкіл у Польщі не-
багато, проте через кілька 
років зацікавлення школою 
виросло. Сьогодні вона на-
раховує понад 600 учнів. 
Вихованцями школи є такі 
талановиті артисти, як піа-
ніст та композитор Анджей 
Дуткевіч, сопраністка Ві-
олетта Ходовіч, композитор 
і диригент Пшемислав Зих. 
Серед викладачів – відомі 
вчені та музиканти. Цікаво, 
що у школі працюють також 
викладачі з України, в тому 
числі з Луцька. 

 Усі присутні на концер-
ті були вражені рівнем ви-
конання музичних творів, 
який представили учні з Ра-
дома, їхньою майстерністю. 
Але й молодь з Польщі теж 
має багато вражень від пе-
ребування на Волині. Один 
з учасників майстер-класів 
сказав: „Приїзд в Україну 
– це для нас не лише кон-
церти, але й знайомство з 
новою культурою та зви-
чаями, нові знайомства, 
можливість обмінятися 
думками та подивитися на 
мистецтво з іншої перспек-
тиви”. Інші додали: „Ми за-
чаровані відвертістю і при-
язним ставленням лучан, за 
що їм дуже вдячні. Привер-
нуло нашу увагу культиву-
вання фольклору і музич-
них традицій у школах, що 
у Польщі тільки зараз стає 
популярним. Ми зачарова-
ні волинською музикою та 
національними костюма-
ми. Перебування в Україні 
– це для нас чудові вражен-
ня, які точно надовго зали-
шаться у нашій пам’яті. На-
діємося, що ще колись сюди 
повернемося”. 

Майстер-класи для моло-
ді з Радома та учнів луцьких 
музичних шкіл – це частина 
проекту „Шопен і Кольбер-
ги – постать піаніста”, який 
був дофінансований Мі-
ністерством культури і на-
ціональної спадщини Рес-
публіки Польща у рамках 
програми „Фредерік Шопен 
– 2010 - Промеса”. Партне-
ром проекту є також Му-
зей радомського села, Во-
линська обласна державна 
адміністрація і Товариство 
польської культури на Во-
лині ім. Еви Фелінської.

Проект реалізовується 
під патронатом маршалка 
Мазовецького воєводства 
Адама Стружіка та прези-
дента міста Радома Анджея 
Коштовняка. Проект під-
тримує також Генеральне 
Консульство РП в Луцьку.

гального виступу камерних 
ансамблів. 

У завершаль-
ному концерті 

ф е с т и в а л ю 
взяло участь 
також тріо ви-
кладачів, що 
було створе-
не спеціаль-

но для участі 
у фестивалі. У 

складі тріо – Анна 
Кальська (клар-

нет), Владислава Де-
нисова (фортепіано) 

та Адріан Ханке 
(скрипка). До речі, 
Владислава Дени-
сова працювала 

викладачем та 
концертмей-

стром у 

Лу ц ь ком у 
м у з и ч н о -
му учили-

предмети, такі як історія 
музики, музичні форми, 
музична гармонія, які за-
кладають основи музичної 
освіти на академічному рів-
ні. Ці два типи шкіл нази-
вають „дополуднювками”, 
тому що навчання у них 
відбувається у першій по-
ловині дня.

Два інші типи шкіл – це 
„пополуднювки”. Третій 
тип школи пропонує за-
няття для дітей, які навча-
ються у звичайній школі, 
а в музичній вивчають 

лише предмети, що 
пов'язані з музи-
кою, та навчаються 
грі   на музичних 
інструментах. Вона 
має два 

відді-
лення: 6-річне 

дитяче і 4-річне моло-
діжне. Четвертий тип – 

це музична школа ІІ ступе-
ня, після завершення якої 
її учні отримують диплом 
про завершення навчання 
та здають випускні іспити, 
що надають право вступати 

Культура

Музична школа
з фізичним вихованням
Фестиваль „Стравінський та Україна”, що відбувався на 
Волині, завершився 20 червня виступом учнів та викладачів 
Об'єднання музичних шкіл міста Радома (Польща).

Наталя ДЕНИСЮК

W ramach festiwalu 
„Strawiński i Ukraina” go-
ście z Radomia zaprezento-
wali się wołyńskiej publicz-
ności w składzie Radomskiej 
Młodzieżowej Orkiestry 
Smyczkowej „Divertimento”, 
Kwintetu smyczkowego „Sa-
rabanda” oraz Tria na forte-
pian, skrzypce i wiolonczelę. 

Młodzieżowa Orkiestra 
Smyczkowa „Divertimento” 
powstała w 1989 roku. Jej zało-
życielem był ówczesny dyrek-
tor szkoły Zdzisław Włodarski, 
który przez wiele lat sprawował 
funkcję dyrygenta i kierownika 
zespołu. Obecnie orkiestrę pro-
wadzi nauczyciel szkoły, skrzy-
pek Adrian Chanke. W orkie-
strze grają nie tylko uczniowie 
Zespołu Szkół Muzycznych w 
Radomiu, ale także absolwenci 
i nauczyciele. Zespół prowadzi 
aktywną działalność koncerto-
wą - tylko w tym roku szkolnym 
orkiestra występowała 18-krot-
nie w Polsce i poza jej granicami.

Adrian Chanke prowadzi 
także Kwintet smyczkowy 
„Sarabanda” (troje skrzypiec, 
altówka i wiolonczela). Kwin-
tet powstał w 2007 roku i w 
ciągu tego krótkiego okresu 
zdążył zdobyć I miejsce w 
VII konkursie wykonawczym 
„Don Vincenzo Vitti” we Wło-
szech, nagrodę dla najlepszego 
Kwartetu Smyczkowego na II 
Festiwalu Dziecięcej Muzyki 
Kameralnej w Warszawie, oraz 
wyróżnienie na Ogólnopol-
skim Konkursie Muzyki Daw-
nej w Krakowie. 

Sukcesami może także się 
pochwalić Trio w składzie Mar-
ta Słowikowska (fortepian), 
Jacek Dominiczak (skrzypce) 
i Jakub Jakubowski (wiolon-
czela). Mimo to, że okres jego 
działalności artystycznej jest 
krótki (trio powstało we wrześ-
niu 2009 roku), zespół zdołał już 
zająć pierwsze miejsce w Szkol-
nym Przeglądzie Zespołów Ka-
meralnych.

W koncercie zamykającym 
festiwal, wzięło udział także 
trio nauczycieli, które powsta-
ło specjalnie na tę imprezę. W 
jego skład weszli Anna Kalska 
(klarnet), Władisława Deny-
sowa (fortepian) oraz Adrian 
Chanke (skrzypce). Warto za-
znaczyć, że Władisława Deny-
sowa wcześniej pracowała jako 
wykładowca i koncertmistrz w 
Łuckiej szkole muzycznej, a od 
2007 roku pracuje w Zespole 
Szkół Muzycznych w Radomiu.

Przy okazji koncertu w 
Łucku wywiadu dla „Moni-
tora Wołyńskiego” udzielił 
Jerzy Ciecieląg – zastępca 
dyrektora w Zespole Szkół 
Muzycznych w Radomiu.

Zespół Szkół Muzycznych 
imienia Oskara Kolberga nie 
jest zwykłą ogólnokształcącą 
szkołą. Placówka ta ma długą 
historię. Została ona założona 
w 1945 roku początkowo jako 
Instytut Muzyczny, następnie 
jako Średnia Szkoła Muzycz-
na. W 1978 roku patronem 

szkoły został wybitny polski 
pianista, kompozytor, etnograf 
i folklorysta Oskar Kolberg.

Zespół Szkół posiada cztery 
typy szkół w swoim systemie 
organizacyjnym. Pierwszy typ 
to ogólnokształcąca szkoła mu-
zyczna I stopnia, która kształ-
ci dzieci od 7 roku życia (po 
obniżeniu wieku szkolnego w 
Polsce – od szóstego). W go-
dzinach przedpołudniowych 
dzieciaki mają zajęcia z języka 
polskiego, historii, matematyki 
i innych zwykłych szkolnych 
przedmiotów (w tym wycho-
wania fi zycznego). Oprócz tego 
mają jeszcze typowe zajęcia 
muzyczne – kształcenie słuchu, 
audycje muzyczne, literaturę 
muzyczną i kształcenie na in-
strumentach. Każdy uczeń wy-
biera swój instrument, oprócz 
tego w dwóch ostatnich latach 
tej sześcioletniej nauki obo-
wiązkowym instrumentem jest 
fortepian. Drugi typ szkoły to 
ogólnokształcąca szkoła mu-
zyczna II stopnia, gdzie ucznio-
wie oprócz ogólnokształcących 
przedmiotów mają przedmioty 
muzyczne, takie jak historia 
muzyki, formy muzyczne, har-
monia muzyczna, które dają 
podstawę do edukacji muzycz-
nej na poziomie akademickim. 
Te dwa typy szkół to są tzw. 
„dopołudniówki”.

Dwa pozostałe typy szkół 
to są „popołudniówki”. Trze-
ci typ szkoły proponuje za-
jęcia dla dzieci, które uczą 
się w zwykłej szkole, a “u 
Kolberga” kształcą się tyl-
ko w zakresie przedmiotów 
ogólnomuzycznych i nauki 
na instrumentach. Szko-
ła ta ma dwa działy: 6-letni 
dział dziecięcy i 4-letni dział 
młodzieżowy. Czwarty typ – 
szkoła muzyczna II stopnia, 
która kończy się dyplomem 
ukończenia szkoły i maturą 
uprawniającą do studiów na 
akademii muzycznej.

Co roku w szkole prowa-
dzone są dwutygodniowe war-
sztaty muzyczne, na których 
uczestnicy z różnych grup wie-
kowych – od siedmiolatków 
po osiemnastolatków– ćwiczą 
wspólnie grę na instrumen-
tach, czy to podczas wyjazdów 
w góry, czy w orkiestrze, lub 
też w zespołach kameralnych. 
Nie ma takiej ścisłej hierarchii 
wiekowej, jaką obserwujemy 
od lat w wielu innych szko-
łach. Połączenie szkoły zwy-
kłej ze szkołą muzyczną na po-
czątku było eksperymentem 
- takich szkół nie jest w Polsce 
wiele - ale po kilku latach za-
interesowanie szkołą wzrosło. 
Dzisiaj kształci ona ponad 600 
uczniów. Absolwentami szko-
ły są tacy wybitni artyści jak 
pianista i kompozytor Andrzej 
Dutkiewicz, sopranistka Vio-
letta Chodowicz, kompozytor 
i dyrygent Przemysław Zych. 
Wśród nauczycieli Szkoły 
Muzycznej można znaleźć 
znanych wykładowców aka-
demickich. Co ciekawe w ra-

domskiej szkole pracują rów-
nież nauczyciele z Ukrainy, w 
tym pochodzący z Łucka. 

Publiczność zgromadzona na 
koncercie była pod dużym wra-
żeniem poziomu wykonywania 
utworów muzycznych przez go-
ści z Radomia. Ale również mło-
dzież z Polski ma wiele wrażeń z 
pobytu na Wołyniu. 

Jeden z uczestników war-
sztatów powiedział: „Wyjazd 
na Ukrainę to dla nas nie tyl-
ko koncertowanie, ale także 
poznawanie nowej kultury i 
obyczajów, nawiązywanie zna-
jomości, szansa wymiany po-
glądów, jak również spojrzenia 
na sztukę z innej perspektywy”.

Inni dodali : „Jesteśmy 
urzeczeni otwartością i przy-
jaznym nastawieniem miesz-
kańców Łucka, za co bardzo 
dziękujemy. Szczególną uwa-
gę zwróciliśmy na kulty-
wowanie folkloru i tradycji 
muzycznych w szkołach, co 
w Polsce dopiero zaczyna zy-
skiwać na popularności. Je-
steśmy zauroczeni wołyńską 
muzyką i strojami narodo-
wymi. Pobyt na Ukrainie to 
dla nas wspaniałe przeżycie, 
na pewno pozostanie na dłu-
go w naszej pamięci. Mamy 
nadzieję, że jeszcze kiedyś tu 
wrócimy.”

Warsztaty muzyczne dla 
młodzieży z Radomia oraz 
uczniów z łuckich szkół mu-
zycznych to część projektu 
„Chopin a Kolbergowie – 
wizerunek pianisty”, który 
otrzymał dofi nansowanie ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go RP w ramach Programu 
„Fryderyk Chopin 2010 – 
Promesa”. Partnerem projek-
tu jest również Muzeum Wsi 
Radomskiej, Wołyńska Ad-
ministracja Obwodowa oraz 
Stowarzyszenie Kultury Pol-
skiej imienia Ewy Felińskiej.

Projekt otrzymał Patronat 
Honorowy Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckie-
go - Adama Struzika 
oraz Prezydenta Miasta 
Radomia – Andrzeja 
Kosztowniaka. Cieszy 
się także wsparciem 
Konsulatu Generalne-
go RP w Łucku.

Natalia DENYSIUK

Tegoroczny Festiwal „Strawiński i Ukraina”, który odbywał się na 
Wołyniu, zakończył się 20 czerwca wystąpieniem uczniów i nauc-
zycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.

Muzyczna szkoła
z wychowaniem fizycznym
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Po raz pierwszy festiwal muzycz-
ny «Strawiński i Ukraina» odbył się 
w 1994 roku. W późniejszym okresie 
odbywały się epizodyczne imprezy ku 
pamięci kompozytora. W 2005 roku 
głównym organizatorem festiwalu 
została Wołyńska Obwodowa Filhar-
monia i od tego czasu festiwal odby-
wa się każdego roku. Dzięki współ-
pracy z Konsulatem Generalnym RP 
w Łucku w  festiwalu tradycyjnie już 
uczestniczą muzycy z Polski. 

Uroczyste otwarcie festiwalu od-
było się 12 czerwca w Pałacu Kul-
tury miasta Łucka. W ramach festi-
walu odbyło się pięć koncertów. W 
pierwszym dniu imprezy wystąpił z 
koncertem Kameralny Chór Akade-
micki «Chreszczatyk». Drugi kon-
cert odbył się 16 czerwca w Łucku, 
kiedy to wystąpił Zespół Smyczko-
wy «Quattro corde» Iwanofrankow-
skiej Obwodowej Filharmonii. W 
następnym dniu w Uściługu, przed 
budynkiem muzeum Igora Strawiń-
skiego odbył się plenerowy koncert, 
w którym uczestniczyły «Quattro 
corde» i Wołyńska Orkiestra Kame-
ralna «Kantabile». 

19 czerwca w łuckiej Katedrze 
rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pa-
wła miał miejsce koncert muzyki 
organowej w wykonaniu Arkadiu-
sza Bialica z Krakowa. Zamknięcie 
festiwalu odbyło się 20 czerwca w 
Wołyńskim Obwodowym Teatrze 
Muzyczno-Dramatycznym imienia 
Tarasa Szewczenki. W koncercie 
uczestniczyli uczniowie i wykładow-
cy z Zespołu Szkół Muzycznych w 
Radomiu, którzy wykonywali utwo-
ry Igora Strawińskiego, Aleksandra 
Tansmana, Fryderyka Chopina i in-
nych kompozytorów. 

Co roku na festiwalu «Strawiński 
i Ukraina» wykonywane są utwory 

kompozytora, które w Łucku brzmią 
po raz pierwszy. W tym roku odby-
ła się  premiera «Mszy» dla miesza-
nego chóru i podwójnego kwintetu 
dętego w wykonaniu Kameralnego 
Chóru Akademickiego «Chreszcza-
tyk» oraz wykładowców i studentów 
Wołyńskiej Szkoły Kultury i Sztuki 
imienia Igora Strawińskiego. Dzięki 
dyrektorowi imprezy Serhijowi Je-
fimence tworzy się festiwalowy ka-
talog utworów Igora Strawińskiego, 
które wykonują wszyscy uczestnicy 
koncertów. Obecnie katalog liczy 25 
utworów. Podczas siódmego festi-
walu wykonano 6 utworów Strawiń-
skiego. Dodatkowo w Wołyńskim 
Muzeum Krajoznawczym została 
otwarta wystawa, poświęcona 100 
rocznicy napisania baletu Strawiń-
skiego «Ognisty ptak».

06.00, 05.30 Срібний 
апельсин
06.30 Події тижня
07.00 Д/ф “Справжня іс-
торія отамана Сірка”
08.00, 02.40, 03.50 Старі 
пісні про головне
10.55 Х/ф “Утікачки” 
13.00 Х/ф “Травнева ніч, 
або Утоплениця” 
14.10 Х/ф “Егоїст” 
16.10 Х/ф “Тільки по-
вернися!” 
18.00 Т/с “Єфросинія” 
(91 с.) 
19.00, 03.30 Події
19.20 Т/с “Зрадник” (9 с.) 
20.20 Т/с “Глухар - 2” 
(27 с.) 
21.20 Х/ф “Відпустка за 
обміном” 
00.15 Х/ф “Червоний 
дракон” 

12.05 Х/ф “Клеопатра”
17.05 Х/ф “Східна на-
речена”
19.25 “Погода”
19.30 ТСН: “Телевізійна 
Служба Новин”
20.00 Х/ф “Брат” 
22.05 Х/ф “Брат 2” 
00.45 Х/ф “Чотири пори 
любові” 
02.25 Т/с “Хто в домі 
господар?”
03.10 Х/ф “Зеллі і я”
04.35 Х/ф “Слід крива-
вий стелиться”

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10 Чверть на дев’яту.
09.30 Футбол. ЧС. 1/8. 
1B - 2A .
11.35 “Школа розбитих 
серць”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.30 Широка колія.
14.05 Пробуджуємося до 
життя.

05.55 Д/п “Тіло Кеннеді”
06.45 Х/ф “Чисте небо” 
08.55 Х/ф “Сім няньок” 
10.35 Концерт гр. “ТІК”
12.35 Х/ф “Тобі, справж-
ньому” 
15.45 “Жди меня”
17.20, 03.10 Т/с “Сусіди” 
18.00 Новини
18.10 Т/с “Дві долі. Нове 
життя” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська пристрасть” 
20.00, 01.50 Подробиці
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Загальна 
терапія-2” 
23.45 Д/п “Людина без 
маски. Георг Отс”
01.00, 04.30 Найзагадко-
віші місця світу
02.20, 05.15 Т/с “Монк” 
03.35 “Знак якості” 

06.00 Ранкова молитва
06.05 Дитячий фільм “Андрієш”
07.10 Міні Міс Україна 2010
07.30 КНУКіМ party - 1 частина
08.30 Нерухомість з Іриною 
Кілко
08.40 Корисні поради
09.00 Погода
09.05 Кубок світу FIFA-2010. 
1/8 фіналу
11.05 Кубок світу FIFA-2010. 
Щоденник
11.55 Кубок світу FIFA-2010. 
1/8 фіналу
14.15 Погода
14.30 Вікно в Америку
15.00 Новини. Спецвипуск, 
присвячений Дню Конституції 
України
15.20 Погода
15.35 Африканські пристрасті
16.50 Кубок світу FIFA-2010. 
1/8 фіналу
19.05 Шлях до Кубка світу 
FIFA-2010
19.35 Погода
19.45 Африканські пристрасті
21.00 Підсумки дня
21.10 Погода
21.20 Африканські пристрасті
23.30 Африканські пристрасті
01.20 Трійка, Кено
01.25 Підсумки дня
01.35 Погода
01.40 Т/с “Таємниче озеро” 5,6с.
03.30 До Дня Конституції Украї-
ни. Х/ф “Тримайся, козаче!”
04.40 Х/ф “А фортеця була не-
приступною”

Понедiлок 
28 червня

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна знань”.
08.55 “Техаський рейн-
джер”.
09.55 “Безглузді” - комедій-
ний серіал, США, 1996.
10.20 “90210” - серіал, 
США, 2008.
11.15 “Прийомний покій” - 
серіал, США, 2005.
12.15 “Далеко від носилок”.
12.45 “Прийомна родина”.
13.55 “Тещі”.
14.25 “І хто тут головний?”.
15.00, 19.00 “Медові роки”.
15.45 “Одружений, і з 
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський і 
партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімейством 
Кепських”.
21.00 “Літак-невидимка” - 
н/ф бойовик, США, 2005.
23.40 “Горець 4: Кінець гри” 
- США, 2000.
01.45 Ніч загадок.
03.45 Таємниці долі.

04.20, 07.30 Погода
04.25 “За межами”. Х/ф
07.35 Факти тижня
08.20 Кубок світу FIFA-
2010. Щоденник
09.00, 02.25 “Мерлін”. Х/ф
12.55 “План гри”. Х/ф
15.05 “Бібліотекар-2”. Х/ф
17.00 “Ілля Муромець і 
Соловей-розбійник”. М/ф
18.45 Факти. Вечір
19.00 Спорт
19.05 “Бібліотекар-3”. Х/ф
21.30 Футбол. Кубок світу 
FIFA-2010: 1/8 фіналу
23.15 3-й тайм
00.15 “Стриптиз”. Х/ф 
05.30 Кримінальні історії

08.15 Х/ф “Принц та я 2. 
Королівське весілля”
10.15 Х/ф “Спіймай мене, 
якщо зможеш”
13.10 Х/ф “Кільце нібе-
лунгів”
17.05 Х/ф “Ейс Вентура. 
Поклик природи”
19.00, 00.45 Репортер
19.15, 01.00 Спортре-
портер
19.25 Т/с “Татусеві 
дочки”
21.40 Т/с “Вороніни”
23.30 Інтуїція
01.10 Служба розшуку 
дітей
01.15 Т/с “4400” 
02.05 Х/ф “Громило і 
малюки” 
03.35 Студія Зона ночі 
Культура
03.40 Костянтин Сте-
панков. Спомин після 
життя ф.1
04.30 Студія Зона ночі
04.35 Невідома Україна
05.05 Зона ночі

Археологи виявили 
поблизу Луцька знахід-
ки, які можна віднести 
до часу Вельбарської 
культури (племена го-
тів), культури Лука 
Райковецька (давні 
слов’яни) та давньо-
руського періоду.

ІІ Міжнародні зма-
гання із водного екс-
тремального туризму 
«Стохід-дербі-2010» від-
булися у Волинській об-
ласті. Участь у них взяли 
команди з України, Біло-
русі та Польщі.

На фундамент зам-
кової вежі часів короля 
Казимира натрапили 
археологи під час розко-
пок у місті Володимирі-
Волинському.

З 1 по 10 серпня 
2010 року в Луцьку 
буде проводитись Пер-
ший Всеукраїнський 
арт-фестиваль корот-
кометражних фільмів 
«START FILMS UA».

Волинська 
 інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

Archeolodzy znaleźli 
niedaleko Łucka przed-
mioty, które pochodziły 
z okresu kultury welbar-
skiej (plemiona Gotów), 
kultury Łuka Rajkowecka 
(dawni Słowianie) i okre-
su dawnoruskiego.

II Międzynarodowe za-
wody w ekstremalnej tu-
rystyce wodnej «Stochód
-derby-2010» odbyły się 
w obwodzie wołyńskim. 
Uczestniczyły w nich dru-
żyny z Ukrainy, Białorusi i 
Polski.

Podczas rozkopόw we 
Włodzimierzu Wołyń-
skim archeolodzy znaleź-
li fundament zamkowej 
wieży z czasów króla Ka-
zimierza.

1-10 sierpnia 2010 roku 
w Łucku odbędzie się 
Pierwszy Ogólnoukraiń-
ski Festiwal Artystyczny 
Filmów Krótkometra-
żowych «START FILMS 
UA».

нулі”. Т/с.
09.00, 01.45 “Бульонеры” 
Т/с.
09.30, 10.00 Питання на 
сніданок.
11.40 “Хіт декади”. Роз-
важальна програма.
12.45 “Польський смак”. 
Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.15 “Л як любов”. Т/с.
14.05 “Дорослі діти”. 
Ток-шоу.
14.45 “Ласковик і Ма-
лицький”. Розважальна 
програма.
15.00 “Твої золоті хіти”.
15.20 “Підвал під Барана-
ми”. Ювілейний концерт.
16.15 “Оборонні замки 
Речі Посполитої”. Теле-
журнал.
16.40 “Золоті хіти”.
17.05 “Злотопольські”. Т/с.
17.30 “Будинок парафі-
яльного священика”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Яккут 2010.
19.15, 19.45 “Ул. Щоденна 
2, кв. 3”. Т/с.
20.15, 02.15 На добраніч, 
малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”. Т/с.
21.40 21 огляд акторської 
пісні. Концерт.
22.35 “Таємниця секрет-
ного бастіону”. Т/с.
23.25 Кінний спорт. Кубок 
світу.
00.45, 06.45 Коротке за-
микання.
01.10 “Мандрівник”. Теле-
журнал.
01.30 “Мотоманія”. Теле-
журнал.
03.00 “Гаряча тема”. Т/с.
03.25 “Кабаре на дивані”. 
Розважальна програма.
04.30 “Кар’єру Нікодіма 
Дизми”. Т/с.
07.15 “Супермоделі”. Т/с.

06.10 Т/с “Кулагін та 
Партнери”
06.40 “Документальний 
детектив”
07.45 Т/с “Комісар Рекс” 
09.50 Х/ф “Заєць над 
безоднею” 
11.55 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Російські сенсації. 
Зірка по крові”
14.55 “Давай одружи-
мося”
17.00 Т/с “Адвокат”
19.00 “У пошуках істини. 
Українське чаклунство”
20.00 “Слідство вели. Роз-
стріляний банкет”
21.00 Т/с “Кулагін та 
Партнери” 
22.05 Х/ф “Втеча із 
Шоушенку” 
01.15 “Вікна-Спорт”
01.25 “Бізнес”
01.30 Х/ф “Кохання під 
наглядом” 
03.05 Т/с “Медіум” 

Культура

У Луцьку побували 
слухачі та викладачі Ди-
пломатичної академії з 
Варшави. Вони зустрі-
лися з представниками 
місцевої влади та поль-
ської громади.

W Łucku pobywali 
słuchacze i wykładowcy 
Akademii Dyplomatycz-
nej w Warszawie. Spotkali 
się oni z przedstawiciela-
mi miejscowej władzy i 
polskiej wspólnoty.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

POLSAT

TVP-2

TVP-1

06.45 “Клуб “Фітнес”.
07.10 “Проект Земля”.
07.50 “Два світи”.
08.25 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.00 Сімейний турнір.
12.30 Телекрамниця.
13.05 “Смертельна пастка 
для динозаврів”.
13.40 Знаки часу.
14.05 “Ночі і дні”.
15.05 “Дочки Маклеода”.
16.00, 20.35 Кабаре.
16.40, 01.55 Футбол. ЧС. 1/8. 
1E - 2F.
19.15 Панорама.
19.35 Гаряча тема.
20.00 “Кольори щастя”.
21.10 “Ліцензія на ви-
ховання”.
21.50 “Час честі”.
22.50 Х/ф “Снігова пастка”.
00.25 Репортаж.
00.55 “Таємна історія архіпе-
лагу ГУЛАГ”.

06.00 Програма передач
06.01, 23.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 05.15 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.10, 
17.20, 18.25, 22.45, 00.25, 
03.20, 05.20 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.20, 02.45, 
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.10, 
17.50, 22.20, 23.50, 02.50, 
04.25 “Погода в Україні”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.30, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
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14.20 “Дон Маттео”.
15.15 Гаряча ніч.
15.25 “Будинок парафіяльно-
го священика”.
16.25 “Клан”.
17.20, 18.35 “Мода на успіх”.
17.45 Публіцистична про-
грама.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Приціл.
19.05 “Вул. Альтернативи, 4”.
20.10 Вечірка.
21.15 Футбол. ЧС. 1/8. 
1G - 2H.
23.40 Футбол. ЧС. Хроніка.
23.50 Публіцистична про-
грама.
00.10 “Екстрадиція”.
02.15 Берт Ланкастер у 
вестерні “Вальдес іде”, США, 
1971.

07.40 Кабаре “Одиничка”.

06.00 Х/ф “Повернення 
Мерліна”
07.45 Х/ф “Кінг-Конг живий”
10.05 “Криве дзеркало”

05.25 М/ф “Маленький 
білий ведмідь. Острів 
таємниць”
06.35, 08.10, 19.20, 01.05 
Погода
06.40 Х/ф “Перший 
герой при дворі короля 
Артура”

ефірі”
10.55, 01.50, 02.55, 03.25, 
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.15, 16.15 Народне ток-
шоу “Майдан”
17.30, 04.30 “Територія 
закону”
18.30 “Хроніка дня”
18.45, 05.30 “Київський 
час”
19.00, 22.30, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 “Велика 
політика”
00.30 “Автопілот-новини”
00.40 “Ресторанні 
новини”

08.00 “Мордзяки”. М/с.
08.30 “Три шалених 

Festiwal Strawiński i Ukraina
W dniach 12-20 czerwca na Wołyniu odbywał się VII festiwal 

muzyczny «Strawiński i Ukraina», poświęcony twórczości 
znanego kompozytora, pianisty i dyrygenta Igora Strawińskiego.

Natalia DENYSIUK

“Стравінський та Україна”

З 12 по 20 червня на Волині відбувався VII музичний фести-
валь «Стравінський та Україна», присвячений творчості ві-

домого композитора, піаніста та диригента Ігоря Стравінського.

Вперше фестиваль «Стравін-
ський та Україна» відбувся у 1994 
році. Відтоді проходили епізодич-
ні заходи з нагоди вшанування 
пам’яті композитора. У 2005 році 
засновником та організатором 
фестивалю стає Волинська облас-
на філармонія. Відтоді фестиваль 
проводиться щорічно. Завдяки 
співпраці з Генеральним Консуль-
ством РП в Луцьку у фестивалі 
вже традиційно беруть участь му-
зиканти з Польщі.

Урочисте відкриття фестивалю 
відбулося 12 червня у Палаці куль-
тури міста Луцька. У рамках фес-
тивалю відбулося п’ять концертів. 
У перший фестивальний день з 
концертом виступив академіч-
ний камерний хор «Хрещатик». 
Другий концерт також відбув-

ся у Луцьку – 16 червня у рамках 
фестивалю виступив струнний 
ансамбль «Quattro corde» Івано-
Франківської обласної філармо-
нії. Наступного дня в Устилузі у 
музеї-садибі Ігоря Стравінського 
відбувся концерт за участю цього 
ансамблю та Волинського камер-
ного оркестру «Кантабіле». 

19 червня у Катедрі Св. Апосто-
лів Петра і Павла у Луцьку відбувся 
концерт органної музики у вико-
нанні Аркадіуша Бяліца з Кракова. 
Закриття фестивалю відбулося 20 
червня в обласному академічно-
му музично-драматичному театрі 
імені Тараса Шевченка. У завер-
шальному концерті взяли участь 
учні та викладачі Об’єднання му-
зичних шкіл міста Радома, які ви-
конали твори Ігоря Стравінського, 
Олександра Тансмана, Фредеріка 
Шопена та інших композиторів.

Щороку на фестивалі викону-
ються твори композитора, які у 
Луцьку звучать уперше. Цьогоріч 
відбулася прем’єра «Меси» для мі-
шаного хору і подвійного квінтету 
духових у виконанні хору «Хре-
щатик» та викладачів і студентів 
Волинського училища культури і 
мистецтв імені Ігоря Стравінсько-
го. Завдяки директору фестивалю 
Сергієві Єфіменку створюється 
фестивальний каталог творів Іго-
ря Стравінського, які виконуються 
всіма учасниками концертів. Сьо-
годні каталог нараховує 25 творів. 
Під час сьомого фестивалю ви-
конано 6 творів Стравінського. У 
Волинському краєзнавчому музеї 
відкрилася виставка, присвячена 
100-річчю створення балету Стра-
вінського «Жар-птиця».

Наталя ДЕНИСЮК
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14.00 “Супермоделі”.
14.25 “Дон Маттео”.
15.25 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”.
16.15 Гаряча ніч.
16.20 “Клан”.
17.20, 18.35 “Мода на 
успіх”.
17.45 Публіцистична 
програма.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Приціл.
19.05 “Змінники”.
20.05 Вечірка.
21.15 Футбол. ЧС. 
1/8. 1H - 2G.
23.40 Футбол. ЧС. 
Хроніка.
23.50 Справи поль-
ські.
00.10 “Желари”, 
мелодрама, Чехія-
Австрія-Словаччина, 
2003.
02.40 Ніч загадок.
03.45 “Два дні надії”, 
драма, ФРН, 2003.

07.00, 09.25 Кава або 
чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Чверть на 
дев’яту.
09.30 Футбол. ЧС. 1/8 
1G - 2H.
11.35 “Школа роз-
битих серць”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.30, 17.30 Передви-
борча агітація.

06.00, 06.50, 05.15 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 Т/с “Єфроси-
нія” (91 с.) 
07.55, 14.40 Т/с “Слід” 
08.50 Х/ф “Травнева 
ніч, або Утоплениця” 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
(26 с.) 
11.00 Т/с “Зрадник” 
(9 с.) 
12.00 Т/с “Звіробій” 
(29 с.) 
13.00 Т/с “Брудна 
справа” (1 с.) 
14.00 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” (76 с.) 
15.35 Щиросерде зі-
знання
16.00 Федеральний 
суддя

06.00 Програма передач
06.01, 23.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 05.15 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.45, 00.25, 
03.20, 05.20 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.20, 02.45, 
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 17.50, 
22.20, 23.50, 02.50, 04.25 
“Погода в Україні”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.30, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
ефірі”
10.55, 01.50, 02.55, 03.25, 
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Не перший по-
гляд”
16.20 “Погода в Укра-
ине”
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30, 04.30 “Особливо 
небезпечно”
18.30 “Хроніка дня”
18.45, 05.30 “Київський 
час”
19.00, 22.30, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 “На 
межі”
00.30 “Автопілот-

01.10 Погода
07.35, 08.35 “Підйом”
09.00 Т/с “Кадети”
10.55, 20.20 Т/с “Щас-
ливі разом”
11.55 Телекрамниця 
“УСЕ для ВАС”
12.10, 23.30 Інтуїція
13.30, 19.00, 00.45 
Репортер
13.35 М/с “Веселі 
мелодії”
13.55 М/с “Пригоди 
Джекі Чана”
14.20, 15.45 Teen Time
14.25 Т/с “Третя пла-
нета від Сонця”
14.50 Т/с “Кайл XY”
15.50 Т/с “Ранетки”
16.50, 22.25 Т/с “Тату-
севі дочки”
17.55, 21.25 Т/с “Во-
роніни”
19.15, 01.05 Спортре-
портер
01.15 Служба роз-
шуку дітей
01.20 Т/с “4400” 
02.05 Х/ф “Мрійник і 
дикунка” 
03.35 Студія Зона 
ночі Культура
03.40 Хто вони - діти 
індиго?
04.10 Дерево під ві-
кном
04.30 Студія Зона 
ночі
04.35 Невідома 
Україна
05.05 Зона ночі

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.20, 08.10 
Спорт+щоденник
06.30, 07.30, 08.20 По-
года
06.35, 07.35 Мультфільм
06.40 Здорове харчу-
вання
07.10 Ера бізнесу
07.15 Рейтингова па-
норама
07.40 Створи себе
08.25 Соціальний 
компас
08.35 Нерухомість з 
Іриною Кілко
08.40 Корисні поради
09.00 Погода
09.05 Кубок світу FIFA-
2010. 1/8 фіналу
11.05 Кубок світу FIFA-
2010. Щоденник
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.35 Кубок світу FIFA-
2010. 1/8 фіналу
15.00 Новини
15.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.25 Euronews
15.40 Погода
15.45 Прем’єра. Д/ф 
“Щасливе дитинство” 
Миколи Коломійця”
16.15 Пам’яті Юрія Іл-
лєнка. Х/ф “Білий птах з 
чорною ознакою”
18.00 Новини
18.10 Діловий світ
18.25 Погода
18.35 Іспит для влади. 
100 днів діяльності 
уряду України
21.00 Підсумки дня
21.10 Діловий світ
21.15 Погода
21.30 Африканські при-
страсті
23.30 Африканські при-
страсті
01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, Трійка, 
Кено
01.35 Прес-анонс

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна знань”.
08.55 “Техаський рейн-
джер”.
09.55 “Безглузді” - ко-
медійний серіал, США, 
1996.
10.25 “90210” - серіал, 
США, 2008.
11.20 “Прийомний по-
кій” - серіал, США, 2005.
12.20 “Далеко від но-
силок”.
12.50 Прийомна ро-
дина”.
13.55 “Тещі”.
14.25 “І хто тут голо-
вний?”.
15.00, 19.00 “Медові 
роки”.
15.45 “Одружений, і з 
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський і 
партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 “Національна без-
пека” - гостросюжетна 
комедія, США, 2003.
23.00 “С.S.I.”
00.00 “Змучене серце” - 
трилер, США, 1996.
02.15 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

06.15, 00.45 “Бізнес”
06.20, 21.25 Т/с “Кула-
гін та Партнери” 
07.10 Т/с “Комісар 
Рекс” 
09.15 Х/ф “Охорон-
ниця” 
11.50 Х/ф “Втеча із 
Шоушенку”
14.55 “Давай одружи-
мося”
17.00, 18.10 Т/с “Ад-
вокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.10 “Правила жит-
тя. Хто відповість за 
базар?”
20.10 “Слідство вели. 
Втеча”
22.20 Т/с “Адвокат” 
00.35 “Вікна-Спорт”
00.50 Х/ф “Господар 
тайги” 
02.15 Т/с “Медіум” 

11.15 “Детективи”
12.10, 03.20 “Знак 
якості”
12.40 Т/с “Агент на-
ціональної безпеки” 
14.00 Т/с “Відблиски” 
15.10, 03.50 “Судові 
справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”
17.20, 02.55 Т/с “Су-
сіди” 
18.10 Т/с “Дві долі. 
Нове життя” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.40 Подро-
биці
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Бумеранг із 
минулого”
23.30 Фантастичні іс-
торії. Гості з космосу. 
Одкровення контак-
терів
00.45, 04.30 Д/п 
“Ударна хвиля”
02.10 Телевізійна 
служба розшуку 
дітей
02.15, 05.15 Т/с 
“Монк” 

06.05 “Служба Роз-
шуку Дітей”
06.10 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.55, 07.35, 08.05, 
09.05 “Сніданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.15, 19.30, 00.20 
ТСН: “Телевізійна 
Служба Новин”
07.10 М/ф “Ну, по-
стривай!”
10.00, 20.10 Т/с “Іс-
аєв-2. Пароль не 
потрібен”
11.00, 00.50 Х/ф “Су-
перневістка”
13.10 Т/с “Таке 
життя”
14.10, 04.30 Т/с “Сло-
во жінці”
15.00, 05.15 Т/с “Мар-
гоша - 2”
16.05 Д/ф “Ілюзія 
безпеки: Курортний 
роман. Небезпечні 
зв’язки”
17.25 Т/с “Закон і 
порядок-2. Відділ 
оперативних розслі-
дувань”
18.25 Т/с “Ведмежий 
кут”
19.25 “Погода”
21.05 Х/ф “Без комп-
ромісів” 
23.15 Д/ф “Ілюзія 
безпеки: Урятувати 
свідка”
00.45 “Проспорт”
02.40 “Документ”
03.40 Т/с “Хто в домі 
господар?”

01.40 Парламентський 
день
01.55 Підсумки дня
02.05 Діловий світ
02.10 Погода
02.15 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класік-прем’єр
02.45 Д/ф “Щасливе 
дитинство” Миколи 
Коломійця”
03.15 Д/ф “Стомлене 
серце”
04.05 Х/ф “Отруйна 
дружба” 

09.30 Футбол. ЧС. 1/8. 
1H - 2G.
11.35 “Школа розбитих 
серць”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.35 Рай.
14.00 Між матусями.
14.25 “Дон Маттео”.
15.25 “Будинок парафі-
яльного священика”.
16.25 “Клан”.
17.20, 18.40 “Мода на 
успіх”.
17.45 Публіцистична 
програма.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Приціл.
19.10 “Сорокарічний”.
20.05 Вечірка.
21.25 “Ранчо”.
22.25 Справи польські.
22.50 “Викрадена цнот-
ливість”
00.25 Спецзавдання.
01.00 “Екстрадиція”.
01.55 Ніч загадок.
01.55 “Хуліганки”, 
трагікомедія, Франція, 
2000.

TV

Вiвторок,
29 червня

06.55 “Клуб “Фітнес”.
07.25 Сексуальність у 
Церкві. Репортаж.
07.45 “Два світи”.
08.20 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.00 Сімейний 
турнір.
12.30 Телекрамниця.
13.05 “Планета 
Земля”.
14.05 “Ночі і дні”.
15.10 “Дочки Маклео-
да”.
16.00, 20.35 Кабаре.
16.40, 01.30 Футбол. 
ЧС. 1/8. 1F - 2E.
19.15 Панорама.
19.35 Гаряча тема.
20.00 “Кольори 
щастя”.
21.10 “Ліцензія на 
виховання”.
21.50 Х/ф “Ямакасі 2: 
Сини вітру”
23.35 “Офіцери”.

Середа, 
30 червня

08.00 “Мордзяки”. М/с.
08.30 “Машина змін”. 
Т/с.
09.00, 01.45 “Бульоне-
ри” Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 “Загадкова біляв-
ка”. Телетурнір.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. Т/с.
14.05 Концерт у Кра-
кові.
15.00 “Етнічний клі-
мат”. Репортаж.
15.10 “Сороріччя”. 
Ювілей Войтека Мли-
нарського.
16.10 “Спринт крізь іс-
торію”. Тележурнал.
16.40 “Золоті хіти”.
17.05 “Злотопольські”. 
Т/с.
17.30 “Будинок пара-
фіяльного священика”. 
Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Яккут 2010.
19.15, 19.45 “Ул. Що-
денна 2, кв. 3”. Т/с.
20.15, 02.15 На добра-
ніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”. 
Т/с.
21.40 “Подорож жар-
тома”. Розважальна 
програма.
22.35 “Тиждень Поль-
щі”. Телекрамниця.
23.05 “Убивчий відділ”. 
Т/с.
23.35 “Польські шля-
хи”. Т/с.
00.55 “Войтек Черов-
ський - босоніж сві-
том”. Цикл репортажів.
03.00 “Є як є”. Т/с.
03.30 21 перегляд 
акторської пісні. 
Концерт.
04.30 “Таємниця 
секретного бастіону”. 
Т/с.
05.15 “Твої золоті хіти”.
05.35 “Убік Польщі”. 
Документальна теле-
новела.

06.00 Програма передач
06.01, 23.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 05.15 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.45, 00.25, 
03.20, 05.20 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.20, 02.45, 
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
17.50, 22.20, 23.50, 02.50, 
04.25 “Погода в Україні”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.30, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
ефірі”
10.55, 01.50, 02.55, 03.25, 
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Здорові історії”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “Велика 
політика”
18.30 “Хроніка дня”
18.45, 05.30 “Київський 
час”
19.00, 22.30, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 
“Акцент”
00.30 “Автопілот-
новини”
00.40 “Ресторанні 
новини”

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.20, 08.10 
Спорт+щоденник
06.30, 07.30, 08.20 По-
года
06.35, 07.35, 08.30 Муль-
тфільм
07.10 Ера бізнесу
07.40 Створи себе
07.50 Нерухомість з 
Іриною Кілко
08.25 Рейтингова па-
норама
08.40 Корисні поради
09.00 Погода
09.05 Кубок світу FIFA-
2010. 1/8 фіналу
11.05 Кубок світу FIFA-
2010. Щоденник
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.35 Кубок світу FIFA-
2010. 1/8 фіналу
15.00 Новини
15.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.25 Euronews
15.45 Африканські при-
страсті
19.00 Новини
19.15 Діловий світ
19.35 Погода
19.45 Африканські при-
страсті
21.00 Підсумки дня
21.10 Діловий світ
21.20 Кубок світу FIFA-
2010. 1/8 фіналу
23.30 Африканські при-
страсті
01.20 Трійка, Кено, 
Максима
01.25 Прес-анонс
01.30 Парламентський 
день
01.45 Підсумки дня
01.55 Діловий світ
02.00 Погода
02.05 Т/с “Таємниче озе-
ро” 7,8с. (заключна)
04.00 Х/ф “Через конти-
ненти” 
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.05 “Служба Роз-
шуку Дітей”
06.10 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.55, 07.35, 08.05, 
09.05 “Сніданок з 
1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.15, 19.30, 00.20 
ТСН: “Телевізійна 
Служба Новин”
07.10 М/ф “Ну, по-
стривай!”
10.00, 20.10 Т/с “Іс-
аєв-2. Пароль не 
потрібен”
11.10 Х/ф “Східна 
наречена”
13.25 Т/с “Таке 
життя”
14.30 Т/с “Слово 
жінці”
15.10 Т/с “Маргоша 
- 2”
16.15 “Анатомія 
слави”
17.25 Т/с “Закон і 
порядок-2. Відділ 
оперативних розслі-
дувань”
18.25 Т/с “Ведмежий 
кут”
19.25 “Погода”
21.05 Х/ф “Червона 
спека” 
23.15 Д/ф “Ілюзія 
безпеки: Курортний 
роман. Небезпечні 
зв’язки”
00.45 “Проспорт”
00.50 Х/ф “Клеопа-
тра”
04.55 “Документ”
05.55 М/ф “Як коза-
ки...”

15.50 Т/с “Ранетки”
16.50, 22.25 Т/с “Тату-
севі дочки”
17.50, 21.25 Т/с “Во-
роніни”
19.15, 01.05 Спортре-
портер
01.15 Т/с “4400” 
02.00 Х/ф “Охоро-
нець” 
03.30 Студія Зона 
ночі Культура
03.35 Костянтин 
Степанков. Спомин 
після життя ф.2
04.30 Студія Зона 
ночі
04.30 Невідома 
Україна
05.00 Зона ночі

06.10, 00.50 “Бізнес”
06.15, 21.20 Т/с “Кула-
гін та Партнери” 
07.05 Т/с “Комісар 
Рекс” 
09.05 Х/ф “Відданий 
друг” 
11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.45 “Битва екстра-
сенсів”
13.50 “Моя правда. 
Міраж”
14.55 “Давай одружи-
мося”
17.00, 18.10 Т/с “Ад-
вокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.10 “Зіркове життя. 
Зірки-геї”
20.10 “Російські сен-
сації. Розрив серця”
22.20 Т/с “Адвокат” 
00.40 “Вікна-Спорт”
00.55 Х/ф “Пропажа 
свідка” 
02.25 Т/с “Медіум” 

21.40 “Убий мене, 
лягавий”. Х/ф. Польща, 
1987 р.
23.40 Розважальна 
програма.
00.00 “На біду...”. Т/с.
01.05 “Смак часу”.
03.05 “Є як є”. Т/с.
03.35 “Подорож жар-
тома”. Розважальна 
програма.
04.30 “Тиждень Поль-
щі”. Тележурнал.
05.00 “Убивчий відділ”.
05.25 “Люблю кіно”. 
06.45 41 Фестиваль 
студентської пісні.

14.00 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” (77 с.) 
15.35, 00.15 Щиросер-
де зізнання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 03.50 Критична 
точка
18.00 Т/с “Єфроси-
нія” (93 с.) 
19.20 Т/с “Зрадник” 
20.20 Т/с “Глухар - 2” 
(29 с.) 
21.20 Т/с “Брудна 
справа” (6 с.) 
22.20 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” 
00.55 Х/ф “Четверта 
група” 
04.40 Т/с “Звіробій”  

06.05 Фантастичні іс-
торії. Гості з космосу. 
Одкровення контак-
терів
06.55 “Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 
Інтером”
09.10 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
10.10 Т/с “Невидим-
ки” 
11.15 “Детективи”
12.10, 03.20 “Знак 
якості”
12.40 Т/с “Агент на-
ціональної безпеки” 
14.00 Т/с “Відблиски” 
15.10, 03.50 “Судові 
справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”
17.20, 02.55 Т/с “Су-
сіди” 
18.10 Т/с “Дві долі. 
Нове життя” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.40 Подро-
биці
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Бумеранг із 
минулого”
23.30 Надзвичайні іс-
торії. Почати спочат-
ку. Сповідь дружин 
олігархів.
00.45, 04.30 Д/п 
“Міста підземного 
світу. Лос-Анджелес. 
Каліфорнія”
02.10 Телевізійна 
служба розшуку 
дітей
02.15, 05.15 Т/с 
“Монк” 

19.15, 01.05 Спорт
08.05 Ділові факти. 
Гроші
09.35, 21.55 Comedy 
Club
10.40, 04.40 “Солда-
ти”. Т/с
11.40 Провокатор
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.20 “Бандитський 
Петербург”. Т/с
14.25, 00.20 “По за-
кону”. Т/с
15.25, 19.55 “Літєй-
ний-2”. Т/с
17.35 “Сліпий”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 03.25 Надзви-
чайні новини
23.55 Факти. Під-
сумок дня
01.15 “За межами”. 2 
с. Х/ф
03.55 “Місячне світ-
ло”. Т/с

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна знань”.
08.55 “Техаський рейн-
джер”.
09.55 “Безглузді” 
10.25 “90210”
11.15 “Прийомний покій”.
12.15 “Далеко від но-
силок”.
12.45 “Прийомна 
родина”.
13.55 “Тещі”.
14.25 “І хто тут голо-
вний?”.
15.00, 19.00 “Медові 
роки”.
15.45 “Одружений, і з 
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський і 
партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 “Лавка запасних” 
- комедія
22.55 “Любов зла” - ко-
медія, США, 2001.
01.25 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

08.00 “Про тих, хто по-
цупив Місяць”. Т/с.
08.30 “Машина змін”. 
Т/с.
09.00, 01.45 “Бульоне-
ри” Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 “Мій перший 
раз”. Т/с.
12.45, 07.45 “Поль-
ський смак”. Тележур-
нал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. 
Т/с.
14.05 Відеотека дорос-
лої людини.
14.50 “Твої золоті хіти”.
15.10 “Сорокоріччя”. 
Ювілей Войтека Мли-
нарського.
16.00 “Сага пологів”. 
Тележурнал.
16.40 Золоті хіти.
17.05 “Злотопольські”. 
17.30 “Будинок парафі-
яльного священика”. 
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Вино, кабаре і 
пісня”. Частина 1.
19.15, 19.45 “Ул. Що-
денна 2, кв. 3”. Т/с.
20.15, 02.15 На добра-
ніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”. 

06.55 “Клуб “Фітнес”.
07.20 Знаки часу.
07.45 “Два світи”.
08.20 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.05 Сімейний 
турнір.
12.30 Телекрамниця.
13.05 “Планета Земля”.
14.05 “Ночі і дні”.
15.10 “Дочки Макле-
ода”.
16.05 Як розлучитися?
17.00 Локальна про-
грама.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 Гільйотина.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Кольори щастя”.
20.35 Кабаре.
21.10 Х/ф “Сьогодні ти 
помреш”
22.45 “Доктор Хаус”.
23.45 “Танцюристи”.
00.45 Х/ф “Лояльність 
іншого роду”
02.40 Вечір мистецтв.

05.00 Т/с “Колишня”
05.45 Т/с “Стан свідо-
мості”
06.25, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
07.30, 08.30, 19.20, 
01.10 Погода
07.35, 08.35 “Підйом”
09.00 Т/с “Кадети”
10.55, 20.25 Т/с “Щас-
ливі разом”
11.55 Телекрамниця 
“УСЕ для ВАС”
12.10, 23.30 Інтуїція
13.30, 19.00, 00.45 
Репортер
13.35 М/с “Веселі 
мелодії”
13.55 М/с “Пригоди 
Джекі Чана”
14.20, 15.45 Teen Time
14.25 Т/с “Третя пла-
нета від Сонця”
14.50 Т/с “Кайл XY”

06.25, 07.05, 08.40, 
00.50, 02.55 Погода
06.35, 02.30 Факти
06.55, 08.00 Ділові 
факти
07.00, 08.35 300 сек/
год
07.10, 09.00 Кубок 
світу FIFA-2010. Що-
денник
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.35, 00.40 Спорт
08.05 Ділові факти. 
Гроші
09.40 “Ілля Муро-
мець і Соловей-
розбійник”. М/ф
11.25, 04.55 “Солда-
ти”. Т/с
12.25 “Бібліотекар-2”. 
Перша частина. Х/ф
12.45 Факти. День
13.10 “Бібліотекар-2”. 
Друга частина. Х/ф
14.25 “Бібліотекар-3”. 
Х/ф
17.00 Футбол. Кубок 
світу FIFA-2010: 1/8 
фіналу
19.00 Факти. Вечір
19.40, 03.00 Надзви-
чайні новини
20.10 “Літєйний-2”. 
Т/с
22.15 Comedy Club

06.25 Служба роз-
шуку дітей
06.30, 07.05, 08.40, 
01.10, 03.20 Погода
06.35, 02.50 Факти
06.55, 08.00 Ділові 
факти
07.00, 08.35 300 сек/
год
07.10, 09.00 Кубок 
світу FIFA-2010. Що-
денник
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 

06.00, 06.50, 05.25 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 Т/с “Єфроси-
нія” (92 с.) 
08.00, 14.40, 23.20 Т/с 
“Слід” 
08.55, 03.00 Т/с “Без-
мовний свідок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
11.00 Т/с “Зрадник”  
12.00 Т/с “Звіробій” 
13.00 Т/с “Брудна 
справа” (2 с.) 

07.00, 09.25 Кава або 
чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10 Чверть на 
дев’яту.

17.10, 03.50 Критична 
точка
18.00 Т/с “Єфроси-
нія” (92 с.) 
19.20 Т/с “Зрадник” 
(10 с.) 
20.20 Т/с “Глухар - 2” 
(28 с.) 
21.20 Т/с “Брудна 
справа” (5 с.) 
22.20 Х/ф “Четверта 
група” 
00.55 Х/ф “Тільки 
повернися!” 
02.30 Т/с “Безмовний 
свідок” 
04.40 Т/с “Звіробій” 
(26 с.) 

новини”
00.40 “Смачні подо-
рожі”

23.10 3-й тайм
00.20 Факти. Підсумок 
дня
00.55 “За межами”. 1 
с. Х/ф
03.30 “Місячне світло”. 
Т/с

06.05 Оболе на біс.
06.20 “Я вам покаджу!” 
Т/с.
07.00 “Підвал під 
Баранами”. Ювілейний 
концерт.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

1+1

ІНТЕР

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

СТБ 

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

06.10 Д/п “Людина 
без маски. Георг Отс”
06.55 “Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 
Інтером”
09.10 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
10.10 Т/с “Невидимки” 

05.00 Т/с “Колишня”
05.45 Т/с “Стан свідо-
мості”
06.25, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
07.30, 08.30, 19.20, 
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01.25 Прес-анонс
01.30 Парламентський 
день
01.45 Підсумки дня
01.55 Діловий світ
02.00 Погода
02.05 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класік-прем*єр
02.30 Х/ф “Прощаю 
вам” 
04.10 Х/ф “Дитячі при-
годи. Троянський кінь”
05.00 Х/ф “Дитячі 
пригоди. Пригоди 
Гуллівера”
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

дев’яту.
09.45 Мультсеріал.
10.15 “Велика хвиля”
10.45 “Школа роз-
битих серць”.
11.40 “Паризький 
будуар”.
12.05 “Єврорюкзак”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.35 Війна світів.
13.55 Кабаре.
14.25 “Дон Маттео”.
15.25 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”.
16.20 “Клан”.
17.20 “Мода на успіх”.
17.45 Публіцистична 
програма.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Приціл.
18.35 “Гонщиця”
20.05 Вечірка.
21.15 Футбол. ЧС. 
1/4.
23.40 Футбол. ЧС. 
Хроніка.
23.55 Справи поль-
ські.
00.10 “Болотний диявол”
01.55 “Ворон 3: По-
рятунок”
03.45 “Бояри”

Петербург”. Т/с
14.30 “По закону”. Т/с
15.25 “Літєйний-2”. 
Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20 Добрі новини
19.30, 01.00 Надзви-
чайні новини
20.00 Наша Russia
21.30 Футбол. Кубок 
світу FIFA-2010: 
Чвертьфінал
23.15 3-й тайм
00.25 Автопарк. Парк 
автомобільного 
періоду
01.50 “Стівен Кінг: 
Воно”. 2 с. Х/ф 
03.55 “Подорож до 
центру Землі”. Х/ф 

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.15, 08.10 
Спорт+щоденник
06.30, 07.25, 08.20 По-
года
06.35, 07.30, 08.30 Муль-
тфільм
06.40 Рецепти здоров’я
07.10 Ера бізнесу
07.40 Створи себе
07.50 Нерухомість з 
Іриною Кілко
08.25 Рейтингова па-
норама
08.40 Корисні поради
09.00 Погода
09.10 Прес-анонс
09.25 Х/ф “Білий птах з 
чорною ознакою”
11.10 Погода
11.25 “Сільська правда” 
з Т.Метерчук
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.30 У дні шкільних 
канікул. Х/ф “Дитячі 
пригоди. Троянський 
кінь”
13.15 У дні шкільних 
канікул. Х/ф “Дитячі 
пригоди. Пригоди 
Гуллівера”
14.10 Крок до зірок
15.00 Новини
15.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.25 Euronews
15.40 Погода
15.55 Наша пісня
16.45 Х/ф “Поцілунок”
18.00 Новини
18.15 Діловий світ
18.35 Погода
18.50 Х/ф “Безстрашне 
кохання”
20.45 Погода
21.00 Підсумки дня
21.10 Діловий світ
21.30 Африканські при-
страсті
23.30 Африканські при-
страсті
01.15 Трійка, Кено, 
Максима

06.25, 07.05, 08.40, 
01.10, 03.25 Погода
06.35, 02.55 Факти
06.55, 08.00 Ділові 
факти
07.00, 08.35 300 сек/
год
07.10, 09.00 Кубок 
світу FIFA-2010. Що-
денник
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок

05.55, 02.30 “Бізнес”
06.00 Т/с “Кулагін та 
Партнери” 
06.50 Т/с “Комісар 
Рекс” 
07.50 Х/ф “Під небом 
Верони” 
16.40 Х/ф “Москва 
сльозам не вірить” 
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 Х/ф “Москва 
сльозам не вірить”
20.00, 22.20 “Україна 
має талант! Най-
краще”
21.00, 23.20 “ВусоЛа-
поХвіст”
00.35 Х/ф “Не клей 
дурня” 
02.20 “Вікна-Спорт”
02.35 Х/ф “Мій люби-
мий клоун” 
04.00 Т/с “Медіум” 

12.15, 22.45 Інтуїція
13.30, 19.00, 23.50 
Репортер
13.35 М/с “Веселі 
мелодії”
13.55 М/с “Пригоди 
Джекі Чана”
14.20, 15.45 Teen Time
14.25 Т/с “Третя пла-
нета від сонця”
14.50 Т/с “Кайл XY”
15.50 Т/с “Ранетки”
16.50 Т/с “Татусеві 
дочки”
17.55, 21.40 Т/с “Во-
роніни”
19.15, 00.10 Спортре-
портер
00.20 Х/ф “Техаська 
різанина бензопи-
лою: Початок” 
02.00 Х/ф “Любителі 
собак”
03.25, 04.25 Студія 
Зона ночі Культура
03.30 Тарас Шевчен-
ко. Надії
03.55 Тарас Шевчен-
ко. Спадщина
04.30 Четверта хвиля
05.45 Зона ночі

06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 05.15 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.45, 00.25, 
03.20, 05.20 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.20, 02.45, 
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
17.50, 22.20, 23.50, 02.50, 
04.25 “Погода в Україні”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.30, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
ефірі”
10.55, 01.50, 02.55, 03.25, 
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Феєрія мандрів”
16.30 “Драйв”
17.30, 00.40, 04.30 
“Акцент”
18.30, 23.30, 03.30, 05.40 
“Хроніка дня”
18.45, 05.30 “Київський 
час”
19.00, 00.00, 04.00 “Час 
новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50 “Вільна гавань”
00.30 “Автопілот-
новини”

07.55, 08.55, 12.55, 
19.15, 01.05 Спорт
08.05 Ділові факти. 
Гроші
09.30, 21.55 Comedy 
Club
10.40, 04.40 “Солда-
ти”. Т/с
11.40, 17.35 “Сліпий”. 
Т/с
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.20 “Бандитський 
Петербург”. Т/с
14.25, 00.20 “По за-
кону”. Т/с
15.25, 19.55 “Літєй-
ний-2”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 03.30 Надзви-
чайні новини
23.55 Факти. Під-
сумок дня
01.15 “Стівен Кінг: 
Воно”. 1 с. Х/ф 
04.00 “Місячне світ-
ло”. Т/с

санти”
07.30, 08.30, 19.20, 
01.05 Погода
07.35, 08.35 “Підйом”
09.00 Т/с “Кадети”
10.55, 20.20 Т/с “Щас-
ливі разом”
11.55 Телекрамниця 
“УСЕ для ВАС”
12.15, 23.25 Інтуїція
13.30, 19.00, 00.40 
Репортер
13.35 М/с “Веселі 
мелодії”
13.55 М/с “Пригоди 
Джекі Чана”
14.20, 15.45 Teen Time
14.25 Т/с “Третя пла-
нета від Сонця”
14.50 Т/с “Кайл XY”
15.50 Т/с “Ранетки”
16.50, 22.25 Т/с “Тату-
севі дочки”
17.55, 21.20 Т/с “Во-
роніни”
19.15, 01.00 Спортре-
портер
01.10 Служба роз-
шуку дітей
01.15 Т/с “4400” 
02.00 Х/ф “Непере-
можні” 
03.30 Студія Зона 
ночі Культура
03.35 Скіфи (свідчен-
ня та версії)
03.50 Скіфи
04.00 Відгомін за-
бутого неба
04.30 Студія Зона 
ночі
04.35 Я, милістю Бо-
жою, пан возний
05.00 Зона ночі

06.05 “Служба Роз-
шуку Дітей”
06.10 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.55, 07.35, 08.05, 
09.05 “Сніданок з 
1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.15, 19.30 ТСН: 
“Телевізійна Служба 
Новин”
07.10 М/ф “Чебураш-
ка + Шапокляк”
10.00 Т/с “Ісаєв-2. 
Пароль не потрібен”
11.15, 01.30 Х/ф 
“Медовий місяць з 
мамою”
13.10 Т/с “Таке 
життя”
14.10, 04.25 Т/с “Сло-
во жінці”
15.00, 05.10 Т/с “Мар-
гоша - 2”
16.05 Д/ф “Ілюзія 
безпеки: Слідами 
снігової людини”
17.25 Т/с “Закон і 
порядок-2. Відділ 
оперативних розслі-
дувань”
18.25 Т/с “Ведмежий 
кут”
19.25 “Погода”
20.00 Х/ф “Алек-
сандр” 
23.45 Х/ф “Турнір на 
виживання” 
02.55 “Документ”
03.55 Т/с “Хто в домі 
господар?”

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Фортуна 
знань”.
08.55 “Техаський 
рейнджер”.
09.55 “Безглузді”
10.25 “90210”.
11.15 “Прийомний 
покій”
12.15 “Далеко від 
носилок”.
12.45 “Прийомна 
родина”.
13.55 “Тещі”.
14.25 “І хто тут голо-
вний?”.
15.00, 19.00 “Медові 
роки”.
15.45 “Одружений, і з 
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський 
і партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 “За мною 
останній танець” 
23.20 “Валландер: 
африканець”
01.20 Ніч загадок.
04.20 Таємниці долі.

06.50 “Клуб “Фітнес”.
07.20 Сто тисяч 
лелек.
07.50 “Два світи”.
08.25 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.00 Сімейний 
турнір.
12.30 Телекрамниця.
13.10 Д/с “Я, малюк”
14.10 “Ночі і дні”.
15.15 “Будинок”.
16.15, 20.35 Кабаре.
17.00 Локальна про-
грама.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 “Гільйотина”.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Кольори 
щастя”.
21.10 Х/ф “Дублери”
23.10 “Доктор Хауз”.
00.05 “Танцюристи”.
01.05 Х/ф “День роз-
плати”

TV

П'ятниця, 
2 липня

08.00 “Про тих, хто 
поцупив Місяць”. Т/с.
08.25 “Машина змін”. 
09.00, 01.45 “Бульонери”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Ополе. Рок нон-
стоп.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. 
Т/с.
14.05 21 огляд актор-
ської пісні. Концерт.
15.10 Розважальна 
програма.
16.10 “Спринт крізь 
історію”. Тележурнал.
16.40 Золоті хіти.
17.05 “Злотополь-
ські”. Т/с.
17.30 “Будинок пара-
фіяльного священи-
ка”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Гала-концерт 
Агнежки Осецької.
19.15, 19.45 “Ул. Що-
денна 2, кв. 3”. Т/с.
20.10, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”. 
21.40 Відеотека до-
рослої людини.
22.30 “Кар’єра Ніко-
діма Дизми”. Т/с.
23.35 “Люблю кіно”. 
01.15 “Фільм зі 
страшною назвою”. 
03.05 “Є як є”. Т/с.

06.45 “Клуб “Фітнес”.
07.20 “Два світи”.
08.20 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.00 Х/ф “Є тільки 
один Джиммі Грімбл”
13.50 “І в сонце, і в 
дощ”.
14.55 “Будинок”.
16.40, 01.15 Футбол. 
ЧС. 1/4.
19.15 Панорама.
19.35 Гаряча тема.
20.00 “Кольори 
щастя”.
20.40 Кабаре.
22.10 Хіт десятиліття.
23.35 Х/ф “Не посту-
питися Штайнам”

Четвер,
1 липня

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.20, 08.10 
Спорт+щоденник
06.30, 07.30, 08.20 По-
года
06.35 Мультфільм
06.40 Ранкові зустрічі
07.10 Ера бізнесу
07.15 Рейтингова 
панорама
07.35 Будівельний 
майданчик
07.45 Створи себе
08.25 Олімпіада: від 
малого до великого
08.40 Корисні поради
09.00 Погода
09.10 Прес-анонс
09.15 Х/ф”Поцілунок”
10.20 Погода
10.30 Т/ф “Вершина 
Візбора”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.30 У дні шкільних 
канікул. Х/ф “Дитячі 
пригоди. 20 000 льє під 
водою”
13.20 “Надвечір’я” з Т. 
Щербатюк
14.00 Африканські при-
страсті
15.00 Новини
15.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.25 Euronews
15.45 Африканські при-
страсті
16.50 Кубок світу FIFA-
2010.1/4 фіналу
19.00 Новини
19.15 Магістраль
19.35 Погода
19.45 Африканські при-
страсті
21.00 Підсумки дня
21.10 Діловий світ
21.20 Африканські при-
страсті
23.30 Африканські при-
страсті
01.20 Трійка, Кено
01.25 Прес-анонс
01.30 Парламентський 

06.05 “Служба Роз-
шуку Дітей”
06.10 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.55, 07.35, 08.05, 
09.05 “Сніданок з 
1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.15, 19.30, 01.00 
ТСН: “Телевізійна 
Служба Новин”
07.10 М/ф “Ну, по-
стривай!”
10.00, 20.10, 21.05 Т/с 
“Ісаєв-2. Пароль не 
потрібен”
11.15, 01.30 Х/ф 
“Пригоди індіанки в 
Америці”
13.10 Т/с “Таке 
життя”
14.10, 04.35 Т/с “Сло-
во жінці”
15.00, 05.20 Т/с “Мар-
гоша - 2”
16.05 Д/ф “Ілюзія 
безпеки: Урятувати 
свідка”
17.25 Т/с “Закон і 
порядок-2. Відділ 
оперативних розслі-
дувань”
18.25 Т/с “Ведмежий 
кут”
19.25 “Погода”
22.00 Х/ф “Я прий-
шов з миром” 
23.55 Д/ф “Ілюзія 
безпеки: Слідами 
снігової людини”

06.05 Надзвичайні іс-
торії. Почати спочат-
ку. Сповідь дружин 
олігархів.
06.55 “Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 
Інтером”
09.10 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
10.10 Т/с “Невидим-
ки” 
11.15 “Детективи”
12.10, 03.15 “Знак 
якості”
12.40 Т/с “Агент наці-
ональної безпеки-2” 
14.00 Т/с “Відблиски” 
15.10, 03.45 “Судові 
справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”
17.20, 02.50 Т/с “Су-
сіди” 
18.10 Т/с “Дві долі. 
Нове життя” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.30 Подро-
биці
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Бумеранг із 
минулого”
23.30 Надзвичайні 
історії. Підводні піра-
ти, або Чорна мітка 
рекера
00.40, 04.25 Д/п “Вої-
ни. Варвари”
02.00 Телевізійна 
служба розшуку 
дітей
02.05, 05.10 Т/с 
“Монк” 

04.55 Т/с “Колишня”
05.40 Служба роз-
шуку дітей
05.45 Т/с “Стан свідо-
мості”
06.25, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
07.30, 08.30, 19.20, 
00.15 Погода
07.35, 08.35 “Підйом”
09.00 Т/с “Кадети”
10.55, 20.25 Т/с “Щас-
ливі разом”
11.55 Телекрамниця 
“УСЕ для ВАС”

тих серць”.
11.30 Кулінарний 
журнал.
11.45 “Як стати садів-
ником”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.35 Ми, ви, вони.
14.00 Кабаре.
14.25 “Дон Маттео”.
16.20 “Клан”.
17.20, 18.40 “Мода на 
успіх”.
17.45 Публіцистична 
програма.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Приціл.
19.05 “Сорокарічний”.
20.05 Вечірка.
21.25 “Ранчо”.
22.20 Справи поль-
ські.
22.45 Справа для 
репортера.
23.30 “Детоксикація”.
00.20 Варто обмірку-
вати.
01.15 “Доки сплять діти”
02.40 Ніч загадок.

день
01.45 Підсумки дня
01.55 Діловий світ
02.05 Т/ф “Вершина 
Візбора”
03.30 Д/ф “Попри все - 
хірургія”
04.00 “Сільська правда” 
з Т.Метерчук
04.35 “Надвечір’я” з Т. 
Щербатюк
05.05 Х/ф “Дитячі 
пригоди. 20 000 льє під 
водою”
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.10 Надзвичайні 
історії. Підводні піра-
ти, або Чорна мітка 
рекера
06.55 “Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 
Інтером”
09.10 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
10.10 Т/с “Невидим-
ки” 
11.15 “Детективи”
12.10, 02.55 “Знак 
якості”
12.40 Т/с “Агент наці-
ональної безпеки-2” 
14.00 Т/с “Відблиски” 
15.10, 03.20 “Судові 
справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”
17.20, 02.30 Т/с “Су-
сіди” 
18.10 Т/с “Дві долі. 
Нове життя” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.05 Подро-
биці
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 “Велика по-
літика з Євгенієм 
Кисельовим”
00.00, 04.00 “Гучна 
справа. Кінець світу 
за розкладом”
01.45, 04.50 Т/с 
“Монк” 

06.20 Служба роз-
шуку дітей
06.25, 07.05, 08.40, 
01.40, 03.50 Погода
06.35, 03.25 Факти
06.55, 08.00 Ділові 
факти
07.00, 08.35 300 сек/
год
07.10, 09.00 Кубок 
світу FIFA-2010. Що-
денник
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.25, 01.35 Спорт
08.05 Ділові факти. 
Гроші
09.35 Comedy Club
10.40 “Солдати”. Т/с
11.40, 17.35 “Сліпий”. 
Т/с
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.20 “Бандитський 

06.20, 00.50 “Бізнес”
06.25, 21.20 Т/с “Кула-
гін та Партнери” 
07.15 Т/с “Комісар 
Рекс” 
09.15 Х/ф “Дами за-
прошують кавалерів” 
11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Російські сен-
сації. Розрив серця”
14.55 “Давай одружи-
мося”
17.00, 18.10 Т/с “Ад-
вокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.10 “Моя правда. 
Володимир Жири-
новський”
20.10 “Російські сен-
сації. Кохати зірку”
22.20 Т/с “Адвокат” 
00.40 “Вікна-Спорт”
00.55 Х/ф “Попере-
дній розслід” 
02.25 Т/с “Медіум” 

де зізнання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 03.50 Критична 
точка
18.00 Т/с “Єфроси-
нія” (94 с.) 
19.20 Т/с “Зрадник” 
20.20 Т/с “Глухар - 2” 
21.20 Т/с “Брудна 
справа” (7,8 с.) 
00.50 Х/ф “Зниклі” 
04.40 Т/с “Звіробій”  

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Фортуна 
знань”.
09.00 “Техаський 
рейнджер”.
09.55 “Безглузді”
10.25 “90210” - серіал, 
США, 2008.
11.15 “Прийомний 
покій” 
12.15 “Далеко від 
носилок”.
12.45 “Прийомна 
родина”.
13.55 “Тещі”.
14.25 “І хто тут голо-
вний?”.
15.00, 19.00 “Медові 
роки”.
15.45 “Одружений, і з 
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський 
і партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 “Канікули 
Джонсонів”
23.05 “Ящір Безімен-
ний”
00.50 “Біла графиня” 
03.30 Ніч загадок.
04.30 Таємниці долі.

09.10, 22.15, 23.20, 
02.45, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 22.20, 
23.50, 02.50, 04.25 “По-
года в Україні”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30 “Вільна гавань”
10.55, 01.50, 02.55, 
03.25, 04.20, 05.25 
“Огляд преси”
11.20 “Зверни увагу”
11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямо-
му ефірі”
15.30 “Своїми очима”
16.30 “На межі”
17.30, 04.30 “Феєрія 
мандрів”
18.30, 23.30 “Хроніка 
дня”
18.45, 05.30 “Київський 
час”
19.00, 00.00, 04.00 “Час 
новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий 
час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 
“Фактор безпеки”
00.30 “Автопілот-
новини”
00.40 “Ресторанні 
новини”

03.35 “Дорослі діти”. 
Ток-шоу.
04.30 “Життєвий іс-
пит”. Т/с.
05.20 “Польські шля-
хи”. Т/с.
06.35 Концерт.
07.30 “Подорож 
Макловича”. Теле-
журнал.

свідок - 3” (79 с.) 
15.35 Щиросерде зі-
знання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10 Критична точка
18.00 Т/с “Єфроси-
нія” (95 с.) 
19.25 Х/ф “Наречена 
на замовлення” 
21.30, 03.30 Шустер 
Live
01.30 Х/ф “Віра 
Дрейк” 

08.00 “Про тих, хто 
поцупив Місяць”. Т/с.
08.30 “Машина змін”. 
09.00, 01.45 “Бульоне-
ри” Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 “Клуб кабаре на 
дивані”.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. 
14.05 “Тиждень Поль-
щі”. Тележурнал.
14.35 Ополе на біс. 
Концерт.
15.10, 07.15 Розва-
жальна програма.
16.10 “Було, не про-
йшло”. Тележурнал.
16.40 Золоті хіти.
17.05 “Злотополь-
ські”. Т/с.
17.35 “Будинок пара-
фіяльного священи-
ка”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Вино, кабаре і 
пісня”. Частина 2.
19.15, 19.45 “Ул. Що-
денна 2, кв. 3”. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”. 
21.40 “Дорослі діти”. 
Ток-шоу.
22.35 “Життєвий іс-
пит”. Т/с.
23.20 “Шанс на успіх”.
00.15 Д/ф.
01.05 “Мандрівник”. 

06.00, 06.50 Срібний 
апельсин
06.30, 17.00, 19.00 
Події
07.00 Т/с “Єфроси-
нія” (94 с.) 
08.00, 14.40 Т/с “Слід” 
08.55 Т/с “Безмовний 
свідок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
(29 с.) 
11.00 Т/с “Зрадник” 
(12 с.) 
12.00 Т/с “Звіробій” 
(закл. с.) 
13.00 Т/с “Брудна 
справа” (4 с.) 
14.00 Т/с “Безмовний 

06.00, 06.50, 05.15 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 Т/с “Єфроси-
нія” (93 с.) 
08.00, 14.40, 23.15 Т/с 
“Слід” 
08.55, 03.00 Т/с “Без-
мовний свідок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
11.00 Т/с “Зрадник” 
12.00 Т/с “Звіробій” 
13.00 Т/с “Брудна 
справа” (3 с.) 
14.00 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” (78 с.) 
15.35, 00.10 Щиросер-

06.00 Програма пе-
редач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 
22.45, 00.25, 03.20, 
05.20 “Погода на ку-
рортах”
06.30 “Ранок на 5-му”

05.00 Т/с “Колишня”
05.45 Т/с “Стан свідо-
мості”
06.25, 19.25 Т/с “Кур-

07.00, 09.25 Кава або 
чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Чверть на 
дев’яту.
09.45 Мультсеріали.
10.40 “Школа розби-

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

ІНТЕР

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

СТБ 

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ Тележурнал.
03.05 “Є як є”. Т/с.
03.35 Відеотека до-
рослої людини.
04.20 “На біду...” Т/с.
05.20 “Убий мене, ля-
гавий”. Х/ф. Польща, 
1987 р.
07.30 “Кухонний ло-
ток”. Тележурнал.

1+1

01.25 “Проспорт”
02.55 “Документ”
03.55 Т/с “Хто в домі 
господар?”

07.00, 09.25 Кава або 
чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Чверть на 
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06.00 Шустер Live
07.00, 02.35 Літні 
жарти
07.30, 04.00 Х/ф 
“Пригоди Роккі та 
Буллвінкля” 
09.20 Х/ф “ДОА: Жи-
вий або мертвий” 
11.10 Х/ф “Наречена 
на замовлення” 
13.15 Т/с “Успіх за 
всяку ціну” (27,28,29 
с.) 
16.10 Шоу “Дві зірки 
- 3”
19.00, 03.30 Події
19.20 Х/ф “Найщас-
ливіша” 
23.05 Х/ф “Він, вона 
та я” 
01.00 Х/ф “Мільйонер 
мимоволі” 
05.20 Срібний апель-
син

06.05 Мультфільм
07.40, 03.30 Х/ф “Бан-
дит із Жобе” 
09.30 “Школа доктора 
Комаровського”
10.00 “Україно, вста-
вай!”
10.25 “Доки всі вдо-
ма” В. Алєнтова
11.25 Х/ф “Заза” 
13.30 Х/ф “Головне 
встигнути” 
15.50 “Пороблено в 
Україні”
17.55 Х/ф “Любов, як 
мотив” 
20.00, 01.10 “Подро-
биці тижня”
20.40 Футбол. “Інтер 
Суперкубок України”
23.00 Х/ф “Стриптиз” 
01.55, 04.50 Т/с 
“Монк” 
02.50 “Знак якості”

06.05 Телемагазин.
06.30 “Бухта 
Монарха”, серіал, 
США.
07.20 “Новий За-
віт”, мультфільм.
07.55 “Наша пла-
нета”.
08.30 Рік у саду.
09.00, 13.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 Ліс ближче 
до нас.
09.40 Зерно.
10.10 Мультсеріали 
Діснея.
11.10 “Ханна Мон-
тана”.
11.35 “Школа роз-
битих серць”.
13.40 Одрі Хепберн 
у мелодрамі “Са-
бріна”, США, 1954.
15.45 “Найвища 
людина у світі”.
16.40 Футбол. ЧС. 
1/4.
20.00 Вечірка. 
“Вінні-Пух”
21.20 Клайв Овен і 
Дженніфер Еністон 
у драмі “Ціна зра-
ди”, США, 2005.
23.15 “Невловимий 

Арнольда” - США, 
2005.
18.50 “Юристи Бос-
тона” - серіал, США, 
2004.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 Кабаре.
23.00 “Готель 52”.
00.00 “Фатальний 
потяг” - трилер, 
США, 1987.
02.40 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

18.20 “Попереду Ягід-
на”. Тележурнал.
18.35 Відеотека до-
рослої людини.
19.20 “Пристань”. Т/с.
20.10, 02.10 На до-
браніч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Я вам пока-
джу!” Т/с.
22.00 Концерт.
22.55 Розважальна 
програма.
23.55 “Нехай тебе 
покине мрія”. Х/ф. 
Польща, 1983 р.
01.40 “Ласковик і Ма-
лицький”. Розважаль-
на програма.
03.00 “Отче Матєуш”. 
Т/с.
03.45 “Хіт декади”. 
Розважальна про-
грама.
04.50 “Загублена ніч”. 
Х/ф.
05.35 “Шанс на успіх”.
06.30 “Місце пере-
бування”. Т/с.
07.25 “День на пере-
гонах”

06.05 Луна Пано-
рами.
06.35 “Людина 
серед людей”.
07.05 “Каспер”.
07.35 “Домашня 
війна”.
08.10 “Ставлю на 
Толика Банана”.
08.50 “Дівчина і 
хлопець”.
09.45 “Історія зо-
опарку”.
10.20 Телетурнір.
11.45 Босоніж 
світом.
12.20 Кулінарний 
журнал.
12.45 Грають діти.
13.20 Х/ф “Малень-
ка чарівниця”
15.00 Сімейний 
турнір.
15.30 “Чотири тан-
кісти і собака”.
17.35 “Людина 
серед ведмедів”.
18.25 Слово на не-
ділю.
18.35 Вхід вільний!.
19.00 Панорама.
19.35 “Багатії”.
20.10 Телетурнір.
21.10 Футбол. ЧС. 
1/4.
23.40 Футбол. ЧС. 
Хроніка.
23.50 Фестиваль.
00.05 Х/ф “За кров 
платять кров’ю”
01.50 “Новий день”.
02.35 “Клан мафі-
озі”.

світу FIFA-2010: 
Чвертьфінал
19.00 Факти. Під-
сумок дня
19.20 Спорт
19.55 “В ім’я короля”. 
Х/ф
22.30 Прожектор 
Перісхілтон
23.00 3-й тайм
00.05 “Людожер”. Х/ф 
03.40 “Місячне світ-
ло”. Т/с. Фінал

місяць”
13.15, 02.50 Х/ф “Дра-
кони і підземелля”
15.20 Х/ф “Прощена 
неділя”
17.20 Х/ф “Про 
любов”
19.30 “ТСН-Тиждень”
20.10 “Криве дзер-
кало”
22.40 “Світське 
життя”
23.40 Х/ф “Алек-
сандр” 

М/ф 
00.50 Памилаандер-
сон
02.50 Інтерактив. 
Тижневик
03.05 “Людожер”. Х/ф 

курортах”
06.20, 08.15, 19.20, 
00.25, 02.20, 04.50 
“Тема тижня”
06.30, 18.45, 05.30 
“Київський час”
06.45, 11.30 
“Автопілот-тест”
07.00, 07.30, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 23.00, 
03.00, 05.00 “Час 
новин”
07.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
07.15, 09.15, 12.20, 
14.15, 16.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 04.25 
“Погода в Україні”
07.35, 08.50, 22.50, 
23.20, 04.15 “Бізнес-
час”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.20 “Своїми очима”
09.45 “Улюблена 
робота”
10.15, 02.30 “Здорові 
історії”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.45 “Технопарк”
12.30 “Хроніка 
тижня”
13.30 “Драйв”
14.20 “Страва від 
шефа”
14.40 “Гра долі” (Се-
миренки)
15.30 “Зверни увагу”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “На межі”
18.20 “Вікно в Єв-
ропу”
19.00, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.30, 01.00 По-
літичне ток-шоу “5 
копійок”
21.20 “Народний 
контроль”
22.00, 03.30, 05.40 
“Територія закону”
22.30 “Вікно в Аме-
рику”
23.30 “Хроніка дня”
00.40 “Мотор”

14.15 Аналіз крові
15.00 Info-шок
16.00 Т/с “Татусеві 
дочки”
17.00 Перший Red 
Bull FlugTag в Україні
18.10 Х/ф “Гроші ви-
рішують все” 
20.10 Х/ф “Норбіт” 
22.15 Файна Юкрайна
23.00 Спортрепортер
23.05 Х/ф “Крута 
Джорджия” 
01.30 Х/ф “Чужий 
проти Чужого” 
02.55 Студія Зона 
ночі Культура
03.00 Українці Віра 2ч
03.45 Студія Зона 
ночі
03.50 Невідома 
Україна
05.00 Зона ночі

Субота, 
3 липня

Недiля, 
4 липня

06.00 Ранкова молитва
06.05 Світ православ’я
06.20 Крок до зірок
07.00 Оперативний 
об’єктив
07.20 Ноосфера
07.40 Акваторія бізнесу
08.00 Один день непере-
січної людини
08.20 Олімпіада: від 
малого до великого
08.40 Корисні поради
09.00 Погода
09.05 Кубок світу FIFA-
2010.1/4 фіналу
11.05 Кубок світу FIFA-
2010. Щоденник
11.55 Погода
12.10 Парламент
13.05 Кубок світу FIFA-
2010. 1/4 фіналу
15.25 Погода
15.35 Африканські при-
страсті
19.00 Діловий світ. 
Тиждень
19.35 Погода
19.45 Африканські при-
страсті
21.00 Підсумки дня
21.20 Кубок світу FIFA-
2010. 1/4 фіналу
23.30 Африканські при-
страсті
01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, Трійка, 
Кено
01.35 Підсумки дня
01.50 Погода
01.55 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класік-прем*єр. Сторін-
ками програми (ч. 1-4)
02.35 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класік-прем*єр
03.05 Х/ф “Дума про 
козака Голоту”
04.30 Х/ф “Невловимий” 

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05 Софія
06.20 DW. Новини 
Європи
06.50 КНУКіМ party - 
2 частина
07.50 Сільський час
08.20 Укравтоконти-
нент
08.40 Акваторія 
бізнесу
09.00 Погода
09.05 Кубок світу 
FIFA-2010. 1/4 фіналу
11.05 Кубок світу 
FIFA-2010. Щоденник
11.55 Крок до зірок
12.40 Кубок світу 
FIFA-2010. 1/4 фіналу
15.00 Новини. Спец-
випуск до Дня ВМС 
України
15.30 Погода
15.35 Коло Олімпіади
16.05 В гостях у Дми-
тра Гордона
18.20 Погода
18.35 Х/ф “Жінка з 
тіні” 
20.30 Точка зору
21.00 Підсумки дня
21.15 Погода
21.30 Африканські 
пристрасті
23.30 Африканські 
пристрасті
01.18 УВАГА!!! ПРО-
ФІЛАКТИКА!!!

10.40 М/ф “Таємниця 
третьої планети”
11.35 “Телеміст “Укра-
їна - Росія”
12.35 Х/ф “Учень 
Мерліна”
14.30 Т/с “Сищик 
Самоваров”
16.25 “Анатомія 
слави”
17.20 Х/ф “Холостяк”
19.30 ТСН: “Телевізій-
на служба новин”
20.00 Х/ф “Прощена 
неділя”
22.05 Х/ф “Про 
любов”
00.05 Худ. фільм
01.35 Х/ф “Турнір на 
виживання” 
03.05 “Телевізійна 
служба новин”
03.35 Х/ф “Дні слави” 

05.40 Мультфільм
06.45 “ Велика по-
літика з Євгенієм 
Кисельовим”
09.00 “Формула лю-
бові” О. Яковлєва
10.05 “Городок”
11.10 “Позаочі” І. 
Крутой
12.20 Д/п “Усков і 
Краснопольських. 
Кіно на двох”
13.45 Х/ф “Норовли-
ва мішень”
17.45 Концерт “Зо-
лота шарманка”
20.00, 00.30 Подро-
биці
20.30 Фестиваль гу-
мору “Юрмала 2009”
22.30 Х/ф “Життя в 
борг” 
01.10, 05.10 Т/с 
“Монк” 
02.00 Х/ф “Тріо: 
ескорт” 
03.35 “Позаочі”
04.20 “Формула 
любові”

собак”
09.00 М/с “Дональд 
Дак”
09.40 М/с “Нові при-
годи Вінні Пуха”
10.05 Зіркові драми
11.00 Інтуїція
12.05 Info-шок
13.10 Файна Юкрайна
13.55 Даєш молодь
14.35 Т/с “Бальза-
ківський вік або всі 
чоловіки сво...”
17.55 М/ф “Спляча 
красуня”
19.40 Х/ф “Поліцей-
ська академія” 
21.15 Х/ф “Марс 
атакує” 
23.35 Спортрепортер
23.40 Х/ф “Щоденник 
пам’яті”
02.00, 03.00 Студія 
Зона ночі Культура
02.05 Костянтин 
Степанков. Спомин 
після життя ф.3
03.05 Українці Віра 1ч
03.50 Роздоріжжя
04.00 Студія Зона 
ночі
04.05 Невідома 
Україна
06.00 Зона ночі

06.05 М/ф 
“Дюймовочка”, 
“Заколдованный 
мальчик” 
07.20 Х/ф “В моїй 
смерті прошу винити 
Клаву К.” 
09.00 “Їмо вдома”
10.05 “ВусоЛапоХ-
віст”
11.15 М/ф “Остров 
сокровищ” 
14.00 Х/ф “Втікачі” 
15.55 “Україна має 
талант! Найкраще”
18.00 “Неймовірні 
історії кохання”
19.00 Х/ф “Москва 
сльозам не вірить” 
22.10 “Москва 
сльозам не вірить” 
Невідома версія
23.10 “Моя правда. 
Володимир Жири-
новський”
00.10 “Зіркове життя. 
Зірки-геї”
01.10 “Паралельний 
світ”
02.05 Х/ф “Всі пови-
нні вмерти” 
04.10 “Мобільна 
скринька”
04.25 Т/с “Медіум” 

06.45 “Технопарк”
07.00, 07.30, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
07.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
07.15, 09.15, 14.15, 
16.15, 17.50, 22.50, 
23.50, 04.25 “Погода в 
Україні”
07.35, 08.50, 22.40, 
23.20, 04.15 “Бізнес-
час”
07.50 “Зодчий”
08.30 “Бістро-ТБ”
10.30 “Феєрія ман-
дрів”
11.20, 12.20 По-
літичне ток-шоу “5 
копійок”
13.30 “Вікно в Єв-
ропу”
14.20 “Страва від 
шефа”
14.40 “Гра долі” (Се-
миренки)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.20 “Фактор без-
пеки”
17.30, 04.30 “Не пер-
ший погляд”
18.30 “Народний 
контроль”
19.00, 22.30, 00.00, 
04.00 “Час новин” 
(рос.)
19.15, 01.00 Народне 
ток-шоу “Майдан”
21.00 “Час: підсумки”
22.00, 03.30, 05.40 
“Особливо небез-
печно”
23.30 “Час-Тайм”
00.40 “Смачні подо-
рожі”
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”

брати” 
10.20 Х/ф “Мільйо-
нер мимоволі” 
12.20 Х/ф “Він, вона 
та я” 
14.15 Х/ф “Найщас-
ливіша” 
18.00 Т/с “Успіх за 
всяку ціну” (30 с.) 
19.20 Т/с “Успіх за 
всяку ціну” (закл. с.) 
21.15 Х/ф “Самотній 
янгол” 
23.20 Х/ф “Сурогатна 
мати - 2” 
02.00 Х/ф “ДОА: Жи-
вий або мертвий” 
03.30 Події тижня

Т/с.
18.55 “Твої золоті 
хіти”.
19.15 “Місце пере-
бування”. Т/с.
20.10, 02.10 На до-
браніч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Отче Матє-
уш”. Т/с.
22.00, 22.55 Розва-
жальна програма.
23.50, 04.40 “Де-
фект”. Т/с.
01.05 “Супермоделі”. 
Т/с.
01.35 “Пригоди пана 
Михайла”. Т/с.
03.00 “Я вам пока-
джу!”. Т/с.
03.45 Заключний 
концерт XI Фести-
валю єврейської 
культури в Кракові.
05.40 Сніданок на 
полуденок.
06.40 “Пристань”. 
Т/с.
07.25 “День на пере-
гонах”.

06.20 Слово на не-
ділю.
06.25 “Нові від-
криття гробниць у 
Єгипті”.
07.25 Сто тисяч 
лелек.
07.50 “Домашня 
війна”.
08.25 “Ставлю на 
Толика Банана”.
09.05 Х/ф “Пригоди 
з піснею”
10.45 “Геніальні 
голуби”.
11.50 Босоніж 
світом.
12.25 Кулінарний 
журнал.
13.00 Х/ф “Альпій-
ська казка”
15.00 Сімейний 
турнір.
15.30 “Златополь-
ські”.
16.05 Шанс на успіх.
17.05 “І в горі, і в 
радості”.
18.05 Кабаре.
19.00 Панорама.
19.35 “Багатії”.
20.10 Телетурнір.
15.30 “Златополь-
ські”.
21.05 Х/ф “Дуже 
страшне кіно 3”
22.35 Х/ф “Гадюки”
00.30 Фестиваль 
єврейської культури 
в Кракові. Концерт.
01.35 Д/ф “Велика 
Китайська стіна”

Польща-Куба.
19.50 Події.
20.20 Погода.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 “С.S.I.”.
22.00 “Цифри”.
23.00 “Кістки”.
00.00 “Розпачливі 
домогосподарки”.
02.00 Спортивний 
журнал.
04.00 Таємниці долі.

00.10 Том Круз у 
драмі Олівера Сто-
уна “Народжений 
четвертого липня”, 
США, 1989.
02.40 “Стан усереди-
ні”, гостросюжетний 
серіал, Великобри-
танія, 2007.

06.30 Телемагазин.
06.55 “Дві сторони 
медалі”.
07.30 “Новий Завіт”, 
мультфільм.
08.00 Богослужіння.
09.00 Тиждень.
09.35 Тварини світу.
10.10 “Кільце і тро-
янда”.
10.45 “Балто”, муль-
тфільм, США, 1995.
12.50, 13.15 Між не-
бом і землею.
13.00 Янгол Госпо-
день.
14.00, 20.30 Новини.
14.10 “Тигри Євро-
пи”.
15.05 “Віннету: 
Золото апачей”, 
вестерн, Югославія-
Франція-ФРН, 1963.
16.50 “Південна час-
тина Тихого океану”, 
док.фільм.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Пристань”.
19.10 Угадай мело-
дію.
20.00 Вечірка. “Чип 
та Дейл”.
21.20 “Будинок над 
заплавою”.
22.20 Джордж Клуні 
в комедії “Нестерп-
на жорстокість”, 
США, 2003.

05.45 “Наші улюблені 
мультфільми” 
07.00 Х/ф “Не клей 
дурня” 
09.10 “Їмо вдома”
11.00 “Караоке на 
Майдані”
12.00 “ВусоЛапоХ-
віст”
13.55 “У пошуках 
істини. Українське 
чаклунство”
14.55 “Слідство вели. 
Школа під прицілом”
15.55 “Правила жит-
тя. Хто відповість за 
базар?”
16.55 “Нез’ясовно, 
але факт”
17.55 “Паралельний 
світ”
19.00 “Битва екстра-
сенсів”
20.00 Х/ф “Білий 
паровоз” 
21.50 Х/ф “Притя-
жіння” 
23.50 “Неймовірні 
історії кохання”
00.55 Х/ф “Старомод-
на комедія” 
02.30 Т/с “Медіум” 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

1+1

ІНТЕР

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ
5 КАНАЛ

ICTV

ICTV

СТБ 

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-1

5 КАНАЛ

05.40, 06.45 Погода
05.45 Факти
06.10 Автопарк. Парк 
автомобільного 
періоду
06.50 Добрі новини
06.55 Козирне життя
07.20 Кубок світу 
FIFA-2010. Щоденник
07.55, 02.00 “Фантом”. 
Х/ф
10.00 “Смак”
10.45 Люди, коні, 
кролики і...домашні 
ролики
11.50 Квартирне 
питання
12.50, 19.25 Наша 
Russia
13.50 “Вторгнення”. 
Х/ф
15.55 Ти не повіриш!
17.05 Футбол. Кубок 

08.00 “Притулок”. 
Тележурнал.
08.30 “Між нами 
лелеками”. М/с.
08.55 “Ранчо під зеле-
ною сімкою”. Т/с.
09.30 “Подорож жар-
тома”. Розважальна 
програма.
10.25 “Місія”. Т/с.
11.35 “Войтек Че-
ровський - босоніж 
світом”. Цикл репор-
тажів.
12.05 Вакат.
12.30 “Кухонний ло-
ток”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Райський 
клімат”. Т/с.
13.40, 01.55 “Твої зо-
лоті хіти”.
14.00 “На біду...”. Т/с.
15.05 Золоті хіти.
15.35 “Престижний 
район”. Т/с.
16.35 Ополе на біс.
17.00 Сніданок на 
полуденок.
18.00 Телеекспрес.

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини 
Полсат”.
08.00 “Скубі Ду”.
08.30 “Нескінченна 
історія” - муль-
тфільм, Канада-
ФРН, 2001.
10.10 “Каспер: Різдво 
примар” - муль-
тфільм, США-
Канада, 2000.
11.55 “Дупло Цеза-
ря” - комедійний 
серіал, РП.
12.40 “І хто тут голо-
вний?” - комедійний 
серіал, РП.
13.45 “Тещі”.
14.15 Готує Ева 
Вахович.
14.45 Волейбол 
Польща-Куба.
17.15 “Кампанія 

06.00 “Літаючий 
будинок”
06.50, 05.30 “Справ-
жні лікарі”
07.50 “Світське 
життя”
09.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качині 
історії”

05.45 М/ф “Залізний 
велетень”
07.05 Х/ф “Любителі 

06.00 Програма 
передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 08.10, 11.20, 
13.15, 15.20, 17.20, 
21.50, 00.20, 03.20, 
05.20 “Погода на 

Ентоні Ціммер”, 
трилер, Франція, 
2005.
00.55 “Марі Беснар, 
отруйниця”, Фран-
ція, 2006.
02.40 “Нагляд”.

06.20 Х/ф “Учень 
Мерліна”
08.00 “Ремонт +”
09.05 Лотерея “Лото-
Забава”
10.15 М/с “Качині 
історії”
10.40 “Смакуємо”
11.15 М/ф “Обереж-
но, мавпочки!”
11.25, 04.30 Х/ф “Бо-
жевільний медовий 

06.00 Х/ф “Клоун”
07.45 Церква Хрис-
това
08.00 Запитайте у 
доктора
08.40 М/с “Доброго 
ранку, Міккі!”
09.20 М/с “Нові при-
годи Вінні Пуха”
09.40 Даєш молодь
10.20 Х/ф “Лиззі 
МакГуайр”
12.25 Кліпси
12.50 Шоуманія
13.30 Ексклюзив

05.30, 05.50 Погода
05.35 Факти
05.55 “Володарі Всес-
віту”. Х/ф
07.45 “Смак”
08.15 Кубок світу 
FIFA-2010. Щоденник
08.55 Анекдоти по-
українськи
09.25 Прожектор 
Перісхілтон
10.00 Квартирне 
питання
11.00 Ти не повіриш!
11.55 Козирне життя
12.35 Інший футбол
13.05 Епоха футболу
14.05 Спорт
14.10, 01.25 “Опера-
ція “Дельта Фарс”. 
Х/ф
16.00 “В ім’я короля”. 
Х/ф
18.45 Факти тижня
19.40 Максимум в 
Україні
20.05 Країна має 
знати!
20.30 “В ім’я помсти”. 
Х/ф
22.35 “Беовульф”. 

08.00 “Рок в городі”.
08.30, 08.40 “Король 
Матіуш Перший”. 
Т/с.
09.00 “Зернятко”. 
Тележурнал.
09.30 “Дорослі діти”. 
Ток-шоу.
10.25 “Місія”. Т/с.
11.40 “Етнічний 
клімат”. Репортаж.
11.55, 01.30 “При-
годи пана Михайла”. 
Т/с.
12.25 “Сто тисяч 
лелек”. Д/с.
12.55, 13.15 “Між 
небом і землею”. 
Тележурнал.
13.00 Янгол.
13.45 “Місце в іс-
торії”. Цикл репор-
тажів.
14.00 “Таємниця 
святої меси”.
15.15 “Таємниця 
Енігми”. Т/с.
16.05 “Загадкова 
білявка”. Телетурнір.
17.00 “Усе від смут-
ку” Д/ф.
18.00 Телеекспрес.
18.15 “Мотоманія”.
18.30 “Кревні узи”. 

06.00 Програма 
передач
06.01, 09.30, 02.30 “Ві-
кно в Америку”
06.15, 08.20, 10.20, 
13.20, 15.20, 17.20, 
18.25, 21.45, 00.20, 
03.20, 05.20 “Погода 
на курортах”
06.20, 08.10, 10.50, 
00.25, 02.50, 04.50 
“Тема тижня”
06.30, 05.30 “Київ-
ський час”

06.00, 05.40 Срібний 
апельсин
06.30, 19.00 Події
07.00 Літні жарти
08.10, 04.00 Х/ф “Два 

06.15 Вставай! 
Граємо!.
07.00 “Новини 
Полсат”.
08.10 “Селезень До-
нальд представляє”.
08.45 “Скубі Ду”.
09.15 “Стрибаючі 
ведмедики”.
10.15 “Качині іс-
торії”.
11.20 “Ниндзя з 
Беверлі-Хіллз” - ко-
медія, США, 1997.
13.00 “Коктейль” - 
мелодрама, США, 
1998.
15.00 “Посмішка 
Мони Лізи” - мело-
драма, США, 2003.
17.30 Волейбол 
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РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Ковельський міськрайонний центр зайнятості
Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою 
інформацією звертатися за адресою: м. Ковель, вул. 

Сагайдачного, 6а, тел. (8-252) 7-11-40, 7-11-38

м.Луцьк вул. Станіславського 11
Тел: 0332 789899: 096 83 00900

e-mail: lkalina@itt.net

www.eurorabota.com
ПРОПОНУЕМО: роботу для швачок; закрійниць 
для роботи в ательє, різноробочі для роботи в те-
плицях, будівельники різних спеціальностей.

Ліцензія МСПіП серія АВ № 327011 від 20.04.2007 по 20.04.2012

СПД Сверчевська Лариса Олександрівна

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

архітектор 1800 Мати розвинені просторові уявлен-
ня, творчі здібності до креслення, 
малюнку.Досвід роботи за фахом. 
Професіоналізм.Працелюбність, від-
повідальність. Звертатися за адресою 
вул.Незалежності, 129

бармен 2000 Спілкування з клієнтами.Поряд-
ність, охайність., добросовісність.
Працювати в барі “Віртан”, по вул.
Симоненка, 66 з  11,00 год. - до 23.00. 
год по змінно.

бармен 884 Порядність, охайність., добросовіс-
ність. Працювати в  барі “Ювін”  до 
23.00 год.

бухгалтер 1350 Обов”язково досконале  знання 
програми  1С Бухгалтерія. Останні 3 
роки бухгалтерський стаж.

верстатник дерево-
обробних верстатів

1100 Оброблення деревевини та виро-
блення виробів з деревини. Робота в 
цеху, професіоналізм.

верстатник дерево-
обробних верстатів

970 Хороший зір. Досвід роботи. Об-
роблення деревевини та вироблення 
виробів з деревини. Заробітна плата 
+ премія.

взуттьовик з ремон-
ту взуття

884 ІІІ.Знання по ремонту взуття  (на-
бойки на каблуки, профілактика,  
проклейка, заміна подошви, каблу-
ки).

водій автомобі-
ля 3, 2, 1 класу 
(автомобілі(крім 
вантажних), таксі та 
автофургони)

1000 Водій маршрутного таксі. Знати 
дороги міста, в якому доведеться 
працювати.Досвід в маршрутних 
перевезеннях. Здібність, працьови-
тість.

водій автомобіля 
3, 2, 1 класу (важкі 
вантажні автомобілі 
з великою ванта-
жопідйом- ністю та 
вантажні

2000 Водій лісовозного автомобіля, 
знання правил дорожнього руху. 
Уважність, хороший зір.

водій автомобіля 
3, 2, 1 класу (важкі 
вантажні автомобілі 
з великою ванта-
жопідйом- ністю та 
вантажні

1000 Фізично здорові. Возити ліс по 
Волинській області. Знання автомо-
біля Камаз, з прицепом.Із досвідом 
роботи. Без шкідливих звичок, 
Комунікабельність.

водій автомобіля 
3, 2, 1 класу (важкі 
вантажні автомобілі 
з великою ванта-
жопідйом- ністю та 
вантажні

1160 Досвід роботи  в міжнародні вантаж-
ні  перевезення. Відповідальність,дис
циплінованість.

водій автомобіля 
3, 2, 1 класу (важкі 
вантажні автомобілі 
з великою ванта-
жопідйом- ністю та 
вантажні

900 Водій ЗІЛ-130, ГАЗОН-52.
Обов’язково знання по ремонту 
автомобіля.  Відповідального, без 
шкідливих звичок.

водій автомобіля 
3, 2, 1 класу (важкі 
вантажні автомобілі 
з великою ванта-
жопідйом- ністю та 
вантажні

884 Водій ГАЗ - 53, розвозити товар по 
Ковельському районі. Уважність.Від-
повідального, без шкідливих звичок.

водій автомобіля 
3, 2, 1 класу (важкі 
вантажні автомобілі 
з великою ванта-
жопідйом- ністю та 
вантажні

884 Відповідальність, дисципліна. 

геодезист 1500 Спостережливість, хороша пам”ять. 
Професіоналізм.

головний бухгалтер 1281 Оголошено конкурс.Відповідаль-
ність в роботі, добросовісне вико-
нання своїх обов”язків.

головний бухгалтер 1400 Обов”язково досконале  знання 
програми  1С Бухгалтерія. Працьо-
витість.

головний механік 2000 Бажано знання енергогосподарства. 
Працьовитість.

електрик дільниці 1178 З дозволом до роботи 1000 і більше 
1000 В. Основне місце роботи на 
асфальт. заводі.

електромеханік 
електрозв’язку

2014 ДОПУСК ДО РОБОТИ ПІСЛЯ 
ПРОХОДЖЕННЯ МЕДОГЛЯДУ 
ПО ПРОФЕСІЇ В ЗАЛІЗНИЧНО-
МУ ЗАКЛАДІ ВУЗЛОВОЇ ЛІКАРНІ 
СТ.КОВЕЛЬ.ДОДАЄТЬСЯ РАЗО-
ВИЙ КВИТОК.

закрійник 884 Професіоналізм, відповідальність.
Прийнятті на роботу після стажу-
вання.Заробітна плата + премія.

закрійник 884 Професіоналізм, відповідальність.
Прийнятті на роботу після стажу-
вання.Заробітна плата + премія.

комірник 1000 Працювати на складі металевих 
виробів.Матеріально відповідальна 
особа.

косметик 1000 Знання сучасної косметології (маски, 
макіяж,  дизайн)

кухар 2000 Порядність, охайність., добросовіс-
ність.Працювати в барі “Віртан”, по 
вул.Симоненка, 66 з  11,00 год. - до 
22.00. год

манікюрниця 884 ІІІ.Вміння робити сучасного декора-
тивного та художнього манікюру.

машиніст крана 
(кранівник)

2000 Машиніст козлового крана. Дис-
циплінованість, знання структури 
козлових кранів.

менеджер (управи-
тель) із збуту

1000 Активність в роботі, комунікатив-
ність. Бажання працювати.

механік 884 Із досвідом роботи за фахом, старан-
ність в роботі.

механік 1000 Механік по випуску автобусів (ви-
пуск автобусів  на лінію, огляд тех-
нічного стану транспортних засобів).

механік 1223 Звертатись м.Ковель, вул.Варшав-
ська, 18.

механік цеху 1150 Механік по обслуговуванню об-
ладнання швейних цехів. Знання  
швейного обладнання.

модельєр-
конструктор

884 Професіоналізм, відповідальність.
Прийнятті на роботу після стажу-
вання.Заробітна плата + премія.

муляр 1500 Вміти зводити фундаменти і стіни 
будівель з природнього та штучного 
каменю, мурувати перегородки, опо-
ри, колони, труби, готувати розчин і 
суміші, здійснювати монтаж збірних 
елементів. Без шкідливих звичок. 
Заробітна плата відрядна.

начальник відділен-
ня зв’язку

1000 Можливе навчання.Робота на під-
міну відпусток з виїздом по  населе-
них пунктах Ковельського району. 
Оплачується дорога, добові 6 грн. 
додаються. Працювати понеділок, 
вівторок, четвер, субота.

оператор заправних 
станцій

1100      Працювати на АЗС м.Ковель. Без 
шкідливих звичок.

опоряджувальник 
виробів з деревини

1800 Бейцування, грунтування, лакування 
дверей. Працювати в цеху по виго-
товленню вікон.Бажання та прагнен-
ня працювати.

перукар (перукар - 
модельєр)

884 ІІІЗнання сучасної стрижки, зачісок. 
Акуратність, працьовитість.

 
Заробітна плата 
залежить від ви-
робітку.

підсобний робітник 884 ІІІВиконання ремонтних робіт на 
будівництві. Працездатність.

покрівельник ру-
лонних покрівель та 
покрівель із штуч-
них матеріалів

884 Дотримуватися правил внутрішньо-
го трудового розпорядку, правил 
безпечного ведення покрівельних 
робіт і пожежної безпеки, що діють 
на підприємстві.Робота на висоті. 
Бажання працювати.

провізор 1450 Реалізація лікарських засобів.Пра-
целюбність.Знання фармацевтичної 
галузі.

продавець продо-
вольчих товарів

900 Працювати з 8,00 год до 22,00 год. в 
магазині  “Інеса” по вул. Ватутіна, 
72, а

продавець продо-
вольчих товарів

884 Працювати в магазині с.Дубове.

продавець продо-
вольчих товарів

1400 Звертатись: м.Ковель вул.Шевченка, 
49а. “Ювін” на співбесіду. Бажання 
працювати.

продавець продо-
вольчих товарів

1000 Працювати в магазин-павільйон 
продовольчих товарів  по вул. Вату-
тіна, 7А.

продавець продо-
вольчих товарів

1000 Працювати в магазин-павільйон 
продовольчих товарів  по вул. Вату-
тіна, 74

продавець продо-
вольчих товарів

900 Дуже потрібно!!!!Працювати в 
магазині “Нептун” по вул.Модеста 
Левицького, 77.

рамник 1100 Працювати на пилорамі, виготовля-
ти рами.Фізично-здорові, працез-
датність.

рамник 970 Виготовляти рами. Робота в цеху, 
професіоналізм. Досвід роботи.За-
робітна плата + премія.

слюсар-
електромонтажник

1800 Працювати електромонтажником. 
Без шкідливих звичок. Відповідль-
ність в роботі.

слюсар-
інструментальник

1200 Вміння виготовляти та ремонтувати  
інструменти та пристрої, викону-
вати термічне оброблення  деталей,  
доводити інструмент  та рихтувати 
вироби, які виготовляє. Виготовляти 
деталі фігурного  контуру.

слюсар-ремонтник 884 Ремонтувати, розбирати механізми, 
устаткування.

соціальний робіт-
ник

884 Догляд за пенсіонерами, інвалідами 
та одинокими непрацездатними 
громадянами похилого віку. 

столяр 900 Столяр із виготовлення меблік.Ви-
готовляє, збирає та обробляє ручним 
способом з наступним оздоблен-
ням елементи простих декорацій 
та меблі. Основи столярних робіт. 
Бажання працювати.

сторож 1000 Без шкідливих звичок. Працездат-
ність.

телеграфіст 1470 Допуск до роботи  після проходжен-
ня медогляду по професії  в заліз-
ничному медичному закладі вузлової 
лікарні ст.Ковель.Додається разовий 
квиток.

тістороб 884 Відповідальна, працьовита.Бажання 
працювати. Фізично-здорові.

фармацевт 884 Відповідальність, дисциплінованість.

формувальник тіста 884 Відповідальна, працьовита.Бажання 
працювати. Повинен знати техно-
логічний процес оброблення та 
вистоювання тіста
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Тим часом у Польщі, як і 
в інших європейських дер-
жавах, приймаються інтен-
сивні дії з метою розвитку 
нових технологій, що за-
ощаджують використання 
енергії та зменшують за-
лежність від імпорту си-
ровини. Протягом кількох 
років особливо гостро об-
говорюються проблеми 
пошуку природного газу у 
родовищах, тобто, так зва-
ного, сланцевого, закрито-
го газу. Тема стала особли-
во актуальною у зв’язку з 
тим, що останнім часом 
розпочалася пошукова ро-
бота нових покладів газу.

У дискусіях експертів 
з’являється інформація, 
що Польща може володіти 
величезними покладами 
сланцевого газу. На дум-
ку науковців, це від 1 до 3 
більйонів кубічних метрів. 
На практиці це означатиме 
задоволення власних енер-
гетичних потреб та пер-
спективу стати серйозним 
експортером «блакитної» 
сировини. Газ зі сланцю 
(метан) має подібні власти-
вості до сировини, що ви-
добувається із традиційних 
родовищ, і в порівнянні 
з паливом нафтового по-
ходження, виділяє значно 
менше СО2. Відмінність 
полягає на способі видобу-
вання та коштах, що з цим 
пов’язані. Йдеться про те, 

що сланцевий газ знахо-
диться у розпорошеному 
вигляді в скелястих поро-
дах. Увесь процес усклад-
нюється через технічні 
та фінансові труднощі, 
оскільки вимагає більшої 
кількості експлуатацій-
них отворів, що пов’язане 
зі збільшенням коштів. 
Революцією в цій галузі 
стало використання нової 
технології, опрацьованої 
американськими газовидо-
бувними фірмами. У Спо-
лучених Штатах родовища 
сланцевого газу нині екс-
плуатуються у величезних 
масштабах. Нині низка ве-
личезних світових концер-
нів планує використання 
цієї технології у державах 
Центрально-Східної Євро-
пи, у  тому числі Польщі. 
Однак приводяться оцінки, 
що підготовчо-геологічний 
процес для промислової 
експлуатації сланцевого 
газу на берегах Вісли може 
зайняти навіть 10 років. 
Польща, яка споживає 
13,5-14 мільярдів кубічних 
метрів газу, у вигляді слан-
цевого газу може отримати 
свою вимріяну «енергетич-
ну революцію». Для Європи 
– це шанс зменшити свою 
енергетичну залежність від 
Росії.

Для російського «Газпро-
му» проекти, що стосують-
ся видобування у Польщі та 

Європі газу зі скелястих по-
рід, можуть стати серйоз-
ною загрозою для реалізації 
їхнього провідного проекту 
«Nord Stream». Так званий 
Північний газопровід має 
транспортувати через Бал-
тійське море газ із родови-
ща Штокман, яке є найбіль-
шим на світі приморським 
газовим родовищем і знахо-
диться у російському секто-
рі континентального шлей-
фу у центральній частині 
Баренцевого моря. За під-
твердженими даними там 
знаходиться близько 3,8 
більйонів кубічних метрів 
газу. Кошти будівництва 
приморського газопроводу 
є величезними, а сам про-
ект розтягнеться на роки. 
Звідси перспектива можли-
вого переформування голо-
вних споживачів у газових 
експортерів є стратегічним 
заходом зі знаком питання. 

У зв’язку із неймовірно 
зростаючими цінами на 
природний газ на світових 
ринках протягом останніх 
п’ятнадцяти років насту-
пив динамічний розвиток 
експлуатації неконвекціо-
нальних родовищ. Прикла-
дом можуть бути Сполу-
чені Штати та Канада, які 
є піонерами в пошуку та 
видобуванні природного 
газу із неконвекціональних 
родовищ. Видобуток слан-
цевого газу змінив газовий 
ринок США із дефіцитно-
го на самодостатній. Нині 
всюди говориться про ве-
личезний потенціал видо-
бування сланцевого газу у 
Східній Європі, що може 
радикально змінити увесь 
світовий газовий ринок.

Є шанс, що така чудо-
ва перспектива не закін-
читься так, як у випадку 
із відкриттям науковців 
із Університету ім. Марії 
Кюрі-Склодовської. Майже 
рік тому медіа повідомили 
сенсаційну новину про вда-
лий експеримент, що по-
лягає на перетворенні СО2 
у високооктанове паливо. 
Справа викликала зацікав-
лення з боку Міністерства 
економіки. Однак далі заля-
гла тиша і спокій. Тема до-
нині не має продовження. 
Невже нікого не цікавить 
подальша доля цього клю-
чового відкриття?

Європейський формат

Gorący temat -
Gaz łupkowy

Wielu europejskich polityków od dłuższego czasu  ma wspól-
ne marzenie. Tym marzeniem jest trwała dywersyfikacja źródeł 
energii. Trudno nie zauważyć, że w ciągu ostatnich lat uzależnie-
nie państw europejskich od dostaw rosyjskiego gazu staje się 
coraz bardziej odczuwalne. Ten cenny surowiec stał się „błękitną 
bronią” w ręku Gazpromu i ostatnio bywa wykorzystywany do re-
alizacji polityki zagranicznej Moskwy. Dobrym tego przykładem 
jest Ukraina, która zamiast podniesienia bezpieczeństwa dostaw  
gazu i poszukiwania alternatywnych  źródeł surowców energe-
tycznych, z powrotem wbiła się na „rosyjską igłę”. Co gorsza stało 
się to kosztem bezpieczeństwa narodowego. W ostatnim okresie 
także i Białoruś odczuwa aktywność rosyjskiej  „bratniej ręki”  na 
gazowym zaworze. 

Tymczasem w Polsce, jak 
i w innych krajach europej-
skich, podejmowane są in-
tensywne działania w celu 
rozwoju nowych techno-
logii, obniżających zużycie 
energii oraz zmniejszających  
uzależnienie od importu su-
rowców. Od kilku lat szcze-
gólnie mocno dyskutowane 
są zagadnienia poszukiwań 
gazu ziemnego w złożach 
niekonwencjonalnych, ta-
kich jak tzw. gaz łupkowy i 
gaz zamknięty.  Temat stał 
się szczególnie głośny w 
związku z faktem, że ostat-
nio rozpoczęto prace poszu-
kiwawcze nowych pokładów 
gazowych.

W dyskusjach ekspertów 
pojawiają się informacje, 
że Polska może posiadać 
znaczne zasoby gazu łupko-
wego - jak szacują naukowcy 
- od 1 do 3 bln m sześcien-
nych. Oznacza to w prakty-
ce możliwość zaspokojenia 
własnych potrzeb energe-
tycznych a nawet perspek-
tywę zostania znaczącym 
eksporterem błękitnego su-
rowca. Gaz z łupków skal-
nych (metan) ma podobne 
właściwości jak surowiec 
uzyskiwany z tradycyjnych 
złóż, a w porównaniu do 
paliw pochodzenia nafto-
wego emituje zdecydowanie 
mniej CO2. Różnica pole-
ga na sposobie wydobycia 
i jego kosztach. Chodzi bo-
wiem o to, że gaz łupkowy 
jest uwięziony i rozproszony 
w szczelinach mas skalnych. 
Cały proces jest skompliko-
wany technicznie i droższy, 
ponieważ wymaga większej 
ilości otworów eksploata-
cyjnych co generuje  znacz-
ne koszty. Rewolucję w tej 
dziedzinie wywołało jednak 
zastosowanie nowej tech-
nologii, opracowanej przez 
amerykańskie firmy gazowe. 
W Stanach Zjednoczonych 
eksploatuje się obecnie złoża 
gazu łupkowego na ogrom-
ną skalę. Aktualnie szereg 
dużych koncernów świato-
wych planuje zastosowanie 
tej technologii w krajach Eu-
ropy środkowo-wschodniej, 
w tym w Polsce. Ocenia się 
jednak, że proces poszuki-
wań geologicznych i przy-
gotowania do przemysłowej 
eksploatacji gazu łupkowego 
nad Wisłą może zająć nawet 
10 lat. W tym okresie Polska, 
która zużywa rocznie około 
13,5-14 mld m sześciennych 

gazu może dostać w postaci 
gazu łupkowego swoją wy-
marzoną „rewolucję ener-
getyczną”. Dla Europy jest to 
zaś okazja do zmniejszenia  
swojej zależności energe-
tycznej od Rosji. 

Dla rosyjskiego Gazpro-
mu projekty dotyczące wy-
dobycia w Polsce i Europie 
gazu z łupków skalnych 
mogą być poważnym za-
grożeniem dla realizacji 
swojego flagowego projek-
tu Nord Stream. Tak zwa-
ny Gazociąg Północny ma 
transportować przez Morze 
Bałtyckie gaz ze złoża Sztok-
man, które jest największym 
na świecie podmorskim po-
lem gazowym i znajduje się 
w rosyjskim sektorze szelfu 
kontynentalnego w central-
nej części Morza Barentsa. 
Jego potwierdzone zasoby 
wynoszą ok. 3,8 bln metrów 
sześciennych gazu. Koszty 
budowy podmorskiego ga-
zociągu są jednak ogrom-
ne, a sam projekt rozłożony 
na lata. Stąd perspektywa 
możliwego przekształcenia 
się głównych odbiorców w 
eksporterów gazu stawia to 
strategiczne przedsięwzięcie 
pod znakiem zapytania. 

W związku z gwałtownie 
wzrastającymi cenami gazu 
ziemnego na rynkach świa-
towych w ostatnich pięt-
nastu latach nastąpił dyna-

miczny rozwój eksploatacji 
złóż niekonwencjonalnych. 
Przykładem są wspomnia-
ne już Stany Zjednoczone 
oraz Kanada, które są pio-
nierami poszukiwań i wy-
dobycia gazu ziemnego ze 
złóż niekonwencjonalnych. 
Wydobycie gazu łupkowego 
przekształciło rynek gazo-
wy USA z deficytowego w 
samowystarczalny. Obecnie 
powszechnie mówi się o 
ogromnym potencjale wy-
dobycia gazu łupkowego w 
Europie wschodniej, który 
może radykalnie zmienić 
cały światowy rynek gazowy. 

Jest szansa, że ta pięknie 
zapowiadająca się perspek-
tywa nie skończy się jak w 
przypadku odkrycia pol-
skich naukowców z Uni-
wersytetu im. Marii Curie
-Skłodowskiej. Prawie rok 
temu media podały sensa-
cyjną wiadomość o udanym 
eksperymencie polegającym 
na zamianie CO2 w wyso-
kooktanowe paliwo. Sprawa 
wywołała zainteresowanie w 
polskim Ministerstwie Go-
spodarki. Ale dalej zapadła 
cisza i spokój. Temat nie do-
czekał się jak na razie roz-
winięcia. Czyżby nikogo nie 
interesowały dalsze losy tego 
przełomowego odkrycia?

Walenty WAKOLUK

Гаряча тема – 
сланцевий газ

Багато європейських політиків віддавна мають спільну мрію. 
Цією мрією є тривала диверсифікація енергетичних джерел. 
Важко не помітити, що протягом останніх років залежність 
європейських країн від постачань російського газу стає все 
більш помітною. Така цінна сировина стала «блакитною збро-
єю» завдяки «Газпрому», і останнім часом використовується 
для реалізації закордонної політики Москви. Чудовим при-
кладом цього є Україна, яка замість підвищення безпеки по-
стачання газу і пошуку альтернативних джерел енергетичної 
сировини, знову потрапила на «російську голку». Найгірше, 
що за це нам довелося заплатити національною безпекою. 
Протягом останнього часу Білорусь також відчула активність 
російської «братньої руки» на газовому крані.

Валентин ВАКОЛЮК
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Розповідь Федонюк 
(Дзядук) Катерини Васи-
лівни, 1910 р. н., Холмщи-
на; спогади по памяті за-
писала  внучка Кущук О. 
в 2008 р.: “Жили ми дуже 
бідно. В сім’ї було шестеро 
дітей. Не було в нас поля, 
і не було господарки. Тре-
ба було якось прогодува-
ти сім’ю. Всі наймалися 
до поляків і до жидів, які 
були в місті Любомль. А 
ще виїздили в Росію. Як і 
чому, я не пам’ятаю. До-
бре пам’ятаю, коли мені 
було 6 років, тато взяли 
мене і Ваську, сестру мою 
старшу, і пішли до Холма. 
Там і оставили в наймах у 
поляків. Поляк обіцяв за 
наймане літо зерна і одежу 
для мене. Але не так було, 
як він обіцяв. Я пасла дві 
корови. Пам’ятаю, корови 
гнали вузенькою стежкою 
між житами. Поляк по-
магав виганяти і заганя-
ти. Снідати не давали і на 
полудень нічого не дава-
ли. Весь час дуже хотілось 
їсти. Прижену корову з 
роси, то тоді дадуть кварту 
супу чи борщу. Як поїм, то 
йду мухи відганяю від ко-
рів, поки полячка доїть. І 
так кожного дня. До обіда 
їсти хочеться, що аж пла-
чу. Щораз як гнала з роси, 
то приходив поляк подга-
няти, бо кругом збиж. Раз 
вельми довго не було. То я 
сама зайняла корови і по-
гнала додом. Корове побі-
гли в жито, поляк побачив, 
насварив дуже. Така біда 
напала. Влізла на вишню 
і плачу. Допасла до осені і 
покинула. Прийшли тато, 
я плачу, прошуся: “Забе-
ріть мене, тату, додому!”. 
Не дав поляк нічого, хоч і 
обіщав одежу дати і збиж.  
Прийшли пішки до дому. І 
сестру теж забрали. Вона 
розказували, що їй лучше 
було. Не була голодна. І 
одежину таку-сяку їй дали 
додому. Пройшла зима. 
Навесні знов той самий 
поляк приїхав: ”Де Ка-
тря?” – питає. Я вже знала, 
шо то він за мною їде. Я, 
щоб ніхто не бачив, втікла 
до своєї бабусі і сховалась 
в клуню. Так на це літо не 
пішла до Холма. Вдома 
гуси найняли пасти. А на 
другий рік приїхала пані 
до нас і забрала мене до 
себе помагати. В неї дочка 
така сама була, як я, по-
мерла від хвороби. То в цеї 
пані мені було добре. Одяг 
мені всякий давали, шко-
дували мене. Але всю рав-
но додому, до тата і мами 
хотілося. Прийшов тато 
через півроку за мною, а 
пани мене не хочуть від-
давати. Кажуть, хай буде 
нам за дочку. Але ні я, ні 

тато не захотіли, хоч і до-
бре мені там було”.

Розповідає Ільчук (Лі-
пич) Анна Іванівна, 1929 
р. н., українка, право-
славна християнка,  осві-
та початкова, народилася 
на хуторі Ясиновиця біля 
села Підцир’я, Камінь-
Каширський р-н, Волин-
ська  обл.; записала Ільчук  
О. в 2008 р.: “На хуторі 
було тілько три хати: одна 
від одної метрів зо трис-
та. Хутор був по дорозі 
як на Гуту-Камінську. (…) 
Прийшли раз тії во, лісо-
ві гості, бандерувці. А я на 
печі лежу, а вони шось там 
до батька. Батько каже: 
“Хлопці, я боюсь, бо мала 
ходить в школу, та ше кому 
шо скаже, то прийдуть 
місцеві начальники і при-
шиють мені хтозна-шо.” 
А вони пригрозили, шо 
хай тікі кому скаже. (…) 
То ж, канєшно, [на хуторі 
худобу – А.К.] тримали, 
мусили шось тримати, то 
ж і їсти треба було шось, 
сім’я-то велика. Були і 
свині, і кури. Але ж хіба 
давали тримати щось? 
Хіба раз було: приїдуть на 
конях, курей в мішок по-
напихають, на коней посі-
дають та й поїхали, а мати 
плаче. Шо ж вона зробить? 
А раз приїхали ті ”черво-
ні”, партизани. Такі защіт-
нікі наші чортовиї. Та ка-
бана з руж’я застрелили, 
та за лапи і сунуть, а моя 
мати тако-во (показує на 
собі) сорочку розгорну-
ла, груди їм наставила, на 
коліна впала і каже: «Стрі-
ляй, вбий вже і мене! То в 
мене дітей малих… Чим 
я буду їх годувати?!» А 
шош ти їм скажиш? Вони 
своє діло зробили, а ти як 
хочеш. Отак і жили. (…) 
Од нашого хутора, десь 
за кілометр, в лісі, про-
сто в корчах стояла хата, і 
там жили поляки. Фамілія 
Подвісоцкі. Не помню, як 
батько з матерою звалися, 
а діти були: Лєвон, Фра-
ник, Чесік, Казік, Терка 
і ще одна, не помню, як 
звалася і чи то була їхня 
систра, а говорили на неї 
Цинька. Вона була калічь-
ка і ходила на чотирьох, 
ну, на колінах повзала, ну 
і лице, так як-то на свин-
ку було похоже. Вродила-
ся вже така. Потом якось 
батько з матирою їхніх 
позабивали, чи німці, 
чи партизани, гонь їх ві-
дає. Забили в лісі, вирили 
ямку і там повкидали їх, і 
закопали двох. Там і до ціх 
пір є та могила, ще й люди 
таково зара говорять, 
якшо десь туда, в ліс той, 
то кажуть: ”До хреста”. А 
то було якраз на святий 

вечір Василя, то вночі Че-
сік з Теркою прибігли до 
нас босяком, плачучи, що 
маму з татом в ямці зако-
пали. То моя мати їм дала 
повечеряти і вже спати 
в нас повкладала. Потом 
якось виїхали вони вже 
в Польщу, а ту Циньку 
оставили, то вже моя мати 
пуйде і їсти їй занесе, але 
потом приїхали і її туда 
забрали. А Чесік з Теркою 
остались тут жити і ви-
їхали в Гуту-Камінську. 
То коли вже время тро-
хи утихло, то Терку пе-
рехрестили на Тетяну, а 
Чесіка – на В’ячеслава. У 
1951-1952 роках Сталін 
розпоряди’вся, почали 
виганяти з хати людей, а 
хто був заможніший, того 
вивозили в Сибір, приши-
вали ним зв’язки з УПА. 
З нашої сім’ї виселили 
сестру. Вона жила на ху-
торі Дубицьк. Її вивезли в 
область, то вона там була 
поки ”вождь любимий” 
(Сталін) не вмер. Облу-
плювали хати людям, кри-
ши тоді були з соломи, то 
обдеруть гєть, шо просто 
під небом бери ночуй. Та 
й прийшли якось до нас, 
облупили хату і вигнали. 
То ми переїхали в село 
Підцир’я. Підцир’я нази-
ваєця, бо воно розташова-
не на березі річки Цир. Був 
голова сільської ради, то ж 
в селі вже не так страшно 
було жити, як на хуторі. 
А то ж і в школу страшно 
було ходити, тільки йдеш 
і думаєш, шоб хоть неде 
ніхто не побачив. То там 
тоже по-сусіцьку жили 
люди, фамілія Тарасюки, 
то в них так, як-то квар-
тірантами, жили тоже 
поляки. Фамілія Курчин-
ські. Чоловік з жінкою і 
чоловікова сестра, Франя. 
То такі вже вони були хо-
роші люди, а я-то так ту 
Франю любила, що кожен 
день туда бігала, і вони до 
нас на вечорки приходи-
ли. Потом вони виїхали в 
Польщу. Чи їх виганяли, 
чи їх требовали якісь ро-
дичи, не знаю. (…) В той 
час церков майже не було. 
Було в Камені дві церкви: 
Іллінська і Пресвятої Бо-
городиці, але Іллінська 
була закрита. І був ще кос-
тьол, куда ходили поляки. 
Разом [з поляками – ред.] 
святкували Новий Рік. 
Тільки не 31 грудня – 13 
січня, на Свят-вечір Васи-
ля. І Ялинку ставили. На-
робимо з бумаги ігрушок 
та яких прянику спечемо 
та понавішуємо.”

Підбір матеріалу:
Г. Каращук, О. Рогоза

Wołyńska
mozaika losów

(ciąg	dalszy	wspomnień	Wołynian,	wybranych	ze	zbiorów	Katedry	Filologii	
Polskiej	Wołyńskiego	Narodowego	Uniwersytetu	Łesi	Ukrainki	w	m.	Łucku,	

początek	w	nr	1/2010).

Opowieść Fedoniuk 
(Dziaduk) Katarzyny, córki 
Bazyla, urodzonej w 1910 r. 
na Chełmszczyźnie; wspo-
mnienia zapisała ze swo-
jej pamięci  jej wnuczka w 
2008 r.:

“Żyliśmy bardzo biednie. 
W rodzinie było sześcioro 
dzieci. Nie mieliśmy pola i 
nie mieliśmy gospodarki. 
Trzeba było jakoć rodzinę 
wyżywić. Wszyscy wynaj-
mowali się do Polaków i Ży-
dów, jacy byli w mieście Lu-
bomlu. A jeszcze wyjeżdżali 
do Rosji. Jak i dlaczego, nie 
pamiętam. Dobrze jednak 
pamiętam jak, gdy miałam 
6 lat, tato wzięli mnie i Baś-
kę, siostrę moją starszą, i 
poszliśmy do Chełma. Tam 
zostawił mnie na służbie u 
Polaków. Polak obiecał za 
pracę przez  lato ziarno i 
odzież dla mnie. Ale nie tak 
było tak jak obiecał. Pasłam 
dwie krowy. Pamiętam, kro-
wy gnaliśmy  wąską ścieżką 
pomiędzy żytami. Polak po-
magał wyganiać i zaganiać. 
Śniadania nie dawali i na 
południe nic nie dawali. 
Cały czas bardzo chciało się 
jeść. Jak przygonię krowy z 
rosy, to dadzą kwartę zupy 
lub barszczu. Jak zjem, to 
idę muchy od krów odga-
niać, dopóki Polka doi. I tak 
każdego dnia. Do obiadu 
chce się jeść, że aż płaczę. 
Co raz, jak gnałam z rosy, to 
Polak przychodził podga-
niać, bo dookoła zboże. Raz 
go bardzo długo nie było. 
To sama zajęłam się kro-
wami i pognałam do domu. 
Krowy pobiegły w żyto, Po-
lak zobaczył i bardzo krzy-
czał. Dopasłam do jesieni 
i porzuciłam. Przyszedł 
tata a ja płaczę i proszę go: 
„Zabierzcie mnie, tato, do 
domu!” Nie dał Polak nic, 
choć  obiecał dać odzież i 
zboże. Przyszliśmy pieszo 
do domu. I siostrę też za-
braliśmy. Ona opowiadała, 
że jej było lepiej. Nie była 
głodna. I odzież taką-siaką 
dali jej do domu. Minęła 
zima. Wiosną znów ten sam 
Polak przyjechał: „Gdzie 
Kasia? – pyta się. Już wie-
działam, że on po mnie je-
dzie.  Żeby nikt nie widział, 
uciekłam do swojej babci i 
schowałam się  do stodoły. 
Tak tym latem nie poszłam 
do Chełma. W domu wy-
najęli mnie gęsi paść. A na-
stępnego roku przyjechała 
pani i zabrała mnie do sie-
bie pomagać. Miała taką 
samą córkę, jak ja, która 
zmarła na chorobę. To u tej 
pani było mi dobrze. Odzież 
mi różną dawali, szkodowa-
li mnie. Ale wszystko jedno  
- do domu, do tata i mamy  
chciało się. Przyszedł tato za 
pół roku za mną, a państwo 

nie chcą mnie oddawać. 
Mówią, niech nam za córkę 
będzie. Lecz ani ja, ani tato 
nie zechcieli, chociaż i do-
brze mi tam było”.

Opowiada Ilczuk (Lipicz) 
Anna, córka Iwana, uro-
dzona w 1929 r., Ukrainka, 
prawosławna chrześcijanka, 
wykształcenie początkowe, 
urodziła się na chutorze Ja-
sinowica obok wsi Pidcyrja 
rejonu kamiń-kaszyrskiego, 
w  województwie wołyń-
skim; zapisała Ilczuk O. w 
2008 r.: 

„ Na chutorze było tylko 
trzy chaty: jedna od drugiej 
metrów ze trzysta. Chutor 
był przy drodze na Hutę Ka-
mieńską. (...) Przyszli jedne-
go razu te to,  goście leśne, 
banderowce. A ja na piecu 
leżę, a oni coś tam do ojca. 
Ojciec mówi: „Chłopcy, ja 
się boje, bo mała do szkoły 
chodzi, to jeszcze komu co 
powie, to przyjdą miejsco-
we naczelniki i przyplecą 
mi nie wiadomo co”. A oni 
przygrozili, że niech tylko 
komu powie. (...) Oczywi-
ście [na chutorze chudobę 
– red.] trzymali, musieli coć 
trzymać, toż i jeść coś trzeba 
było, rodzina przecież wiel-
ka. Były i świnie, i kury. Ale 
chyba dawali coś wyhodo-
wać? Nie raz było: przyjadą 
na koniach, kurami worki 
wypchają, na konie powsia-
dają i jazda, a matka płacze. 
Cóż ona zrobi? A raz przy-
jechali ci “czerwoni”, party-
zanci. Takie obrońce nasze 
diabielskie. I wieprza ze 
strzelby zastrzeliły, za łapy 
go i ciągną, a maja matka 
tak-oto (na sobie pokazuje) 
koszule szarpnęła, piersi im 
nastawiła, na kolana kuc-
nęła i mówi: “Strzelaj, zabij 
już i mnie! To u mnie dzieci 
drobnych…Czym będę kar-
miła?” A cóż im powiesz? 
Oni swoją sprawę dokonali, 
a ty jak chcesz. Ot tak i żyli-
śmy. (…) Niedaleko naszego 
chutora, gdzieś za kilometr, 
w lesie prosto w krzakach 
stała chata, i tam żyli Po-
lacy. Familia Podwysoccy. 
Nie pamiętam, jak ojciec i 
matka się nazywali, a dzieci 
były: Leon, Franek, Czesiek, 
Kazik, Terka i jeszcze jedna, 
nie pamiętam, jak miała na 
imię i czy była ich siostrą, 
a mówiono do niej Cyńka. 
Ona była kaleką i chodzi-
ła na czterech, nu na kola-
nach łaziła, no i twarz, tak 
niby to do świnki  podobną 
miała. Taka się urodziła. Po-
tem jakoś ojca z  matką ich 
pozabijali, czy Niemcy, czy 
partyzantka, Bóg wie kto. 
Zabili w lesie, wyryli jamkę 
i tam powrzucali ich, i za-
kopali oboje. Tam do tego 
czasu jest ta mogiła, jeszcze 
i ludzie tak teraz mówią, 

jeżeli gdzieś tędy, do lasu 
tego, to mówią: ”Do krzyżа”. 
А tо było akurat na święty 
wieczór Bazyla, to w nocy 
Czesiek z Terką przybiegli 
boso, płacząc, że mamę z 
tatą w jamce zakopali. To 
moja matka nakarmiła ich 
i już u nas spać położyła. 
Potem już jakoś oni wyje-
chali do Polski, a tę Cyńkę 
zostawili, to już matka moja 
pójdzie i jeść jej zaniesie, 
ale potem przyjechali i tędy 
ją zabrali. A Czesiek z Terką 
zostali się tutaj żyć i wyje-
chali do Huty-Kamieńskiej. 
Ale gdy już czasy trochę się 
uciszyły, to Terka ochrzciła 
się na Tatianę, a Czesiek – 
na Wjaczesława. W latach 
1951 – 1952 jak Stalin kazał, 
to zaczęli ludzi z chat wy-
ganiać, a kto był bogatszy, 
tego wywożono na Syberię, 
przyplatając mu związek z 
UPA. Z naszej rodziny wy-
siedlili siostrę. Ona miesz-
kała na chutorze Dubyck. 
Ją wywieziono do miasta 
wojewódzkiego, to ona tam 
była, dopóki „wódz uko-
chany” (Stalin) nie zmarł. 
Obłupiali wtedy chaty lu-
dziom, dachy wtedy były ze 
słomy, to całkiem obdziera-
ją, że pod otwartym niebem 
bierz i śpij. Jakoś do nas też 
przyszli, obłupili chatę i wy-
gnali. To przebraliśmy się 
do wsi Pidcyrja. Pidcyrja 
nazywa się tak dlatego, że 
znajduje się na brzegu rze-
ki Cyr. Był sołtys, to już na 
wsi nie baliśmy się tak, jak 
na folwarku. A to nawet do 
szkoły baliśmy chodzić, tyl-
ko idziesz i myślisz, żeby cię 
nikt nie zobaczył. To tam 
po sąsiedzku mieszkali lu-
dzie, na nazwisko Tarasiuki, 
to u nich niejako wynajmo-
wali mieszkanie też Polacy. 
Familia Kurczyńscy. Mąż z 
żoną i siostra męża, Frania. 
To już tacy byli dobrzy lu-
dzie, a ja to już tak tę Franię 
kochałam, że codziennie 
tędy biegałam, i oni do nas 
na wieczorki przychodzili. 
Potem wyjechali do Pol-
ski. Czy ich wygnano, czy 
wymagali jacyś krewni, nie 
wiem. (...) W te czasy cer-
kwi prawie nie było. W Ka-
mieniu znajdowały się dwie 
cerkwie: Iljińska i Matki 
Przenajświętszej, ale Iljiń-
ska była nieczynna. I jesz-
cze był kościół, do którego 
chodzili Polacy. Razem (z 
Polakami – red.) obchodzi-
liśmy Nowy Rok. Jeno nie 
31 grudnia ale 13 stycznia, 
na Świętego Bazyla. I cho-
inkę stawiliśmy. Zrobimy 
z papieru bombki a jakieś 
pierniku upieczemy i przy-
stroimy”.

Dobór materiału:
H. Karaszczuk, O. Rogoza
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Першу гілку залізниці Київ-Брест про-
клали в Здолбунові у 1873 році. Згодом не-
величке село з’єднали з Радивиловом і Сар-
нами, побудували станцію й депо. Кількома 
роками пізніше, коли селом пройшла нова 
залізнична гілка Вільнюс-Львів, Здолбунів 
став вузловою станцією. Отож, невеличке 
село почало швидко розвиватися. 

Саме у ці роки на околиці села на-
уковці виявили високої якості крейду 
й прийшли до висновку, що її можна 
використовувати як основну сировину 
для виробництва цементу. Цією інфор-
мацією зацікавилися брати Єлінеки, 
чехи за національністю, й у 1884 році 
збудували невеличкий цементний за-
вод, який пізніше назвали «Єлінек і К°». 
Окрім цементного заводу, під кінець ХІХ 
ст., у Здолбунові відкрили ще ливарно-
механічний завод, паркетну фабрику, 
два млини. Час від часу в місті також від-
бувалися ярмарки, з’являлися нові крам-
ниці й трактири. З наданням Здолбунову 
у 1903 році міських прав, місто подвоїло 
чисельність мешканців – з близько п’яти 
тисяч городян стало десять. 

З вокзалу прямуємо у місто. Колись це 
була центральна вулиця й відомо, що у 
1903 році на ній проклали тротуар та вста-
новили гасове освітлення. А от давним-
давно, ще у часи Зарубинецької культури 
(ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) у цій місцині жили 

племена, які, як вважають дослідники, 
були пращурами слов’ян. Вони селилися 
на берегах річок, будували хати й виготов-
ляли цікавий глиняний посуд з чорною 
блискучою поверхнею або з шершавою по-
верхнею коричневого кольору. Таким по-
судом залюбки користуємося й досі. 

Отож, ця територія здавна відома 
багатими покладами глини та крейди. 
Люди завжди добували тут ці мінерали. 
Це підтверджує також староруське сло-
во «долбати», тобто добувати. Відповід-
но це слово лягло в основу першої назви 
містечка – Долбунів. У 1497 році Вели-
кий князь Литовський Олександр пода-
рував князеві Костянтину Острозькому 
разом з іншими населеними пунктами 
місцевість, яка й називалася Долбунів. 

Та коли поселення перетворилося у 
село і люди з сусідніх сіл почали ходити 
туди до роботи, заробляти там багато 
грошей, їх почали питати: «Де заробили 
стільки грошей, звідки йдете?» На що 
вони відповідали: «Йду з Долбунова». 
Згодом літера «з» приєдналася до назви 
села Долбунів і вийшла відома нам на-
зва – Здолбунів, якою офіційно почали 
користуватися з 1629 року. 

Здолбунів – місто досить молоде. Се-
ред п’ятиповерхових велетнів острів-
ками заховалися й квартали приватних 
будиночків. В місті живе понад 27 тисяч 
мешканців. На жаль, у Здолбунові не-
має старовинного центру чи якихось 
цікавих архітектурних будівель, проте 
тут є кілька храмів. У міжвоєнний пері-
од Здолбунів був повітовим центром й, 
можливо, тому тут тоді побудували кос-
тел Святих Петра і Павла. Він вистояв 
буремні радянські часи, бо з нього зро-
били меблевий магазин. Тільки з почат-
ком дев’яностих років минулого століття 
храм повернули православним вірую-
чим. Так само, з незалежністю України, 
у Здолбунові з’являються нові церкви. 
Одна з них побудована на околиці міста 
– православний Свято-Успенський храм. 
До речі, у цього храму та у рівненського 
Свято-Покровського собору один й той 
самий архітектор – Віктор Ковальчук, 
уродженець Здолбунова. 

Місто, що на південь від Рівного, над 
річкою Устя – Здолбунів – й далі пише 
свою історію життя.

Здолбунів чи 
Долбунів?

Всього за кілька кілометрів від Рівного знаходиться один з найважливі-
ших залізничних центрів України – місто районного значення Здолбунів. 

Тетяна КІЯК

Футбольна команда “WKS“ Луцьк. 1937 рікЛуцький стадіон. Фото 30-х років
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Zdołbunów, czy 

Dołbunów?
Zaledwie kilka kilometrów od miasta Równe znajduje się jeden z najważniej-

szych kolejowych centrów Ukrainy, znaczące miasto obwodu — Zdołbunów.

Pierwsze tory w Zdołbunowie zostały po-
łożone w 1873 r. na trasie Kijów – Brześć. 
Po pewnym czasie niewielką wieś połączo-
no z Radziwiłłowem i Sarnami, zbudowano 
stację kolejową i zajezdnię. Kilka lat później, 
kiedy przez wieś przechodził już nowy szlak 
kolejowy Wilno – Lwów, Zdołbunów stał się 
stacją węzłową. Niewielka wieś zaczęła się 
bardzo szybko rozwijać.

Właśnie w tym czasie naukowcy odkry-
li w okolicy wioski wysokiej jakości kredę i 
doszli do wniosku, że można ją wykorzysty-
wać jako podstawowy surowiec w produk-
cji cementu. Informacją tą zainteresowali 
się bracia Jelinkowie, z pochodzenia Czesi i 
w 1884 r. zbudowali niewielką fabrykę ce-
mentu, którą nawano później „Jelinek i K°”. 
Oprócz fabryki cementu, pod koniec XIX w. 
otwarto w Zdołbunowie zakład mechanicz-
no-odlewniczy, fabrykę parkietu i dwa mły-
ny. Od czasu do czasu odbywały się tam jar-
marki, pojawiały się nowe sklepy i karczmy. 
Od czasu nadania Zdołbunowowi praw 
miejskich, podwoiła się liczba mieszkańców 
– z ok. 5 tys. na 10 tys.

Ze stacji kolejowej kierujemy się na mia-
sto. Kiedyś była to centralna ulica, z tego 
co wiadomo, w 1903 r. położono na niej 
chodnik i zainstalowano gazowe oświetle-
nie. Dawno temu, jeszcze za czasów kultury 
zarubinieckiej (II w.p.n.e – II w.n.e.), żyły 
na tych terenach plemiona, które, zdaniem 
badaczy, były przodkami Słowian. Plemiona 

te osiedlały się na brzegach rzek, ich człon-
kowie budowali chaty i wyrabiali ciekawe 
gliniane naczynia z czarną błyszczącą po-
wierzchnią lub z chropowatą powierzchnią 
brązowego koloru. Takich naczyń chętnie 
używamy do dzisiaj.

Okolice te od dawna słyną z bogatych 
złóż gliny i kredy, które wydobywano tu od 
zawsze. Potwierdzeniem tego jest rosyjskie 
słowo «долбати», czyli «wydobywać». Wy-
raz ten stanowi osnowę pierwszej nazwy 
miasteczka, jaką jest Долбунів (Dołbunów). 
W 1497 r. Wielki Książe Litewski Aleksan-
der podarował kniaziowi Konstantynowi 
Ostrowskiemu kilka miejscowości, między 
innymi miejscowość o nazwie Долбунів 
(Dołbunów). 

Kiedy osada przetworzyła się w wioskę, 
a ludzie z sąsiednich wsi zaczęli przycho-
dzić tu do pracy i zarabiać dużo pieniędzy, 
pytano ich: „Gdzie zarobiliście tyle pienię-
dzy, skąd idziecie?”. Na co oni odpowiadali: 
„Idę z Dołbunowa”. Po pewnym czasie litera 
„z” połączyła się z wyrazem „Dołbunów” i 
właśnie w ten sposób powstała znana nam 
nazwa Zdołbunów, której ofi cjalnie zaczęto 
używać od 1629 r. 

Zdołbunów to miasto stosunkowo młode. 
Wśród pięciopiętrowych olbrzymów zacho-
wały się także wysepki niewielkich domów 
prywatnych. W mieście żyje ponad 27 tys. 
mieszkańców. Niestety nie ma tam starego 
miasta ani budynków ciekawych pod wzglę-
dem architektonicznym, są natomiast świąty-
nie. W okresie, gdy miasto należało do Polski, 
Zdołbunów był powiatowym centrum i za-
pewne dlatego w latach ‘30tych XX w. zbudo-
wano tam kościół Św. Piotra i Pawła. Przetrwał 
on burzliwy okres rządów władzy radzieckiej 
jako sklep meblowy. Na początku lat ‘90tych 
świątynia została przekazana prawosławnym. 
Razem z niezależnością Ukrainy pojawiły się 
w Zdołbunowie nowe cerkwie. Jedna z nich, 
prawosławna Świątynia Zaśnięcia Najświętszej 
Marii Panny, została pobudowana na peryfe-
riach miasta. Architektem zarówno tej świąty-
ni, jak i roweńskiego „Свято-Покровського 
собору” jest Wiktor Kowalczuk, który urodził 
się w Zdołbunowie. 

Miasto znajdujące się na południe od 
Równego, nad rzeką Ustia — Zdołbunów — 
zapisuje kolejne karty swojej historii.

Tatiana Kijak


