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Jerzy Giedroyc nie przestawał tłu-
maczyć swoim rodakom, że „bez 
niepodległej Ukrainy nie ma nie-
podległej Polski”.
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Єжи Ґедройць не переставав по-
яснювати своїм співвітчизни-
кам, що „без незалежної Укра-
їни немає незалежної Польщі”.

або дещо про приватну швид-
ку медичну допомогу

Своїх улюбленців лучанам 
показували власники собак з 
усієї України, а також з Литви, 
Латвії, Білорусі, Естонії.

Януш Радзивілл був одним з 
представників аристократичних 
родів…

В Україні понад 3 млн. лю-
дей мають різні дефекти 
слуху та мови.
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Perspektywy leczenia 
głuchoty na Wołyniu

Kilka słów o prywatnej służbie 
zdrowia

Aby pokazać łuczanom swo-
ich czworonożnych ulubieńców 
przyjechali właściciele psów z ca-
łej Ukrainy, a także Litwy, Łotwy, 
Białorusi i Estonii.

Janusz Radziwiłł był jednym z 
przedstawicieli arystokratycz-
nych rodów…

W Ukrainie ponad 3 mln osób 
cierpi z powodu różnego rodzaju 
wad słuchu i mowy.
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66-та річниця

Це мало тривати декілька днів. Метою була підготовка 
столиці до спільного з Червоною армією виступу проти 

німецьких загарбників, а водночас вихід із підпілля відділів 
Польських збройних сил в окупованій Польщі та запобіган-
ня створенню маріонеткової польської влади, яка б прислу-
говувала Совєтам, що вступили на польські землі.

Варшавському повстанню пере-
дувала акція «Буря», яку провели за 
кілька місяців до нього польські під-
пільники.

За наказом головнокомандуючого 
Армії Крайової генерала дивізії Та-
деуша Коморовського, який діяв під 
псевдонімом «Бор», повстання роз-
почалося 1 серпня 1944 року о 17.00 
годині.

25 000 повстанців і лише десята 
частина з них озброєна. Жертовне ци-
вільне населення використовувалося 
фашистами як «жива мішень». Най-
більш мужнім був визнаний плутон 
«Алек» з підрозділу «Руди» харцер-
ського батальйону «Зоська». Прак-
тично відсутня допомога  союзників. 
За наказом Сталіна – навмисна безді-
яльність Червоної армії, яка стояла на 
протилежному березі Вісли.

63 дні боротьби з фашистським 
окупантом.

63 дні даремного очікування на 
підтримку союзників із Заходу та Чер-
воної армії, яка пасивно спостерігала 

за містом, що палало протягом 
двох місяців.

63 дні відданості Польщі.

63 дні щораз більшої самотності.
2 жовтня вперше в історії міста 

була підписана капітуляція Варшави.
Понад 200 тисяч жертв – повстан-

ців і цивільного населення, яке масо-
во винищували окупанти. 520 тисяч 
жителів Варшави, вигнаних німцями 
зі столиці і розміщених у таборах пра-
ці.

Близько 90% міста зруйновано за 
наказом Гітлера: «Місто не повинно 
існувати. Зрівняти його із землею».

Сьогодні знайдуться як критики, 
так і прихильники цього найбіль-
шого в історії світу повстання – одні 
твердитимуть про надмір жертви і 
помилкові, поспішні дії командуван-
ня та про надмірну надію на допомо-
гу союзників (у тому числі і Червоної 
армії), інші вказуватимуть на героїзм 
і відданість борців, проте одне не під-
лягає сумніву: Варшавське повстання 
на два місяці паралізувало численні 
німецькі сили і саме завдяки Варшав-
ському повстанню поляки в черговий 
раз мали змогу переконатися в тому, 
що Сталін мав на меті не визволення 
і свободу Польщі, а запровадження у 
Польщі власного порядку. 

Miało trwać kilka dni. Celem było wstępne przygotowanie 
stolicy do wspólnej z Armią Czerwoną ofensywy przeciwko 

Niemcom, a przy tym wyjście z konspiracji oddziałów Polskich Sił 
Zbrojnych w okupowanej Polsce oraz zapobieżenie zaprowadze-
nia marionetkowych rządów polskich na usługach wkraczających 
Sowietów. 

Powstanie warszawskie poprzedzała 
przeprowadzana od kilku miesięcy przez 
polskie podziemie akcja „Burza”.

Rozkazem naczelnego dowódcy Ar-
mii Krajowej gen. dyw. Tadeusza Komo-
rowskiego, pseudonim „Bór” wybuchło 
1. sierpnia 1944 o godzinie „W” - 17:00.

25 000 powstańców - tylko dziesiąta 
część uzbrojona. Ofiarna ludność cy-
wilna, wykorzystywana przez Niemców 
jako „żywe tarcze”. Za najwaleczniejszy 
uznany pluton „Alek” kompanii „Rudy” 
harcerskiego batalionu „Zośka”. Nikła 
pomoc aliantów. Z rozkazu Stalina ce-
lowa bezczynność Armii Czerwonej na 
przeciwległym brzegu Wisły.

63 dni walki z okupantem faszystowskim.
63 dni daremnego wyczekiwania na 

pomoc sojuszników z Zachodu i Armii 
Czerwonej - biernego obserwatora pło-
nącego dwa miesiące miasta.

63 dni udowadniania serca i oddania Polsce.
63 dni coraz większej samotności.
2. października - podpisana pierwszy raz 

w historii miasta - kapitulacja Warszawy.
Ponad 200 tysięcy ofiar - powstańców 

i masowo rozstrzeliwanej przez Niemców 
ludności cywilnej. 520 tysięcy warsza-
wiaków wypędzonych przez okupanta ze 

stolicy i umieszczonych w obozach pracy.
Blisko 90% zrujnowania miasta na 

rozkaz Hitlera: „Miasto ma przestać ist-
nieć. Zrównać z ziemią”.

 
I jakkolwiek znajdą się dziś krytycy 

i zwolennicy tego największego w dzie-
jach świata powstania - jedni mówiący o 
zbyt wielkiej ofierze i błędnych, pospiesz-
nych decyzjach dowództwa oraz zbyt 
wielkim zaufaniu w pomoc aliantów (w 
tym Armii Czerwonej), drudzy wskazują-
cy na heroizm i poświęcenie walczących, 
jedno nie podlega kwestii: powstanie 
warszawskie związało na dwa miesią-
ce znaczne siły niemieckie i to właśnie 
dzięki powstaniu warszawskiemu Polacy 
przekonali się jeszcze raz o tym, że  nie 
wyzwolenie i wolność Polski ma na celu 
Stalin, a zaprowadzenie w Polsce własne-
go porządku. Stalin pozwolił celowo na 
wykrwawienie się najwartościowszego 
osobowo elementu stolicy (zginął kwiat 
młodzieży i prawie cała inteligencja), za-
chowując bierność lub pozory pomocy 
z przeciwległego brzegu Wisły. Armia 
Czerwona rozbrajała spieszące na 
pomoc walczącej Warszawie od-
działy polskie. 

www.warsaw-guide.wrzuta.pl
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W wielu krajach istnieją 
dwie podstawowe formy opie-
ki medycznej: państwowa i 
prywatna, a w niektórych kra-
jach występuje także prywat-
no-państwowa. W Ukrainie 
dominuje państwowa forma 
opieki medycznej dostępna 
dla wszystkich, ale posiadająca 
ograniczone zasoby finansowe. 
Paralelnie rozwija się prywatna 
medycyna, która dostępna jest 
dla zamożniejszych chorych. 
Według oceny badawczego 
centrum Solomonov-Group, 
na «prywaciarzy» przypada 
ok. 0,2% rynku ochrony zdro-
wia. Rzecz nawet nie w tym, że 
medycynę uważa się za jedną 
z najbardziej kapitałochłon-
nych stref biznesu z powolną 
opłacalnością, główny problem 
to prawo. Chodzi tu przede 
wszystkim o znany 49 art. Kon-
stytucji Ukrainy, który mówi 
o tym, że opieka medyczna w 
Ukrainie jest bezpłatna. Nato-
miast o prywatnej służbie zdro-
wia mówi ustawa „O ochronie 
praw konsumenta” i zaznacza 
się, że jest to usługa, która au-
tomatycznie przewiduje wy-
danie konsumentowi (w tym 
przypadku pacjentowi) kuponu 
gwarancyjnego. W takim wy-
padku medyków przyrównują 
do szewców, zegarmistrzów, 
czy specjalistów od naprawy 
sprzętu. A cóż w naszym ob-
wodowym centrum proponu-
ją medycy? W życiu zawsze 
mamy możliwość wyboru, ale 
w chwilach, kiedy siła wyższa 
zmusza nas do operatywnego 
działania, ponieważ od tego za-
leży życie człowieka, wzywamy 
i państwową karetkę pogotowia 
i prywatną pomoc medyczną 
«Таras»…. I co dalej?

Teraz najciekawsze. 
Spróbujemy rozwiązać dyle-
mat — kogo warto wezwać, 
kto szybciej przyjedzie i udzie-
li specjalistycznej pomocy? 
Kontynuując temat przed-
ostatniego numeru o prozie 
życia pogotowia ratunkowego, 
przeprowadziliśmy rozmowę 
z zastępcą dyrektora prywat-
nego pogotowia ratunkowego 
«Таras», Iwanną Fedorczuk, 
która powiedziała nam, że nio-
są pomoc mieszkańcom Łucka 

od 14 grudnia 1996 roku. W 
odróżnieniu od państwowego 
pogotowia ratunkowego, gdzie 
z niezrozumiałych przyczyn 
zlikwidowano lekarskie zespo-
ły wyjazdowe, w «Таrasie» ten 
podział istnieje. Funkcjonuje 
reanimacyjny, pediatryczny i 
terapeutyczny zespół lekarski. 
Zrozumiałe jest, że takie podej-
ście sprzyja najlepszemu i naj-
szybszemu niesieniu pomocy 
mieszkańcom Łucka, którzy jej 
potrzebują. Jednak tego rodza-
ju usługi nie należą do najtań-
szych, koszt wezwania zespołu 
reanimacyjnego to 350UAH, 
pediatrycznego — 250UAH, 
terapeutycznego — 300UAH. 
Statystyka wezwań świadczy 
o tym, że najczęściej pomocy 
potrzebują osoby z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego. 
Każdy zgodzi się z tym, że i cena 
wezwania pogotowia ratunko-
wego i ceny leków dla chorych 
z tej kategorii są wysokie. 

Odpowiednio wyposażone 
karetki pogotowia to także lo-
giczna kontynuacja pierwszego 
zapytania, ponieważ hospitaliza-
cji chorego i dowiezieniu go do 
szpitala pomaga odpowiednia 
specjalistyczna aparatura, którą 
powinni mieć przy sobie lekarze. 
Jak poinformowała nas Iwanna 
Fedorczuk, posiadają oni kardio-
monitor, respirator, defibrylator i 
nosze. Jednak państwowe pogo-
towie ratunkowe posiada oprócz 
tego specjalne sztywne nosze, 
gorset, kołnierz ortopedyczny 
potrzebny dla pacjentów z ura-
zami odcinka szyjnego kręgo-
słupa, szyny – sztywne, miękkie 
z rzepami, które można nałożyć 
na jakąkolwiek część kończyny, 
pulsoksymetr dla chorych, pod-
łączonych do respiratora. Poza 
tym, technicznie przygotowany 
personel może przeprowadzić 
kateteryzację głównych naczyń 
i infuzję doszpikową. A zatem, 
oprzyrządowanie państwowego 
pogotowia ratunkowego zdecy-
dowanie wygrywa z oprzyrzą-
dowaniem i wyposażeniem pry-
watnego «Tarasa». 

Analizując odpowie-
dzi przeciętnych miesz-
kańców Łucka, którym 
zdarzyło się skorzystać z usług 
prywatnego pogotowia ratun-

kowego, można zauważyć, że 
wypowiedzi są dość rozbieżne, 
od bardzo pozytywnych reak-
cji, do negatywnych opinii, np.:

Wiktor, 45 lat: «Zdarzyło 
mi się ostatnio być świadkiem 
tego, jak zespół medyczny «Ta-
rasa», mówiąc obrazowo, „zała-
dował” pacjenta na nosze głową 
w dół, mimo, iż pacjent ucier-
piał w wypadku drogowym. A, 
być może, miał on uszkodzony 
kręgosłup, potrzebne było do-
kładne usztywnienie ciała, a 
medycy niedbale położyli po-
szkodowanego na nosze?»;

Łarysa, 56 lat: «Zachorował 
wnuk, miał wysoką gorączkę, 
wezwałam «Taras», a mi mó-
wią, że wezwanie bez medyka-
mentów kosztuje 250 UAH. Jak 
to tak, w koszty powinny wcho-
dzić również leki, nie tylko sam 
przyjazd karetki»;

Wiktoria, 29 lat: «Zachoro-
wał mój trzymiesięczny syn, 
zespół pogotowia ratunkowego 
z «Tarasa» przyjechał bardzo 
szybko i zawieźli nas do Obwo-
dowego Szpitala Dziecięcego. 
Jestem im wdzięczna za sku-
teczną pomoc»;

Opinie dotyczące pracy 
prywatnego pogotowia ratun-
kowego są kontrastowe, tak jak 
opinie na temat działalności 
jakiejkolwiek struktury. Jedni 
są przekonani, że jest to tylko 
wyłudzanie pieniędzy, inni wi-
dzą gwarancję jakości. Chał-
tura, czy nie, wierzyć, czy nie 
wierzyć — kwestia wyboru. 

W pracy «Tarasa» jest 
także wiele plusów, a do-
kładnie: w lipcu 2010 roku 
wprowadzono zniżki dla eme-
rytów na 100 UAH, w ofercie 
pojawił się transport chorego 
na terenie całej Ukrainy, a także 
poza granice kraju (zwłaszcza 
do Polski i na Białoruś), istnie-
je także wspomniana wcześniej 
specjalizacja lekarskich zespo-
łów wyjazdowych. Jak poinfor-
mowała nas Iwanna Fedorczuk, 
mają oni ściśle opracowane 
kryteria doboru personelu me-
dycznego, dlatego uformował 
się już zgodny, stabilny i wyso-
kiej klasy zespół specjalistów.

На часі

Альтернатива …є чи ні?
або дещо про приватну швидку медичну допомогу

Alternatywa… jest, czy jej nie ma?
Kilka słów o prywatnej służbie zdrowia

За умовами Всесвітньої організації охорони здоров'я людина має право 
на медичну допомогу, незалежно від можливостей оплачувати послуги 

лікарів і вартість ліків.
В багатьох державах іс-

нують дві основні форми 
надання медичної допомоги 
населенню: державна та при-
ватна, а в деяких країнах ще і 
змішана державно-приватна. 
В Україні домінує державна 
медицина з обмеженими фі-
нансовими ресурсами, але 
доступна для всіх. Паралель-
но розвивається приватна 
медицина, яка доступна для 
заможних хворих. За оцін-
ками дослідницького центру 
Соломонов-груп, на «приват-
ників» припадає всього 0,2% 
ринку охорони здоров’я. І річ 
навіть не стільки в тому, що 
медицина вважається одні-
єю з найбільш капіталоміст-
ких сфер бізнесу з повільною 
окупністю, проблема насам-
перед у законах. Йдеться, на-
самперед, про відому статтю 
49 Конституції України, в 
якій сказано: в Україні меди-
цина безплатна. Приватна ж 
охорона здоров’я згадується в 
Законі «Про захист прав спо-
живача». І зазначається це як 
послуга, що автоматично пе-
редбачає видачу споживачу 
(в цьому випадку пацієнту) 
гарантійного талона. Медиків 
у такому випадку прирівню-
ють до майстерень з ремонту 
взуття, годинників, побуто-
вої техніки. А що ж у нашому 
обласному центрі пропону-
ють медики? У житті завжди 
є можливість вибору, але у 
хвилини, коли форс-мажорні 
обставини змушують діяти 
оперативно, бо від цього за-
лежить життя людини, ви-
кликаєш і державну швидку 
допомогу, і приватну швидку 
«Тарас»…. І що далі??

А ось тут найцікаві-
ше. Спробуємо вирішити 
дилему – кого ж варто викли-
кати, і хто швидше приїде та 
надасть висококваліфіковану 
допомогу? Продовжуючи тему 
позаминулого номера про 
прозу життя станції швидкої 
медичної допомоги, ми по-
спілкувалися із заступником 
директора приватної медич-
ної допомоги «Тарас» Іван-
ною Федорчук, яка розповіла, 
що альтернативна приватна 
швидка медична допомога на-

дає медичну допомогу луча-
нам з 14 грудня 1996 року. На 
відміну від державної станції 
швидкої медичної допомоги, 
де з незрозумілих причин лік-
відовано спеціалізацію лікар-
ських бригад, на «Тарасі» ця 
диференціація існує. Зокрема, 
як повідомила заступник ди-
ректора приватної медичної 
допомоги «Тарас», функціону-
ють реанімаційна, педіатрич-
на та терапевтична бригади 
лікарів. Зрозуміло, що такий 
підхід сприяє якнайкращому 
та якнайшвидшому наданню 
допомоги лучанам, які її по-
требують. Проте послуги такої 
служби не з дешевих, зокрема 
вартість виклику реанімацій-
ної бригади – 350 гривень, 
педіатричної – 250 гривень та 
терапевтичної – 300 гривень. 
Статистика викликів свідчить, 
що найчастіше потребують 
допомоги хворі з серцево-
судинними захворюваннями. 
Погодьтеся, і вартість викли-
ку, і вартість ліків для такої ка-
тегорії хворих досить висока.

А ось чи обладнаний тран-
спорт відповідною апарату-
рою, це теж логічне продо-
вження першого запитання, 
оскільки госпіталізувати хво-
рого, живим довезти до лікарні 
– у цьому допомагає і апарату-
ра, яка повинна бути в наяв-
ності у медиків. Як повідомила 
Іванна Федорчук, і кардіомоні-
тор, і апарат ШВЛ (штучна вен-
тиляція легень), і дефібриля-
тор, і носилки – все це є. Проте, 
у «державників» є ще й спеці-
альні жорсткі носилки, спеці-
альний корсет для спінальних 
хворих, шийний комірець, не-
обхідний для пацієнтів з трав-
мами шийного відділу хребта, 
лангети – жорсткі, м’які з ли-
пучками, які можна накласти 
на будь-яку ділянку кінцівки, 
пульсоксиметр для хворих, 
які транспортуються на ШВЛ. 
Крім того, технічно підготов-
лений персонал може провести 
катетеризацію магістральних 
судин та внутрішньокісткову 
інфузію. Отже, оснащення ме-
дичного транспорту державної 
станції швидкої медичної до-
помоги значно виграє порівня-
но із оснащенням та обладнан-
ням приватників «Тараса».

Аналізуючи відповіді 
пересічних лучан, яким 
довелося скористатися по-
слугами приватної швидкої 
медичної допомоги, розумі-
єш, що думки досить полярні 
– від найкращих відгуків до 
негативних думок, зокрема:

Віктор, 45 р.: «Довелося на 
днях бачити, як медична бри-
гада «Тараса» образно кажучи, 
«завантажила» непритомно-
го пацієнта на носилки вниз 
головою, хоча пацієнт по-
страждав у ДТП. А, можливо, 
у нього проблеми з хребтом, 
необхідна чітка фіксація тіла, 
а медики недбало поставилися 
до перекладання постражда-
лого на носилки?»;

Лариса, 56 р.: «Захворів 
внук, висока температура, 
викликаю «Тарас»,а мені ка-
жуть, що виклик коштує без 
медикаментів 250 гривень. 
Як це так, у вартість повинна 
входити і вартість ліків, а не 
лише сам приїзд бригади»;

Вікторія, 29 р.: «Захворів 
тримісячний син, бригада 
швидкої допомоги з «Тараса» 
дуже швидко приїхала і за-
везла нас до обласної дитячої 
лікарні, я вдячна їм за опера-
тивну роботу».

Відгуки про роботу при-
ватної медичної допомоги 
різнополюсні, як і в оцінці 
діяльності будь-якої струк-
тури. Одні впевнені, що це 
просто «виманювання» гро-
шей, інші бачать в ній гарант 
якості. Халтура або не халту-
ра, вірити чи не вірити – зно-
ву питання вибору. 

Натомість у роботі «Та-
раса» є й багато плюсів, а 
саме: з липня 2010 року вве-
дено знижки для пенсіонерів 
на 100 гривень, пропонують-
ся послуги по перевезенню 
хворих по всій Україні та за 
кордон, зокрема в Польщу 
та Білорусь, існує вже згада-
на спеціалізація лікарських 
бригад. Як розповіла нам 
Іванна Федорчук, у них чітко 
розроблені критерії відбору 
медперсоналу, тому колектив 
підібрався уже злагоджений, 
сталий та висококласний.

Алла ЯРЕМКО

Zgodnie z rozporządzeniem Światowej Organizacji Zdrowia każdy człowiek 
ma prawo do otrzymania opieki medycznej niezależnie od swoich możliwo-

ści finansowych.

Ałła JAREMKO

Задля реалізації своїх цілей Джугашвілі дав добро 
на винищення найціннішого особового складу столи-
ці (був знищений цвіт молоді і майже вся інтелігенція), 
зберігаючи пасивність і лише створюючи видимість 
підтримки на протилежному боці Вісли. Червона армія 
обеззброювала польські підрозділи, які поспішили на 
допомогу повсталій Варшаві. Після поразки повстання 
і зруйнування міста, останнього потенційного басті-
ону проти післявоєнної совєтської окупації Польщі, 
шлях до розширення червоної імперії був відкритим.

Післявоєнна польська влада за наказом своїх 
московських господарів у роки сталінського те-
рору винищувала вцілілих повстанців, видаючи 

їм смертні вироки, катуючи у застінках Служби 
безпеки, позбавляючи громадянських прав.

А повсталі поляки планували через декілька днів 
об’єднатися з силами Червоної армії, щоб спільно бо-
ротися за «нашу і вашу свободу», хотіли привітати 
Червону армію у ролі господаря Варшави. Після кіль-
кох днів самотньої боротьби вони вже не сумнівалися 
у навмисній бездіяльності Сталіна і в тому, що припи-
нити розпочаті військові дії вони вже не можуть. Готові 
до 3-4-денної боротьби, вони протистояли ворогу у 
двадцять разів довше.

Жертва повстання, незважаючи на післявоєнні ре-
пресії, не була принесена даремно – на думку багатьох 
істориків, завдяки їй Польща уникнула безпосереднього 
приєднання до СРСР і в часи комуни сприяла розпаду 
ялтинської угоди та відновленню суверенності Польщі.

Сучасна польська свобода і демократія народила-
ся у серпні 1944 року на барикадах Варшави.

Gloria victis. Юстина ЯНЧ

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

Po upadku powstania i wyniszczeniu miasta - 
ostatniego potencjalnego bastionu oporu przeciwko 
powojennej sowietyzacji kraju, droga do rozszerzenia 
wpływów czerwonego imperium stanęła otworem.

Powojenni władcy Polski na rozkaz swych moskiew-
skich mocodawców niszczyli w latach stalinowskiego 
terroru ocalałych powstańców, wydając na nich wyroki 
śmierci, katując w Urzędach Bezpieczeństwa Publiczne-
go, pozbawiając praw obywatelskich.

A przecież przystępujący do powstania Polacy 
mieli po kilku dniach połączyć swe siły z oddzia-
łami Armii Czerwonej, by walczyć „o wolność na-
szą i waszą”. Chcieli powitać wkraczającą Armię 
Czerwoną w roli gospo-
darza Warszawy. Po kilku 
dniach samotnej walki 
nie mieli złudzeń o celo-
wej bierności Stalina i o 
tym, że wycofać się z pod-

jętych działań bojowych już nie mogą. Przygotowa-
ni na 3 - 4 dni walczyli dwadzieścia razy dłużej. 

Ofiara powstańcza, mimo represji powojen-
nych, nie została jednak przelana na marne - we-
dług wielu historyków, dzięki niej Polska uniknęła 
bezpośredniego wcielenia do ZSRR i w latach ko-
muny przyczyniła się walnie do rozpadu porząd-
ku jałtańskiego i odzyskania swej suwerenności.

Współczesna wolność i demokracja polska na-
rodziła się w sierpniu 1944 roku na barykadach 
Warszawy.

Gloria victis.
Justyna JANCZ

1 sierpnia w Polsce obchodzony jest Narodowy 
Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Jest to 
święto państwowe ustanowione ustawą z dnia 9 
października 2009 roku, która została uchwalona z 
inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

1 серпня у Польщі святкують Національний 
день пам’яті Варшавського повстання. Це 
державне свято встановлено згідно із за-
коном від 9 жовтня 2009 року з ініціативи 
президента Республіки Польща.

66-та річниця Варшавського повстання66. rocznica powstania warszawskiego
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Ilość tych problemów wzrasta w związku 
z niekorzystnymi czynnikami ekologicznymi 
i wytwórczymi, w związku z wirusowymi in-
fekcjami, wysokim stopniem alergizacji społe-
czeństwa, jego starzeniem się i z zastosowaniem 
medykamentów, które zawierają substancje oto-
toksyczne.

Według ostatnich danych statystycznych, w 
Ukrainie ponad 3mln osób cierpi z powodu róż-
nego rodzaju wad słuchu i mowy, które związane 
są z chorobami narządów słuchu lub z ich fizjo-
logicznymi zmianami zachodzącymi w procesie 
starzenia. 

We współczesnym świecie pomyślnie sto-
sowana jest metoda chirurgicznego leczenia 
głuchoty, czyli metoda implantu ślimakowego. 
Metoda ta jest skomplikowana i wymaga dużych 
umiejętności i doświadczenia otochirurga, który 
wszczepia urządzenie elektroniczne (implant) 
w ucho wewnętrzne niesłyszącego dziecka lub 
dorosłego pacjenta. Wymaga ona także ścisłej 
współpracy między specjalistami różnych dzie-
dzin medycyny: pediatrów, surdopedagogów, 
logopedów i psychologów.

Na Oddziale Laryngologii Wołyńskiego Ob-
wodowego Szpitala Klinicznego od 30 lat prze-
prowadzane są skomplikowane mikrochirur-
giczne operacje ucha środkowego. Posiadanie 
doświadczenia w wykonywaniu takich operacji 
to podstawa w przeprowadzaniu chirurgicznego 
etapu w metodzie implantu ślimakowego. 

Lekarze z Oddziału Laryngologii dokształ-
cają się na seminariach i konferencjach po-
święconych mikrochirurgii ucha, w których 
uczestniczą ukraińscy otochirurdzy i znani 
na całym świecie specjaliści: prof. H. Skarżyń-
ski (Polska), dr M. Portman (Francja), prof. J. 
Esser i prof. K. Hoffmann (Niemcy), prof. M. 
San (Włochy), prof. B. Ars (Belgia). W 2008 
r. uczestniczyliśmy w konferencjach i kursach 
praktycznych na temat metody implantu śli-
makowego, które odbywały się w Warszawie w 
Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: The 3rd 
Global Otology-Neurotology Live Surgical 
Broadcast та в 4th Window Approach Works-
hop. W maju 2009 r. byliśmy uczestnikami 9. 
Europejskiej Konferencji Implantów Słucho-

wych u Dzieci (9th European Symposium on 
Pediatric Cochlear Implantation), która odby-
wała się w Warszawie. 

W obwodzie wołyńskim, gdzie liczba ludno-
ści wynosi ok. 1mln osób, mieszka około 300 
dzieci i 800 dorosłych ze znaczną wadą słuchu, 
która nie podlega leczeniu medykamentami, 
nie koryguje jej się również poprzez zastosowa-
nie protezy. W żadnym obwodowym centrum 
Ukrainy Zachodniej słuchowa implantacja nie 
jest przeprowadzana. Bardzo ważne jest, aby ta 
metoda była stosowana na Wołyniu, ponieważ 
każde dziecko niesłyszące od urodzenia, bez ta-
kiej metody rehabilitacji skazane jest na głucho-
niemotę. 

Podczas XLIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 
który odbył się 9-12 czerwca 2010 r. ustaliliśmy 
warunki naukowej i praktycznej współpracy 
w dziedzinie leczenia metodą implantacji śli-
makowej z Prezesem Polskiego Stowarzyszenia 
Protetyków Słuchu, a jednocześnie dyrektorem 
firmy SONO Gabinety Korekcji Słuchu, Jarosła-
wem Dubczyńskim. I tak, na wrzesień 2010 roku 
zaplanowano przeprowadzenie konferencji Wo-
łyńskiego Naukowo-Praktycznego Stowarzysze-
nia Lekarzy Otolaryngologów z uczestnictwem 
fachowców z firmy SONO, która na terytorium 
Polski jest przedstawicielem światowego pro-
ducenta implantów Neurelec i posiada wielkie 
doświadczenie w implantacji ślimakowej na 
wszystkich jej etapach: ingerencji chirurgicznej, 
programowania implantu i surdopedagogicznej 
terapii. 

Przeprowadzenie takiej konferencji umoż-
liwi zaczerpnięcie z polskiego doświadczenia 
w implantacji ślimakowej, jak również pomo-
że uzgodnić kwestie dotyczące kontynuowania 
nauki przez wołyńskich specjalistów (otochi-
rurgów, audiologów, surdopedagogów) w wio-
dących polskich klinikach, co w przyszłości 
pozwoli na wprowadzenie tej metody leczenia 
głuchoty na Wołyniu.

На часі

Перспективи лікування глухоти на Волині
Perspektywy leczenia głuchoty na Wołyniu

Порушення слуху та мовлення стає значною проблемою 
не тільки для тих, хто ними страждає, але й для членів їхніх 
сімей, родичів, близьких, колег по роботі.

Кількість цих проблем зростає у зв`язку з 
несприятливими екологічними та виробни-
чими факторами, з вірусними інфекціями, з 
алергізацією та старінням населення, із за-
стосуванням ототоксичних медикаментоз-
них засобів.

За останніми статистичними даними, в 
Україні понад 3 млн. людей мають різні де-
фекти слуху та мови, що пов`язані із захво-
рюваннями органа слуху або ж із фізіологіч-
ними віковими змінами.

У світі існує та успішно використовується 
методика хірургічного лікування глухоти – 
кохлеарна імплантація. Методика складна та 
потребує як великого вміння та досвіду ото-
хірурга, який «вживлює» електронний при-
стрій (імплант) у внутрішнє вухо нечуючої 
дитини чи дорослого пацієнта, так і тісної 
співпраці між спеціалістами різних галузей 
медицини: педіатра, сурдопедагога, логопеда, 
психолога.

У ЛОР-відділенні Волинської обласної 
клінічної лікарні протягом останніх 30-ти 
років проводяться складні мікрохірургічні 
операції на середньому вусі. Володіння техні-
кою таких операцій – основа для проведення 
хірургічного етапу кохлеарної імплантації. 

Лікарі відділення продовжують удоскона-
люватись на семінарах та конференціях, що 
присвячені мікрохірургії вуха та відбуваються 
за участю українських отохірургів та всесвіт-
ньо відомих спеціалістів: проф. Г. Скаржин-
ського (Польща), др. М. Портмана (Фран-
ція), проф. Д.Ессера та проф. К. Хоффман 
(Німеччина), проф. М.Сана (Італія), проф. 
Б.Арса (Бельгія). У 2008 році ми брали участь 
у конференціях та науково-практичних кур-
сах на тему кохлеарної імплантації, які від-
бувались у Варшаві в Міжнародному центрі 
слуху та мови Інституту фізіології та пато-
логії слуху: The 3rd Global 
Otology-Neurotology 
Live Surgical 
Broadcast 

та в 4th Window Approach Workshop. У травні 
2009 року ми були учасниками 9-го Європей-
ського симпозіуму з кохлеарної імплантації 
у дітей (9th European Symposium on Pediatric 
Cochlear Implantation), що відбувався у Вар-
шаві.

У Волинській області з населенням 1 млн. 
є близько 300 дітей та 800 дорослих з важкою 
втратою слуху, яка не підлягає медикамен-
тозному лікуванню та не корегується шляхом 
слухопротезування. В жодному обласному 
центрі західної України кохлеарна імплан-
тація не проводиться. Тому дуже важливо 
запровадити цей метод на Волині, оскільки 
кожна нечуюча при народженні дитина, без 
такого методу реабілітації слуху приречена 
на глухонімоту.

Будучи делегатами 44-го з`їзду Польсько-
го товариства отоларингологів, хірургів го-
лови і шиї (XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i 
Szyi), який відбувся 9-12 червня 2010 року, 
ми домовилися про науково-практичну 
співпрацю в галузі кохлеарної імплантації з 
головою Польського товариства протезуван-
ня слуху (Polskie Stowarzyszenie Protetyków 
Słuchu) та одночасно директором фірми 
SONO Gabinety Korekcji Słuchu Ярославом 
Дубчинським. Так, на вересень 2010 року за-
плановано проведення семінару Волинсько-
го науково-практичного товариства лікарів-
отоларингологів з участю фахівців фірми 
“SONO”, яка на теренах Польщі представляє 
світового виробника кохлеарних імплантив 
“Neurelec” та має великій досвід кохлеарної 
імплантації на всіх її етапах: хірургічне втру-
чання, програмування імпланту, сурдопеда-
гогічна реабілітація.

 Проведення такого семінару дасть мож-
ливість вивчити польський досвід кохлеар-

ної імплантації та узгодити питання про 
подальше навчання волинських спе-

ціалістів (отохірургів, аудіологів 
та сурдопедагогів) у провідних 

польських клініках, а в май-
бутньому запровадити цей 
метод лікування глухоти 
на Волині.

Олександр ЩУРУК 
лікар-отоларинголог

ЛОР-відділення Волинської
обласної клінічної лікарні 

Zaburzenia słuchu i mowy są problemem nie tylko dla osób, 
które na nie cierpią, lecz także dla ich rodzin, krewnych, bliskich i 
kolegów z pracy.

Oleksandr Szczuruk
Lekarz otolaryngolog Oddziału Laryngologii Wołyńskiego 

Obwodowego Szpitala Klinicznego
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«Кордон 835» - єднаймося!
21 серпня в Іваничівському районі у селах Кречів (Україна) та 
Крилів (Польща) відбудуться Європейські Дні Добросусідства 
«Кордон 835». Аби детальніше ознайомитися зі специфікою 
заходу, ми поспілкувалися з головними організаторами свя-
та – головою Фундації духовної культури пограниччя з міста 
Любліна отцем Стефаном Батрухом та головою МГО «Акаде-
мія української молоді» Оленою Яремко зі Львова.

– Розкажіть, будь ласка, 
як виникла ідея Європей-
ських Днів Добросусідства? 
Яка мета їх проведення?

– Стефан Батрух: Коли 
цей проект створювався, ми 
робили спільно табори для 
молоді, виїзди на погранич-
чя. Ми відчули, що розумі-
ємо одне одного, довіряємо 
одне одному і друга сторона 
не підведе. Також вдалося 
нам за ці роки відпрацювати 
певну модель партнерства, 
щоб жодна зі сторін не від-
чувала себе другорядною, чи 
котрась організація не була 
домінуючою, щоб усі вчили-
ся співпрацювати на рівних 
правах, як співорганізатори. 
Я задоволений співпрацею 
з «Академією української 
молоді» та організаціями з 
Луцька, які заявили про свою 
готовність співпрацювати з 
нами при організації заходів 
на кордоні. 

Чому ця ініціатива, чому 
кордон? У першу чергу, щоб 
брати справи в свої руки, щоб 
жителі прикордонних зон не 
чекали, що кордон змінять мі-
ністерські установи. Те, яким 
буде кордон завтра, залежить 
від нас – громадян, які ма-
ють потребу їздити в Європу 
чи потребу співпрацювати з 
організаціями в Польщі. Від 
нас залежатиме, чи він буде 
такий, яким ми його бачимо. 

Перетинаючи 
кордон, люди 
часто відчува-
ють себе при-
н и ж е н и м и . 
Нам це болить, 
дратує, але ми 
продовжуємо 
чекати, що ці 
справи вирі-
шаться без на-
шої участі. Цим 
проектом  ми 
хочемо довес-
ти, що так не 
повинно бути.

– Чому ви 
вважаєте, що 
у людей, які 
живуть на 
п р и к о р д о н -
ній території, 
меншовартіс-
не життя?

– Стефан 
Батрух: У пер-
шу чергу, на 
мою думку, це 
залишки ми-
нулого. Сам 
кордон був 
створений  на-
сильним дик-
т а т о р с ь к и м 
с п о с о б о м . 
Українська сто-
рона вважає, 
що українські 
етнічні землі є 
ще поза кордо-
ном. На думку 
польської сто-
рони, і на Во-
лині живе дуже 
багато поляків, 
тобто це теж 
частинка нашої 
батьківщини. 
Немає справед-
ливого кордо-
ну. Він штучно 
створений. Але 

з другого боку, не знаю, чи 
без такого рішення поляки та 
українці змогли б домовити-
ся, де цей кордон має бути… 
Кордон – це лінія, тонесенька 
лінія між двома державами. 
Щоб створити враження, що 
кордон – це щось солідне, по-
трібно було побудувати всю 
систему, звести колючі дроти, 
пускати в них струм, заорю-
вати поле, відділяти від цього 
кордону зону, до якої ніхто не 
мав би доступу. Саме пере-
бування у прикордонній зоні 
створювало обмеження і це 
створило таку асоціацію: кор-
дон – це щось страшне.

– Розкажіть, будь ласка, 
про минулорічний «Кордон 
835»? Як він проходив на 
Волині?

– Олена Яремко: Із са-
мого початку транскордон-
ні зустрічі розпочалися в 
Корчуні. Корчунь – це село, 
поділене кордоном, яке зна-
ходиться на Сокальщині. 
Зустрічі почалися з тради-
ційного вшанування пам’яті 
Богородиці 28 серпня. З того 
часу транскордонні заходи  
розширюються. Оскільки 
ця ініціатива не могла бути 
тільки на одній точці кордо-
ну, то у 2007 та 2008 роках 
проводився «Кордон 803». Ці 
Дні Добросусідства відбува-
лись в Угринові-Довгобичові 
(Львівська область), на місці 

майбутнього перетину кор-
дону. На тому кордоні нам 
вдалося забрати залізний 
мур, яким був колючий дріт. 
60 тисяч людей задеклару-
вали, що вони хочуть, щоб 
пунктів перетину було яко-
мога більше. Потім, коли вже 
вирішували питання про бу-
дівництво пункту перетину 
кордону, з’явилася ініціатива 
у Волинській області і, як ре-
зультат, минулого року від-
бувся «Кордон 835».

У рамках Днів Добросу-
сідства відбувається дуже ба-
гато різних заходів, зокрема 
екуменічна молитва, яка дає 
можливість спільно помоли-
тися представникам різних 
конфесій, щоб показати, що 
ми хочемо бути разом, бо 
Бог один для усіх нас. Хочемо 
просити про єднання, про-
щення, про добросусідство 
для усіх тих, хто живе на цих 
землях. Відбувається також 
транскордонний ярмарок, 
у рамках якого проходять 
ярмарок ремесел, майстер-
класи, виступи творчих 
колективів. Традиційно ор-
ганізовуються інтеграційні 
заходи для молоді. Минуло-
го року з'явилася ініціатива 
проведення Форуму тран-
скордонної співпраці, під час 
якого відбувалися дебати, 
круглі столи. У роботі фору-
му брали участь дипломати, 
політики, депутати, пред-
ставники організацій, які 
обговорювали стан кордону, 
майбутні перспективи, на-
лагоджували співпрацю. Він 
дає можливість домовлятися 
про партнерство, планувати 
певні ініціативи, ділитися 
доброю практикою. Теж тра-
диційно проводяться спор-
тивні заходи та концерт за 
участю гуртів з України та 
Польщі. Звичайно, кожного 
року є певні родзинки, нові 
ініціативи. Незмінним зали-
шається те, що ця програма 
відбувається по обидві сто-
рони кордону.

– Чи ви вже визначили-
ся з музичною програмою? 
Хто співатиме для українців 
і поляків цього року? І чи 
можна зробити так, аби на 
одній сцені виступали і по-
ляки, і українці?

– Стефан Батрух: Цей 
проект має таку ціль - спо-
нукати і художників, і митців 
до співпраці. Є вже й пози-
тивний результат – спільний 
диск двох гуртів. Знаємо та-
кож, що «Habakuk» з Польщі 
і «ФлайzZzа» з Луцька хочуть 
зробити спільний запис і 
мені довелося уже почути 
їхню спільну пісню. Цього 
року буде спільний концерт 
також двох гуртів: «Mad 
Heads», з українського боку, 
і «Sidney Polak» з польсько-
го боку. І задум такий, щоб 
вони виконали пісні один 
одного і, можливо, якийсь 
спільний твір разом. Відчу-
ваємо, що гурти зацікавлені 
такою співпрацею, це їх на-
дихає, це важливо і потрібно.

Розмовляла Марія ДОМАНСЬКА,
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

„Granica 835” – łączmy się!
21 sierpnia we wsiach Kreczów w rejonie Iwanicze (Ukraina) oraz Kryłów 
(Polska) odbędą się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa „Granica 835”. W 
celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką tego przedsięwzięcia 
przeprowadziliśmy rozmowę z głównymi organizatorami imprezy – 
księdzem Stefanem Batruchem, prezesem Fundacji Kultury Duchowej 
Pogranicza z Lublina oraz Ołeną Jaremko ze Lwowa - prezesem młodzie-
żowej organizacji pozarządowej „Akademia Ukraińskiej Młodzieży”.

– Proszę opowiedzieć, jak 
powstał pomysł Europejskich 
Dni Dobrosąsiedztwa? W ja-
kim celu one są organizowa-
ne?

– Stefan Batruch: W czasie 
powstania tego projektu or-
ganizowaliśmy wspólnie dwa 
obozy młodzieżowe i wyjazdy 
za granicę. Poczuliśmy wtedy, 
że doskonale się rozumiemy, 
darzymy się nawzajem zaufa-
niem i druga strona nie zawie-
dzie. W ciągu tych lat udało się 
nam również wypracować pe-
wien model partnerstwa, taki w 
którym żadna ze stron nie czu-
je się niedowartościowana czy  
zdominowana, gdzie wszystkim 
przynależą równe prawa współ-
organizatorów. Jestem zadowo-
lony ze współpracy z „Akade-
mią Ukraińskiej Młodzieży” i 
organizacjami z Łucka, które 
zgłosiły się do współdziałania 
z nami w przedsięwzięciach na 
terenach przygranicznych.

Dlaczego właśnie ta inicja-
tywa, dlaczego granica? Przede 
wszystkim, żeby mieszkańcy 
pogranicza sami zabrali się za 
sprawy, a nie czekali, że granicę 
przemienią instytucje central-
ne. To, jak będzie wyglądała 
granica jutro, zależy od nas 
– obywateli pragnących zwie-
dzać Europę i współpracować 
z organizacjami w Polsce i na 
Ukrainie. Od nas zależy, czy 
stanie się ona taką, jaką chce-
my ją widzieć, czy nadal pozo-
staną nieprzyjemne procedury 
sprawdzania i długie kolejki. 
Przekraczając granicę ludzie 
często czują się poniżani. Boli 
nas to i denerwuje, jednak na-
dal czekamy, że ktoś rozstrzyg-
nie ten problem bez naszego 
zaangażowania. Pragniemy 
udowodnić, że tak być nie musi.

– Dlaczego uważa się, że 
mieszkańcy pogranicza czują 
się  niedowartościowani?

– Stefan Batruch: Przede 
wszystkim, moim zdaniem, 
są to pozostałości przeszłości. 
Granica została ustanowiona 
w sposób dyktatorski, przemo-
cą. Strona ukraińska uważa, 
że ukraińskie ziemie etniczne 
są częściowo poza granicami 
kraju. Strona polska uważa, że 
na Wołyniu również mieszka 
sporo Polaków,  uważających tę 
ziemię za swoją ojczyznę. Nie 
istnieje sprawiedliwa granica. 
Ona jest stworzona sztucznie. 
Jednak, z drugiej strony, nie 
wiem, czy Polacy i Ukraińcy 
potrafiliby ustalić, jak ta grani-
ca miałaby przebiegać… Gra-
nica to jest pas, cieniutki pas 
pomiędzy dwoma państwami. 
Żeby stworzyć wrażenie, że gra-
nica jest czymś poważnym, na-
leżało wybudować cały system, 
wystawić drut kolczasty, podłą-
czyć prąd elektryczny, przeorać 
ziemię tworząc w ten sposób 
strefę pograniczną, niedostęp-
ną dla osób postronnych. Pobyt 
w strefie przygranicznej prze-
widywał dużo ograniczeń, co z 
kolei powodowało skojarzenie 
- granica jest czymś okropnym.

– Proszę opowiedzieć o ze-
szłorocznej „Granicy 835”? 
Co się odbywało na Wołyniu?

– Ołena Jaremko: Na po-
czątku transgraniczne spotka-
nia odbywały się w Korczuniu. 
Korczuń to jest wieś przecięta 

granicą, któ-
ra się znajduje 
koło Sokala. 
Spotkania roz-
poczęły się od 
t r a dyc y j n e go 
u s z a n o w a n i a 
Bożej Rodziciel-
ki 28 sierpnia. 
Od tego czasu 
transgraniczne 
imprezy zaczęły 
się upowszech-
niać. Ponieważ 
ta inicjatywa nie 
zatrzymała się w 
jednym punkcie 
granicznym, to 
w latach 2007 i 
2008 zorgani-
zowano „Gra-
nicę 803”. Dni 
Dobrosąsiedz-
twa odbywały 
się wówczas w 
Uhrynowie (ob-
wód lwowski) i 
Dołhobyczowie, 
w miejscu póź-
niejszego przej-
ścia granicz-
nego. Na tym 
odcinku przy-
g r a n i c z n y m 
udało się nam 
usunąć drut 
kolczasty. 60 ty-
sięcy osób zade-
klarowało swoje 
pragnienie, aby 
przejść granicz-
nych było coraz 
więcej. Później, 
kiedy podjęto 
kwestię budo-
wy  przejścia 
g r a n i c z n e g o, 
powstała kolej-
na inicjatywa 
w obwodzie 
w o ł y ń s k i m . 
Zeszłego roku 
odbyła się impreza pod nazwą 
„Granica 835”.

W ramach Dni Dobro-
sąsiedztwa odbywa się dużo 
przedsięwzięć. Między innymi 
modlitwa ekumeniczna, któ-
ra gromadzi razem przedsta-
wicieli różnych wyznań, po-
nieważ Bóg jest jeden dla nas 
wszystkich. Pragniemy prosić 
o pojednanie, o przebaczenie, 
o dobrosąsiedzkie stosunki dla 
wszystkich, którzy zamieszku-
ją te tereny. Odbywa się rów-
nież transgraniczny jarmark, 
w tym jarmark warsztatowy, 
szkolenia, występy zespołów 
twórczych. Tradycyjnie już są 
organizowane integracyjne 
spotkania młodzieży. W ze-
szłym roku powstała inicjatywa 
zorganizowania Forum Współ-
pracy Transgranicznej, w cza-
sie którego trwały dyskusje i 
okrągłe stoły. W Forum uczest-
niczyli dyplomaci, politycy,  
deputowani, przedstawiciele 
organizacji dbających o stan 
granicy i współpracę transgra-
niczną. Forum daje możliwość 
uzgadniania planów partner-
skich, promowania nowych 
inicjatyw oraz dzielenia się do-
świadczeniem. Również trady-
cyjnie organizowane są zawody 
sportowe i koncert, w którym 
uczestniczą zespoły z Ukrainy 
i Polski. Oczywiście, każdego 
roku są pewne niespodzianki 
i nowe inicjatywy. Nie ulega 

zmianom natomiast to, że ten 
program odbywa się równole-
gle po obu stronach granicy.

– Czy jest już ustalony pro-
gram koncertów ? Kto wystąpi 
przed Polakami i Ukraińcami 
w bieżącym roku? I czy da się 
organizować koncert w ten 
sposób, aby na jednej scenie 
występowali zarówno Polacy, 
jak też Ukraińcy?

– Stefan Batruch: Ten pro-
jekt ma na celu zachęcać mala-
rzy i artystów do współpracy. 
Mamy już pozytywne skutki – 
wspólnie nagraną płytę dwóch 
zespołów. Wiemy również, że 
„Habakuk” z Polski i „Flajzzza” 
z Łucka pragną nagrać wspól-
ną płytę i nawet przesłuchiwa-
łem już ich wspólną piosenkę. 
W tym roku odbędzie się też 
wspólny koncert dwóch zespo-
łów – „Mad Heads” od strony 
ukraińskiej i „Sidney Polak” od 
strony polskiej. Mamy pomysł, 
żeby one wzajemnie wykonały 
swoje piosenki i ewentualnie 
wystąpiły z jakimś utworem 
razem. Zauważamy, że zespoły 
są zainteresowane taką współ-
pracą, to jest rzecz ważna i 
potrzebna, która dodatkowo 
zachęca później do podejmo-
wania kolejnych projektów.

Rozmawiała Maria DOMAŃSKA
WOŁYŃSKI NOWYNY
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Саме так багато публіцистів, письменни-
ків, істориків, співробітників називали Єжи 
Ґедройця – публіциста, політика, епістоло-
графа, незмінного редактора журналу поль-
ської еміграції „Культура” (1947-2000). Про-
те наша стаття присвячена дню народження 
– 27 липня минуло 104 роки від  дня наро-
дження цієї великої людини.

Його багаторічний співробітник Густав 
Герлінг-Грудзінський колись сказав: „Вважаю, 
що так, як існують вроджені піаністи чи пись-
менники, так і він є вродженим редактором. 
Це свого роду талант, бо не можна сісти за 
стіл, читати надіслані матеріали і бути редак-
тором журналу; це певний дар і він цей дар 
має. Він перевірив цей дар у молоді роки, ви-
даючи в Польщі дуже цікавий тижневик „Бунт 
молодих”, який змінив потім назву на „Полі-
тику”. Ґедройць був вродженим редактором... 
Ґедройць цілком слушно заповів, щоб після 
його смерті „Культура” перестала виходити. 
Лишиться архів, бібліотека, але не „Культура”, 
бо вона – абсолютно його витвір”.

Багато дослідників вважає, що цю по-
стать не потрібно сьогодні нікому пред-
ставляти. Мабуть, така думка помилкова. 
Здається, що багатьом українцям це ім'я не 

відоме, незважаючи на те, що саме Ґедройць 
мріяв про незалежну Україну і вважав, що 
Польща повинна вибудувати нову східну по-
літику. Це він, той, хто походить з княжого 
литовського роду, а народився в Мінську, на 
шпальтах свого журналу „Культура” не пере-
ставав пояснювати своїм співвітчизникам, 
що „без незалежної України немає незалеж-
ної Польщі”. Політика Польщі у посткому-
ністичний період значною мірою спирається 
на концепцію польської східної політики, яка 
була розроблена Ґедройцем і співробітника-
ми „Культури” – паризького щомісячного 
видання польської еміграції.

Ґедройць вважається творцем після-
воєнної польської політичної думки. На 
те, що він відіграв таку роль, вплинула його 
сімдесятирічна редакторська діяльність, по-
ходження та родинні традиції. Прихильник 
Пілсудського, офіцер Андерса, державний 
чиновник міністерств ІІ Речі Посполитої в 
країні та на еміграції, він добре розумів, що 
таке власна держава. Постійно шукав багато-
національні та багатокультурні традиції, тя-
жів до спадку Ягеллонів.

Після початку Другої світової війни Мі-
ністерство промисловості та торгівлі, в яко-
му працював Ґедройць, було евакуйоване з 
Варшави. Разом з міністерством Ґедройць 
залишив польську столицю вночі з 4 на 5 ве-
ресня 1939 року, щоб ніколи більше до неї не 
повернутися.

11 лютого 1946 року створив у Римі Літе-
ратурний інститут (у травні 1947 він переї-
хав до Парижа). Інститут займався видавни-
цтвом у галузі культури, науки, літератури та 
суспільної діяльності, збирав також доробок 
польських письменників. Одним з найці-
кавіших явищ польської культури XX сто-
ліття було щомісячне видання „Культура”, 
яке видавалося в Парижі у 1947-2000 роках. 
Протягом усього цього дуже тривалого пері-
оду його незмінно редагував Єжи Ґедройць. 
Дуже швидко „Культура” стала найважливі-
шим журналом східноєвропейської емігра-
ції на Заході. З „Культурою” співпрацювали, 
між іншим, Єжи Стемповський, Юрій Шерех 
(Шевельов), Леонід Мосендз, Євген Мала-
нюк, Микола Глобенко,  Богдан Осадчук, Іван 
Лисяк-Рудницький та інші.

Протягом багатьох років він цікавив-
ся Україною. На останньому році навчання 
на юридичному факультеті Варшавського 
університету брав участь у семінарі з історії 
України, який проводив український історик 
професор Мирон Кордуба. На цьому семіна-
рі він був єдиним поляком.

Ґедройць був переконаний у винятковому 
значенні України в Східній Європі та цінував 
політичне значення українського незалеж-
ницького руху, перш за все, петлюрівської 
течії. Одним з головних обов'язків польської 
еміграції вважав доведення до нормалізації 
польсько-українських взаємин та підтримку 
незалежницьких прагнень самих українців.

У 1977 році Єжи Ґедройць допровадив до 
підписання „Декларації в українській справі”. 
Незважаючи на те, що текст декларації був на-
писаний обережно, він підтверджував право 
України на „незалежне державне існування”. Де-
кларацію разом з поляками підписали головні 
редактори угорського і чеського еміграційних 
журналів, а також росіяни (Андрій Амарлік, 
Володимир Буковський, Наталія Горбаневська, 
Володимир Максимов, Віктор Некрасов).

Україна і польсько-українські взаємини 
були в сфері зацікавлення Єжи Ґедройця до са-
мої його смерті у вересні 2000 року. Коли в 1991 
році Україна здобула незалежність, Ґедройць у 
листі до Богдана Осадчука сказав, що ця дата 
– історична і він дуже радий, що Польща ви-
знала незалежність України, не оглядаючись на 
західні країни. Без сумніву, Єжи Ґедройць теж 
вплинув на це своєю діяльністю.

Імена

REDAKTOR
W tym roku mija 10 rocznica śmierci Redaktora 

Właśnie tak przez wielu publicystów, pisa-
rzy, historyków, współpracowników był na-
zywany Jerzy Giedroyc – publicysta, polityk, 
epistolograf, niezmienny redaktor czasopis-
ma polskiej emigracji „Kultura” (1947-2000). 
27 lipca minęły 104 lata od dnia urodzin tego 
wielkiego człowieka i właś-
nie tej rocznicy poświęcony 
jest ten artykuł.

Jego długoletni współ-
pracownik Gustaw Herling
-Grudziński powiedział 
kiedyś: „Uważam, że tak jak 
istnieją urodzeni pianiści 
czy pisarze, tak on jest uro-
dzonym redaktorem. To 
jest swojego rodzaju talent, 
bo to nie tak, że można 
usiąść za biurkiem, czytać nadsyłane materia-
ły i być redaktorem pisma; jest to pewien dar i 
on ten dar posiada. Sprawdził ten dar, wydając 
w Polsce jako młody człowiek bardzo ciekawy 
tygodnik „Bunt Młodych”, który zmienił na-
stępnie nazwę na „Politykę”. Giedroyc był uro-
dzonym redaktorem… Giedroyc bardzo słusz-
nie zapowiedział, że po jego śmierci „Kultura” 
przestanie wychodzić. Zostanie archiwum, bi-
blioteka, ale nie „Kultura”, bo ona jest absolut-
nie jego dziełem”.

Wielu badaczy uważa, że tej postaci nie 
trzeba dzisiaj nikomu przedstawiać. Takie 
zdanie jest chyba mylące. Wydaje się, że dla 
wielu Ukraińców to imię nie jest znane, mimo 
to, że to właśnie Giedroyc marzył o niepod-
ległej Ukrainie i uważał, że Polska powinna 
wybudować nową politykę wschodnią. To on, 
pochodzący z książęcego litewskiego rodu a 
urodzony w Mińsku, na łamach swojego pis-
ma „Kultura” nie przestawał tłumaczyć swoim 
rodakom, że „bez niepodległej Ukrainy nie ma 
niepodległej Polski”. Polityka Polski w okresie 
postkomunistycznym w dużej mierze oparta 
jest na koncepcji polskiej polityki wschodniej, 
opracowanej przez Giedroycia i współpracow-
ników paryskiego miesięcznika polskiej emi-
gracji „Kultura”.

Giedroyc uważany jest za twórcę powojen-
nej polskiej myśli politycznej. Na odegranie 
takiej roli wpływ miała jego siedemdziesięcio-
letnia redaktorska działalność, pochodzenie 
oraz tradycje rodzinne. Wielbiciel Piłsudskiego, 
oficer Andersa, urzędnik ministerstw II Rzeczy-
pospolitej w kraju i na emigracji, dobrze rozu-
miał czym jest własne państwo. Nieustannie też 
poszukiwał tradycji wielonarodowych i wielo-
kulturowych, drążył do dziedzictwa Jagielloń-
skiego.

Po wybuchu II wojny światowej Minister-
stwo Przemysłu i Handlu, w którym pracował 
Giedroyc, zostało ewakuowane z Warszawy. 
Wraz z urzędem w nocy z 4 na 5 września 1939 
Giedroyc opuścił polską stolicę, do której nigdy 
więcej miał już nie powrócić.

11 lutego 1946 roku powołał w Rzymie Insty-
tut Literacki (w maju 1947 został przeniesiony 
do Paryża). Instytut zajmował się wydawni-
ctwem w dziedzinie kulturalnej, naukowej, li-
terackiej i społecznej oraz zbierał dorobek piś-
miennictwa polskiego. Jednym z najciekawszych 
zjawisk kultury polskiej XX wieku był miesięcz-
nik „Kultura”, ukazujący się w Paryżu w latach 
1947-2000. Przez cały ten bardzo długi okres 
niezmiennie redagował go Jerzy Giedroyc. Bar-
dzo szybko „Kultura” stała się najważniejszym 
czasopismem emigracji wschodnioeuropejskiej 
na Zachodzie. Z „Kulturą” współpracowali m.in. 
Jerzy Stempowski, Jurij Szerech-Szewelow,  poe-
ta Łeonid Mosendz, Jewhen Małaniuk, Mykoła 
Hłobenko,  Bohdan Osadczuk,  Iwan Łysiak-
Rudnycki i inni.

Od lat interesował się Ukrainą. Na ostat-
nim roku studiów na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego uczestniczył w se-
minarium z historii Ukrainy, które prowadził 
ukraiński historyk prof. Myron Korduba. Na 
tym seminarium był jedynym Polakiem. 

Giedroyc był przekonany o wyjątkowym 
znaczeniu Ukrainy w Europie Wschodniej oraz 
doceniał polityczne znaczenie ukraińskiego 
ruchu niepodległościowego, przede wszystkim 
z nurtu petlurowskiego. Za jeden z głównych 
obowiązków polskiej emigracji uważał dopro-
wadzenie do normalizacji stosunków polsko-
ukraińskich oraz wspieranie niepodległościo-
wych dążeń samych Ukraińców.

W  1977 roku Jerzy Giedroyc doprowadził 
do podpisania „Deklaracji w sprawie ukraiń-
skiej”. Mimo tego, że tekst deklaracji napisany 
był w sposób ostrożny, stwierdzał on prawo 
Ukrainy do „niezależnego bytu państwowego”. 
Deklarację tę obok Polaków podpisali redakto-

rzy naczelni węgierskiego 
i czeskiego pisma emi-
gracyjnego oraz Rosjanie 
(Andriej Amarlik, Wła-
dimir Bukowski, Natalia 
Gorbaniewska, Władimir 
Maksimow, Wiktor Nie-
krasow).

Ukraina i stosunki 
polsko-ukraińskie były w 
centrum zainteresowania 
Jerzy Giedroycia do jego 

śmierci we wrześniu 2000. Kiedy w 1991 Ukra-
ina zdobyła niepodległość, Giedroyc w liście do 
Bohdana Osadczuka powiedział, że niepodle-
głość Ukrainy jest datą historyczną i że on bar-
dzo się ucieszył, że Polska uznała niepodległość 
Ukrainy nie oglądając się na kraje zachodnie. 
Bez wątpienia Jerzy Giedroyc przyczynił się do 
tego swoją działalnością.

Natalia DENYSIUK

Do ostatniego numeru „Kultura” była dla mnie jedynym polskim pismem całkowicie wyzby-
tym stronniczości, pozostającym poziomicą i pionem naszego losu pomiędzy większymi od nas 
sąsiadami, których siłę i słabość, a zarazem potrzebę odmiennej ugody z nimi widział Giedroyc 
zawsze… Dla mnie nie ulega wątpliwości, że całą sprawę ojczystą dźwigał w gruncie rzeczy sam 
jeden i że dzięki temu wolno Go, odrzucając wszelkie znamiona przenośni, nazwać Księciem 
Niezłomnym.

Stanisław Lem

До останнього номера „Культура” була для мене єдиним, цілком безпристрасним 
польським журналом, який залишається горизонталлю і вертикаллю нашої долі серед 
більших за нас сусідів, силу і слабкість яких, а разом з тим і потребу іншої угоди з ними, 
завжди бачив Ґедройць… На мою думку, не підлягає сумніву те, що, по суті, Він сам тягнув 
на собі всю національну справу, і завдяки цьому, Його можна, відкидаючи переносні 
значення слів, назвати Стійким Принцом.

Станіслав Лем

Wielkim wydarzeniem dla nas i 
w ogóle dla Ukrainy był wysiłek 
Giedroycia w sprawie wydania 

antologii prześladowanych 
pisarzy ukraińskich, pod redakcją 

Lawrinenki, pod tytułem 
“Rozstrilane Widrodzennia” 

(“Rozstrzelane Odrodzenie”).
Bohdan Osadczuk

Великою подією для нас і загалом 
для України були зусилля Ґедройця 
у справі видання антології переслі-
дуваних українських письменників, 

що побачила світ за редакцією 
Лавриненка під назвою

 “Розстріляне Відродження”.
Богдан Осадчук 

РЕДАКТОР 
У цьому році минає 10-та річниця смерті Редактора

Наталя ДЕНИСЮК
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Aby pokazać łuczanom 
swoich czworonożnych ulu-
bieńców przyjechali właści-
ciele psów z całej Ukrainy, a 
także Litwy, Łotwy, Białorusi 
i Estonii. Przedsięwzięcie od-
bywało się pod patronatem 
Łuckiej Rady Miejskiej. Part-
nerem wystawy była ponadto 
Wołyńska Organizacja Ukra-
ińskiego Związku Weteranów 
Afganistanu.

W miejscach prehisto-
rycznych osiedli ludzkich 
archeolodzy znaleźli kości 
i udowodnili, że pies został 
oswojony prawie 20 000 lat 
temu. Od tego czasu towa-
rzyszy on człowiekowi w 
ciągu całej historii. W daw-
nym Peru ubóstwienie psów 
poprzedzało ubóstwienie 
Słońca, a starożytni Egip-
cjanie czcili psa, uważając 
go za symbolicznego ochro-
niarza królestwa martwych. 
Na egipskich i asyryjskich 
freskach przedstawione są 
psy łowieckie i bojowe, któ-
re służyły ludziom. Rysunki 
i reliefy naskalne, stworzone 
tysiąclecia przed naszą erą, 
świadczą o tym, jak odnosili 
się do psów nasi przodkowie. 
W mieście Korynt w IV wie-
ku przed naszą erą został po-
stawiony pomnik z napisem 

«Obrońcy i wybawcy miasta 
Korynt». Według opowiadań, 
pewien pies obudził garni-
zon i w taki sposób uprzedził 
inwazję przeciwnika, za co 
został odznaczony srebrnym 
naszyjnikiem. Inny srebrny 
naszyjnik został znaleziony 
przy wykopaliskach w Pom-
pejach, na psie, który zginął 
podczas erupcji Wezuwiusza 
w 79 roku n.e. Pies leżał obok 
dziecka, broniąc je od gorą-
cego popiołu. Istnieje legen-
da, że psy mają stale chłodne 
i mokre nosy od tego czasu, 
kiedy jeden z nich przeziębił 
go, zakrywając dziurę w arce 
Noego. 

Być może czytelnik po 
takich historycznych fak-
tach zmieni swoje zdanie 
o psach i swój stosunek do 
nich. Ta swoista wycieczka  

w przeszłość naszych do-
mowych pupili niech będzie 
przedmową do rozmowy z 
Iwanem Bezugłym – prze-
wodniczącym łuckiego od-
działu hodowli psów «Lu-
bart» Związku Kynologów 
Ukrainy. Opowiadając o 
swojej pasji, nasz rozmówca 
zachwyca się psami, ich od-
daniem i mądrością. Doszedł 
on do wniosku, że najpierw 
było dziecinne pragnienie 
posiadania  psa – przyjaciela, 
później to przekształciło się 
w hobby, a obecnie to jest już 
diagnoza.

Iwan Bezugłyj: Jestem 

głęboko przekonany w tym, 
że pies jest członkiem społe-
czeństwa i zasługuje na sza-
cunek, miłość i ludzkie trak-
towanie.

A.J.: Co trzeba zrobić, 
żeby zmienić stosunek spo-
łeczeństwa do psów, pobu-
dzać ludzi do bardziej ludz-
kiego stosunku do naszych 
braci mniejszych?

I.B.: To pytanie ma cha-
rakter globalny. Moja odpo-
wiedź będzie metaforyczna 
– jakość dróg w państwie 
świadczy o ekonomicznej sta-
bilności kraju, a obecność kil-
ku rasowych psów w rodzinie 
świadczy o finansowym po-
ziomie ludzi, a odpowiednio 
i państwa.

A.J.: Zdarza się, że nawet 
posiadanie finansów nie 
gwarantuje niestety ludz-

kiego stosunku do psów, 
czyli pies przekształca się 
na maszynę dla zarabiania 
pieniędzy. Czym to można 
wyjaśnić?

I.B.: Według danych staty-
stycznych 75% ludzi celowo 
zarabia pieniądze na psach. 
Prawdziwi wielbiciele psów 
- hodowcy psów zajmują się 
hodowlą różnych ras psów, 
doskonaleniem rasy, czyli 
pracują, żeby osiągnąć jakiś 
wynik, a gdzie jest wynik, tam 
pojawia się kapitał.

A.J.: Wiadomo, że Zwią-
zek Kynologów Ukrainy 
zajmuje się rasowymi psa-
mi, ale czy zajmuje się także 
bezdomnymi psami?

I.B.: Związek Kynolo-
gów Ukrainy i nasz oddział 
funkcjonuje jako organiza-
cja niekomercyjna, jednak 
problem bezpańskich psów 
oczywiście również nas nie-
pokoi. Jest to problem glo-
balny, którego jeden czło-
wiek – nawet tak oddany jak 
łucczanka, obrońca bezdom-
nych zwierząt Dana Hart, 
nie rozwiąże. Ten problem 
istnieje już od 15 lat i roz-
wiązać go dzisiaj jest bardzo 
trudno. Jednak rozmnażanie 
domowych psów i hodowla 
to różne rzeczy. W niektó-
rych krajach europejskich 
nawet rasowe psy, które nie 
interesują hodowców, są ste-
rylizowane i finansowane to 
jest przez państwo. W na-
szym kraju uważa się, że ho-
dowla psów to biznes i każ-
dy, kto kupił sobie rasowego 
psa, uważa się za najlepszego 
hodowcę, nie posiadając na-
wet podstawowej wiedzy o 
utrzymaniu, hodowli i treso-
waniu psów.

A.J.: Może najpierw warto 
wpływać na kształtowanie 
wyższej kultury społeczeń-
stwa, której ważnym skład-
nikiem jest stosunek do 
zwierząt?

I.B.: Oczywiście, podwyż-
szenie intelektualnego po-
ziomu społeczeństwa będzie 
sprzyjało bardziej ludzkiemu 
stosunkowi do psów. 

A.J.: Jaki stosunek Zwią-

Події

Собаки –
члени суспільства

Чим краще я пізнаю людей,
тим більше поважаю собак.

Сократ

24-25 липня 2010 року Луцьке міське відділення Кінологічної 
спілки України провело Західно-регіональну племінну 

виставку України по німецькій вівчарці та Всеукраїнську виставку собак 
усіх порід Луцьк – 2010 САС UA. 

Своїх улюбленців показа-
ти лучанам приїхали влас-
ники собак з усієї України, 
а також з Литви, Латвії, Бі-
лорусі, Естонії. Захід прохо-
див під патронатом Луцької 
міської ради, партнер ви-
ставки – Волинська органі-
зація Української спілки ве-
теранів Афганістану. 

В місцях доісторичних 
поселень археологи зна-
йшли кістки і довели, що 
собака була одомашнена 
близько 20 000 років тому. З 
тих часів вона супроводжує 
людину протягом усієї істо-
рії. В давньому Перу покло-
ніння собакам передувало 
поклонінню Сонцю, а древні 
єгиптяни поклонялися со-
баці як символічному охо-
ронцю царства мертвих. На 
єгипетських та асірійських 
фресках зображені мислив-
ські та бойові собаки, які 
служили людям. Наскельні 
малюнки та рельєфи, ство-
рені за тисячоліття до на-
шої ери, свідчать про те, як 
ставилися до собак наші 
предки. У місті Коринфі в 4 
ст. до нашої ери був постав-
лений пам’ятник з написом 
«Захиснику та спасителю 
Коринфа». За переказами, 
ця собака розбудила гарні-
зон і цим попередила втор-
гнення противника, за що 
була нагороджена срібним 
ошийником. Інший срібний 
ошийник був виявлений 
при розкопках Помпеї на 
собаці, яка загинула під час 
виверження Везувію у 79 
році н.е. Собака лежала по-
руч із дитиною, захищаючи 
її від розпеченого попелу. 
Існує легенда: ніс у собак за-
вжди холодний та мокрий 
з тих часів, коли одна з них 
застудила його назавжди, 
закриваючи дірку в Ноєво-
му ковчезі. Можливо, у ко-
гось після таких історичних 

фактів все-таки зміниться 
думка про собак та ставлен-
ня до них. Такий екскурс у 
минуле наших домашніх 
улюбленців став своєрід-
ним вступом до розмови з 
головою Луцького відділен-

ня собаківництва «Любарт» 
Кінологічної спілки Украї-
ни Іваном Валентиновичем 
Безуглим, який залюблений 
у собак, у їхню відданість, 
розум. Розповідаючи про 
своє захоплення собаками, 
зробив висновок, що спо-
чатку це було дитяче ба-
жання – мати собаку – дру-
га, яке переросло в хоббі, а 
нині це уже діагноз.

Іван Безуглий: Я глибоко 
переконаний у тому, що со-
бака має статус члена сус-
пільства і заслуговує поваги, 
любові та гуманного став-
лення.

А.Я.: Що необхідно зро-
бити, щоб змінити став-
лення соціуму до собак, 
спонукати людей до більш 
гуманного ставлення до 
братів наших менших?

І.Б.: Це питання глобаль-
ного характеру. Відповідь 
моя буде метафоричною 
– якість автомобільних до-
ріг у державі свідчить про 
економічне благополуччя 
країни, а наявність кількох 
породистих собак у сім’ї 
свідчить про фінансовий рі-
вень людей, а відповідно, й 
держави.

А.Я.: Інколи при потуж-
ній фінансовій базі, на жаль, 
відсутнє гуманне ставлення 
до собак, тобто собака пере-
творюється на машину для 
заробляння грошей. Чим це 
пояснюється?

І.Б.: За статистикою 75% 
людей цілеспрямовано за-
робляють гроші на собаках, 
а справжні любителі собак, 
собаководи займаються 
пле мі нним розведенням та 
покращенням різних порід 
собак, тобто працюють на 
результат, а де є результат, 
там і капітал з’являється.

А.Я.: Кінологічна спілка 
України, як відомо, займа-
ється чистопородними со-
баками, а чи перебувають 
у полі зору Спілки бездомні 
собаки?

І.Б.: Кінологічна спілка 
України і наша філія функ-

ціонує як некомерційна, 
неприбуткова організація, 
проте проблема безпри-
тульних собак, звичайно, 
нас також хвилює. Це гло-
бальна проблема, яку одна 
людина, лучанка, захисни-
ця бездомних тварин, Дана 
Гарт, яка опікується такими 
собаками, не вирішить. Ця 
проблема існує уже років 
15, і вплинути на цей процес 
складно, проте розмножен-
ня домашніх собак та розве-
дення – це різні речі. В окре-
мих європейських країнах 
навіть породистих собак, 
які не складають інтересу 
для племінного розведення, 
стерилізують і це фінансує 
держава. У нашій країні 
вважається, що собаків-
ництво – це бізнес і кожен, 
хто придбав собі породисту 
собаку, вважає себе першо-
класним собаководом, не 
маючи навіть тих знань, які 
складають базу, основу для 
утримання, розведення та 
дресури собак.

А.Я.: Можливо, варто 
впливати, спершу, на фор-
мування вищої культури 
соціуму, складовою части-
ною якої є і ставлення до 
тварин?

І.Б.: Звичайно, підвищен-
ня інтелектуального рівня 
соціуму сприятиме і більш 
гуманному ставленню до со-
бак.

А.Я.: Як ставиться Кіно-
логічна спілка до людей, які 
заводять собак бійцівських 

Psy – 
członkowie społeczeństwa

Im więcej poznaję ludzi
tym bardziej cenię psy

Sokrates

W dniach 24-25 lipca 2010 roku Łucki oddział Związku Kynologów Ukra-
iny zorganizował Zachodnio-Regionalną Rasową Wystawę Ukrainy 

Owczarków Niemieckich i Ogólnoukraińską Wystawę Psów Wszystkich Ras 
„Łuck – 2010 CAC UA”.
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28 липня у Луцьку пре-
зентували пам’ятну юві-
лейну монету «925 років м. 
Луцьку» номіналом 5 гри-
вень. Тираж монети стано-
вить 45 тис., а вартість — 19 
гривень.

До Дня міста у Луць-
ку з’явиться ювілейний 
конверт із зображеннями 
Луцького замку та князя 
Любарта. На конверті буде 
також вміщено напис «925 
років від першої писемної 
згадки про місто Луцьк».

На фасаді приміщення 
Волинського краєзнавчого 
музею, що по вулиці Шо-
пена, планують відкрити 
меморіальну дошку з наго-
ди 200-річчя народження 
Фредеріка Шопена.

У Волинському обласному 
академічному драматичному 
театрі імені Тараса Шевченка 
побудують два пандуси для 
неповносправних осіб, на 
вході та всередині.

Волинська 
 інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

28 lipca w Łucku doko-
nano prezentacji pamiętnej 
jubileuszowej monety «925 
lat m. Łucka» o nominale 
5 hrywien. Nakład monety 
wynosi 45 tys., a koszt — 19 
hrywien.

Z okazji Dnia Miasta po-
jawi się w Łucku jubileuszo-
wa koperta z wizerunkiem 
łuckiego zamku i księcia Lu-
barta. Na kopercie zostanie 
również zamieszczony napis 
«925 lat pierwszej pisemnej 
wzmianki o mieście Łucku».

Na ścianie pomieszczenia 
Wołyńskiego Muzeum Kra-
joznawczego przy ul. Chopi-
na planowane jest zamiesz-
czenie tablicy pamiątkowej 
z okazji 200-lecia urodzin 
Fryderyka Chopina.

W Wołyńskim Obwodowym 
Akademickim Teatrze Drama-
tycznym imienia Tarasa Szew-
czenki zostaną zbudowane dwa 
podjazdy dla osób niepełnospraw-
nych – przy wejściu i w środku.

Події

На Волині з 1 по 7 серп-
ня відбувається перший 
в Україні Міжнародний 
фестиваль соломкарства 
«Сніп».

Na Wołyniu od 1 do 7 
sierpnia trwa pierwszy na 
Ukrainie Międzynarodowy 
festiwal wyrobów ze słomy 
«Snop».

05.00 - 14.00 Профілак-
тика!!!
14.00 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” (1 с.)  
14.40 Т/с “Слід”  
15.35 Щиросерде зі-
знання
16.00 Федеральний суддя
17.00, 19.00, 03.30 Події
17.10, 03.50 Критична 
точка
18.00 Т/с “Єфросинія”
19.20 Т/с “Дев’ятий відді-
лок” (9 с.)  
20.20 Т/с “Ви замовляли 
вбивство” (3 с.)  
21.20 Х/ф “Люди у 
чорному”  
23.20 Х/ф “Гудзонський 
яструб”  
01.20 Х/ф “Поліція Майа-
мі: Відділ моралі”  
04.40 Т/с “Висяки” (17 с.)  
05.25 Срібний апельсин

06.05 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.50, 15.30 Т/с “Марго-
ша - 2”
08.00 “Сніданок з 1+1”
09.05 Мультфільм
09.25 М/ф “Повернення 
в Гайю”
11.15 Х/ф “Фатальна 
краса”
13.35 Х/ф “Любовний 
менеджмент”
16.30 “Анатомія слави”
17.35, 19.30, 02.30 ТСН: 
“Телевізійна служба 
новин”
17.45 Х/ф “Зимовий 
роман”
19.25 “Погода”
20.05 Т/с “Анжеліка”
21.05, 00.50 Х/ф “По-
дарунок”  
23.20 Д/ф “Про що 
говорить людина, коли 
мовчить. Детектор 
брехні”
00.20 “Наша Russia”
03.05 “Документ”
04.05 Т/с “Хто в домі 
господар?”
05.25 “Ремонт +”

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.45 Мультсеріал.
10.15 “Велика хвиля”.
10.50 “Сьоме небо”.
11.35 “На десять років 
моложе”.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.35 Широка колія.
14.05 Кабаре.
14.30 “Дон Маттео”,
15.30 “Будинок парафіяль-
ного священика”.
16.25 “Клан”.
17.25 “Мода на успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Приціл.
18.50 “Вул. Альтернати-
ви, 4”.
20.05 Вечірка.
21.25 “Лицар доріг”.
22.20 Річард Чамберлен у 
пригодницькому фільмі 
“Копі царя Соломона”, 
США, 1985.
00.10 “Екстрадиція”.
01.10 Ніч загадок.
02.15 Хамфрі Богарт у кла-
сичному детективі Джона 
Г’юстона “Мальтийський 
сокіл”, США, 1941.

06.00 Д/п “В. Висоцький. 
Я прийду по ваші душі”
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 “Повернення 
Мухтара-2” 
10.10 Т/с “Невидимки” 
11.15 “Детективи”
12.10, 04.30 “Знак якості”
12.40 Т/с “Агент націо-
нальної безпеки-3” 
14.00 Т/с “Меч”
15.05 “Зрозуміти. Про-
бачити”

УВАГА! На каналі прово-
диться ПРОФІЛАКТИКА
 09.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.05 Погода
14.10 Вікно в Америку
14.35 Право на захист
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. Агро-
сектор
15.35 Нове українське кіно. 
Х/ф “Тривожна відпустка 
адвоката Ларіної”
17.15 Т/с “Диявол із Орлі. 
Ангел із Орлі”
18.15 Діловий світ
18.35 Світ спорту
18.45 Погода
18.55 Футбол. Чемпіо-
нат України. Перша ліга. 
“Кримтеплиця” (Молодіжне) 
- “Львів” (Львів)
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Світ спорту
21.40 Погода
21.50 “Попередження” з М. 
Вереснем
22.50 Трійка, Кено
 23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт
23.20 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Шлях до святині 
“Київський некрополь. 
Лук’янівський заповідник”
 01.20 Підсумки дня
01.40 Погода
01.45 Т/с “Диявол із Орлі. 
Ангел із Орлі”
02.40 Футбол. Чемпіо-
нат України. Перша ліга. 
“Кримтеплиця” (Молодіжне) 
- “Львів” (Львів)
04.25 Х/ф “Роман шахрая”
05.50 Діловий світ. Агро-
сектор

Понедiлок 
9 серпня

Кепських”.
21.00 Х/ф “Скарб Ама-
зонки”
23.15 Х/ф “На гребені 
хвилі”
02.00 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

05.00, 05.45 “Термінатор. 
Хроніки Сари Коннор”. 
Т/с
05.40, 07.15, 01.30, 04.10 
Погода
06.35 Країна має знати!
07.20 “Чорна борода”. Х/ф
10.45 “Ефект близнюків”. 
Х/ф
12.50 Революція...По 
нашому!
13.55 Провокатор
14.50 “По закону”. Т/с
15.50 “Менти-1”. Т/с
16.50 “День Д”. Х/ф
18.45 Факти. Вечір
19.15, 01.25 Спорт
19.20, 04.15 Надзвичайні 
новини
19.55 “Хіромант”. Т/с
22.00 Comedy Club
23.00 “Сопрано”. Т/с
01.10 Факти. Підсумок 
дня
01.35 “Пригоди в Диното-
пії”. Х/ф
03.40 Факти
05.00 “Іггі Арбакл”. М/с

Профілактика до 14.00
14.00 М/с “Велике муль-
типлікаційне шоу”
14.25, 15.45 Teen Time
14.30 Т/с “Третя планета 
від сонця”
14.50, 00.55 Т/с “4400”
15.50 Т/с “Ранетки”
16.50, 20.20 Т/с “Татусеві 
дочки”
17.55, 21.20 Т/с “Воро-
ніни”
19.00 Репортер
19.10, 00.40 Спортре-
портер
19.15, 00.45 Погода
19.20 Т/с “Курсанти”
22.25 Т/с “Щасливі 
разом”
23.20 Інтуїція
00.50 Служба розшуку 
дітей
01.40, 02.35, 04.40 Студія 
Зона ночі Культура
01.45 Костянтин Сте-
панков. Спомин після 
життя ф.1
02.40 Де ти, Україно?
03.30 Студія Зона ночі
03.35 Пристрасті навколо 
символіки
03.55 Праворуч про 
воз’єднання
04.25 Роздоріжжя
04.45 Благословляю і 
молюся

Тележурнал.
16.40, 07.45 “Золоті хіти”.
17.05 “Злотопольські”. Т/с.
17.30 “Будинок парафі-
яльного священика”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Танцюємо диско.
19.15, 19.45 “Попелюшка”.
20.15, 02.15 На добраніч, 
малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Огляд акторської 
пісні”. Концерт.
22.05 “Таємниця секрет-
ного бастіону”. Т/с.
22.55, 05.25 Спідвей. За-
ключний етап.
00.55 Незвичайні казки.
01.25 “Мандрівник”. Теле-
журнал.
03.05 “Спрага кохання”. 
03.30 “Кабаре на дивані”. 
Розважальна програма.
04.25 “Колумби”. Т/с.
07.20 “Супермодельки”. 

ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Т/с “Меч”
15.05 “Зрозуміти. Про-
бачити”.
15.50 “Жди меня”
17.20, 03.40 Т/с “Сусіди”  
18.00 Новини
18.10 Т/с “Володарка 
Тайги”.  
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська пристрасть”  
20.00, 02.30 “Подробиці”.
20.25 Т/с “Обручка”.  
21.25 Т/с “Катерина”.  
23.30 Т/с “У колі першо-
му”  
01.25 Д/п “Загублений 
флот Хубелай Хана”
02.55, 05.00 Т/с “Джоан з 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

POLSAT

TVP-2

TVP-1

11.40 Алея зірок.
12.00 Сімейний турнір.
12.25 Телекрамниця.
13.05 “Промокашка”.
13.40 Знаки часу.
14.00 “Кар’єра Никодема 
Дизми”.
15.05 “Дочки Маклеода”.
15.55 Ласковик і Малицьки.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 Один з десяти.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Кольори щастя”.
20.35 Кабаре.
21.10 Голді Хоун у комедії 
“Протокол” - США, 1984.
23.00 “Час честі”.
00.20 “Агата проти Агати”  
01.45 “Розкриття Росії”.
02.20 “Лицарі Процвітання”.
03.45 “Компьютерщики”.

15.45 “Жди меня”
17.20, 04.00 Т/с “Сусіди” 
18.10 Т/с “Жінка бажає 
знати” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська пристрасть” 
20.00, 02.50 “Подробиці”
20.25 Т/с “Обручка” 
21.25 Т/с “Вербна неділя” 
23.40 Х/ф “Війна та мир” 
закл.с. 
01.55 Д/п “Популярна 
наука. Гнів небес”
03.15, 05.00 Т/с “Джоан з 
Аркадії” 

05.10 Зона ночі Аркадії”  
04.05 “Знак якості”

У Шацькому національ-
ному природному парку 
вперше відбувся Фести-
валь природоохоронних 
територій України «Парад 
парків 2010». Учасники 
фестивалю представили 
присутнім презентації за-
повідних територій.

W Szackim Parku Na-
rodowym po raz pierwszy 
odbył się Festiwal Terenów 
Ochrony Przyrody Ukrai-
ny «Parada parków 2010». 
Uczestnicy festiwalu przed-
stawili obecnym prezentacje 
rezerwatów.

порід, виховуючи їх агресивними? 
Можливо, це прояви комплексу 
меншовартості людини, яка праг-
не підняти себе у власних очах і 
очах інших людей?

І.Б.: Це відсутність адекватної са-
мооцінки та розуму. В нас 13 років 
жив американський стафордшир-
ський тер’єр – ласкава, турботлива, 
ніжна собака, прекрасний охоро-

нець. З історії породи відомо, що 
ця собака початково виводилася як 
нянька для діток у США у 30-роки 
ХХ століття, проте в той же час в 
Америці був розгул гангстерських 
угруповань, які використовували 
цих собак для травки людей, для 
зведення рахунків, що призвело 
до спотворення характеру цих со-
бак, звідти і з’явилася така «слава» 
у стафордширських тер’єрів. Отже, 
все залежить від виховання, яке да-
ють собаці, на що спрямовують її у 
житті. Перш, ніж заводити собаку, 
варто взнати абсолютно все про її 
породу.

А.Я.: Яка мета виставки і Ваші 
враження, міркування щодо усіх 
собак, представлених на ній?

І.Б.: Основним завданням було 
інформування мешканців Луцька та 
усієї України про породи собак, під-
вищення культури утримання, ви-
ховання та дресирування. Виставка 
була на межі зриву, і лише завдяки 
заступнику міського голови Анато-
лію Івановичу Пархом'юку виставка 
відбулася, оскільки він нам допоміг 

відшукати нове місце проведення 
виставки. Проте, як кажуть, що не 
робиться, то на краще. Уже після 
виставки протягом тижня на фору-
мі кінологічної Спілки України та 
Луцького відділення «Любарт» ми 
знайомилися з відгуками учасників 
виставки, які ділилися враженнями 
та емоціями, і жодного негативно-
го відгуку не було, лише позитивні 

емоції, експресія почуттів та вра-
жень від участі у виставці.

А.Я.: І на завершення розмови, 
яка Ваша улюблена порода собак?

І.Б.: Я люблю собак усіх порід, 
проте переконаний, що вподобан-
ня кожного залежать від багатьох 
причин, це як перше кохання – раз 
і назавжди, але для мене собака – це 
німецька вівчарка, це королівська 
раса серед собак, це витвір мисте-
цтва людей, це собака, яка має ста-
тус максимально наближеної до лю-
дини. Собака – вірний друг людини, 
вона ніколи не кине свого господа-
ря і у нас чимало причин бути вдяч-
ними цим тваринам і не ставитися 
до них корисливо. Напевно, усі, хто 
побував на цих виставках, заряди-
лися неймовірним зарядом позити-
ву, хоча б на деякий час відволікли-
ся від щоденних турбот і отримали 
насолоду від грації, краси, вірності, 
розуму братів наших менших.

Розмовляла Алла ЯРЕМКО
Фото автора

08.00, 08.10 “Секретний 
шифр Марабу”. М/с.
08.25 “Сонячний списи”. 
09.00, 01.45 “Бульонери” 
09.30, 10.00 Питання на 
сніданок.
11.45 “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 “Великі діти”. 
Ток-шоу.
14.45 “Ласковик і Ма-
лицький”. Розважальна 
програма.
15.00 “Твої золоті хіти”.
15.20 “Бенефіс”.
16.15 “У пошуках 
втрачених цивілізацій”. 

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.10 “Фортуна знань”.
08.55 “Техаський рейн-
джер”.
09.55 Т/с “Безтолкові”
10.30 Т/с “Гарні”.
11.25 Т/с “Прийомний 
покій”
12.25 “Лікарня на пери-
ферії”.
12.55 “Прийомна родина”.
13.55 “Сини”.
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 родиною 

06.55 “Райський клімат”.
07.20 “Треба добре впо-
ратися”.
07.50 “Два світи 2”.
08.25 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на сніданок.

УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА!
14.00 Програма передач
14.05, 16.20, 17.50, 22.20, 
23.50, 02.50, 04.25 "Погода в 
Україні"
14.10 "Своїми очима"
14.30 "5 елемент"
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 05.00 "Час 
новин"
15.20, 17.20, 18.25, 22.45, 
00.25, 03.20, 05.20 "Погода на 
курортах"
15.30, 16.30 "Час інтерв'ю"
17.30, 04.30 "Територія 
закону"
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 "Велика 
політика"
22.15, 23.20, 02.45, 04.15 
"Бізнес-час"
22.30 "Час-Тайм"
00.15, 03.15, 05.15 "Час 
спорту"

5 КАНАЛ

zek Kynologów ma do ludzi, którzy 
trzymają w domu psy bojowe, zwy-
kle agresywne? Może są to przejawy 
kompleksu niedowartościowania 
człowieka, który próbuje polepszyć 
swój wizerunek we własnych oczach 
i oczach innych ludzi?

I.B.: Nie mają adekwatnej samo-
oceny i rozsądku. Na przykład, u nas 
przez 13 lat żył Amerykański staf-
fordshire terrier – czuły, troskliwy, 
delikatny pies, dobry ochroniarz. Z 
historii rasy wiadomo, że ten pies 
początkowo służył jako niańka dla 
dzieci w USA w latach 30-tych XX 
wieku. Jednak w tym samym czasie 
w Ameryce było dużo ugrupowań 
gangsterskich, które wykorzystywa-
ły te psy do szykanowania ludzi, do  
zemsty, co doprowadziło do zmiany 
charakteru tych psów. To stąd staf-
fordshire teriery zyskały taką złą 
«sławę». Więc, wszystko zależy od 
tresowania, od tego, na co ukierun-
kuje się psa w życiu. Zanim kupi się 
psa, warto dowiedzieć się absolutnie 
wszystkiego o jego rasie.

A.J.: Jaki jest cel wystawy i Pana 
wrażenia o psach, przedstawionych 
na wystawie?

I.B.: Głównym zadaniem było in-
formowanie mieszkańców Łucka i ca-
łej Ukrainy o rasach psów, doskona-
lenie kultury hodowli i tresury psów. 
Wystawa do końca była zagrożona 
i tylko dzięki staraniom Anatolija 
Parchomjuka odbyła się, ponieważ 
pomógł on nam znaleźć nowe miej-

sce dla jej przeprowadzenia.  Już po 
wystawie w ciągu tygodnia na forum 
Związku Kynologów Ukrainy i łu-
ckiego oddziału «Lubart» zapozna-
waliśmy się z opinią uczestników wy-
stawy, którzy dzielili się wrażeniami i 
emocjami, i żadnej negatywnej opinii 
nie było. Były tylko pozytywne emo-
cje, ekspresja uczuć i wrażeń z uczest-
nictwa w wystawie.

A.J.: I na koniec rozmowy – jaką 
rasę psów lubi Pan najbardziej?

I.B.: Lubię psy wszystkich ras, 
jednak jestem przekonany, że wybór 
dla konkretnego człowieka zależy od 
wielu przyczyn, to jest jak pierwsza 
miłość – raz i na zawsze. Natomiast 
dla mnie pies to owczarek niemie-
cki – to królewska rasa wśród psów, 
dzieło sztuki, to pies, który wśród 
ludzi ma status maksymalnie zaufa-
nego zwierzęcia. Pies jest wiernym 
przyjacielem człowieka, on nigdy nie 
rzuci swojego gospodarza i mamy 
sporo przyczyn by być wdzięcznymi 
tym zwierzętom i nie eksploatować 
ich ponad miarę. Na pewno, wszy-
scy, którzy odwiedzili te wystawy, 
wynieśli dużo dobrego nastroju i 
chociaż na jakiś czas oderwali się od 
codziennych spraw. Jestem pewien, 
że gracja, piękno i wierność naszych 
braci mniejszych  sprawiły widzom 
prawdziwą satysfakcję.

Rozmawiała Ałła ˙JAREMKO
Foto autora



8 5 серпня 2010

16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 03.50 Критична 
точка
18.00 “Єфросинія”
19.20 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (11 с.)  
20.20 Т/с “Ви замов-
ляли вбивство” (5 с.)  
21.20 Т/с “Брудна 
робота” (26 с.)  
22.20 Т/с “Безмовний 
свідок - 3”  
00.50 Х/ф “24 години”  
04.40 Т/с “Висяки”

13.00 Анекдоти по-
українськи
13.30 “Кращий стрі-
лець”. Х/ф
15.25, 19.55 “Хіро-
мант”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 04.00 Надзви-
чайні новини
23.00 “Сопрано”. Т/с
01.10 Факти. Під-
сумок дня
01.35 “Загін “Морські 
котики”. Х/ф
04.30 “Зграя акул”.

торією”.
11.50 “Дизайнери”.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.35 Мої ляльки.
14.05 Кабаре.
14.25 “Дон Маттео”.
15.25 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”.
16.15, 20.00 Гаряча 
ніч.
16.25 “Клан”.
17.25 “Мода на успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Приціл.
18.50 “Змінники”.
20.05 Вечірка.
21.25 “Гіркота тро-
піків”.
22.35 “Непервершена 
Анжеліка”.
00.25 “Шестеро”
02.00 Ніч загадок.
03.10 “Гавкіт”.

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.45 Мультсеріали.
10.45 “Сьоме небо”.
11.35 “Місце з іс-

06.00, 06.45, 05.25 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 “Єфросинія”
08.00, 14.40 Т/с “Слід”  
08.55, 02.40 Т/с “Без-
мовний свідок”  
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
11.00 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (7 с.)  
12.00 Т/с “Висяки”  
13.00 Т/с “Брудна 
робота” (24 с.)  

06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 08.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
06.25, 08.15, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 22.45, 
00.25, 03.20, 05.20 “По-
года на курортах”
06.30, 08.25, 10.55, 01.50, 
02.55, 03.25, 04.20, 05.25 
“Огляд преси”
06.35 “Феєрія мандрів”
07.00, 08.00, 09.00, 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”
07.05, 09.10, 22.15, 23.20, 
02.45, 04.15 “Бізнес-час”
07.20, 09.20, 12.20, 14.20, 
17.50, 22.20, 23.50, 02.50, 
04.25 “Погода в Україні”
07.25 “Арсенал”
07.50, 00.30 “Автопілот-
новини”
08.20 “Досягти мети”
08.30 “Драйв”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
ефірі”
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, 23.30 “Хроніка 
дня”
18.45, 05.30 “Київський 

мультиплікаційне 
шоу”
13.50 М/с “Пригоди 
Джекі Чана”
14.20, 15.45 Teen Time
14.45, 00.50 Т/с “4400”
15.50 Т/с “Ранетки”
16.50, 20.15 Т/с “Тату-
севі дочки”
17.55, 21.20 Т/с “Во-
роніни”
19.10, 00.35 Спортре-
портер
00.45 Служба роз-
шуку дітей
01.40, 02.30, 04.35 
Студія Зона ночі 
Культура
01.45 Загублений рай
02.35 Подорож у 
втрачене минуле
03.05 Країна людей
03.30 Студія Зона 
ночі
03.35 Невідома 
Україна
04.40 Георгій Нарбут. 
Живі картини
04.55 Жили собі були
05.10 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
06.30, 07.25, 08.20 По-
года
06.35, 07.30 Мультфільм
06.40 Здорове харчу-
вання
07.10 Ера бізнесу
08.25 Соціальний 
компас
08.20 Корисні поради
 09.00 ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ. Гімн 
України
09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
09.55 Кінокласика. Х/ф 
“Опудало”
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.30 “Сільська правда” 
з Т.Метерчук
13.05 Кінокласика. Х/ф 
“Холодне літо п’ятдесят 
третього...”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.35 Погода
15.45 У дні шкільних ка-
нікул. Д/с “Архітектурні 
шедеври”
16.25 Крок до зірок. 
Ретроспектива
17.15 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі”
18.15 Діловий світ
18.35 Погода
18.45 Світ спорту
19.00 Про головне
19.30 Баскетбол. 
Відбірковий матч до 
Євробаскет-2011. Збірна 
України - збірна Угор-
щини (чол.)
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Світ спорту
21.40 Погода
21.45 Т/с “Кокон”
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
 23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.10 “Фортуна знань”.
08.55 “Техаський 
рейнджер”.
09.55 Т/с “Безтолкові”
10.25 Т/с “Гарні”.
11.25 Т/с “Прийомний 
покій”
12.25 “Лікарня на 
периферії”.
12.55 Прийомна 
родина”.
13.55 “Сини”.
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 роди-
ною Кепських”.
21.00 “Перлина Нілу”
23.15 “С.S.I.”
00.15 Х/ф “Обітниця 
мовчання”
02.20 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

06.00, 00.50 “Бізнес+”
06.05, 21.30 Т/с “Кула-
гін і Партнери”  
06.30 “Документаль-
ний детектив. Справа 
честі”
06.55 Т/с “Комісар 
Рекс”  
09.00 Х/ф “Від тюрми 
та від суми”
11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.50 “Битва екстра-
сенсів”
13.55 “Моя правда. 
Реінкарнація. Ната-
лія Андрейченко”
14.55 “Давай одружи-
мося”
16.55, 18.15 Т/с “Ад-
вокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.15 “Правила 
життя. Заморський 
принц”
20.15 “Слідство вели. 
Ванька Хитрий”
22.20 Т/с “Адвокат”  
00.40 “Вікна-Спорт”
00.55 Х/ф “Дні Тур-
біних”  

12.20, 03.55 “Знак 
якості”.
12.50 Т/с “Агент наці-
ональної безпеки-4”  
14.10 Т/с “Меч”.
15.15, 04.25 “Судові 
справи”.
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”.
17.20, 03.30 Т/с “Су-
сіди”  
18.00 Новини
18.10 Т/с “Володарка 
Тайги”
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть”  
20.00, 02.15 “Подро-
биці”.
20.25 Т/с “Обручка”.  
21.25 Т/с “Катерина”.   
23.30 Т/с “У колі 
першому”.  
01.20 Д/п “Ударна 
хвиля-2”
02.40 Телевізійна 
служба розшуку 
дітей
02.45, 05.05 Т/с “Джо-
ан з Аркадії”  

06.00 “Служба роз-
шуку дітей”
06.05 Т/с “Янгол-
охоронець
06.50, 15.10 Т/с “Мар-
гоша - 2”
08.00 “Сніданок з 
1+1”
09.15 Мультфільм
09.25 М/ф “Таємниця 
щурів - 2”
10.55, 00.10 Х/ф “Бі-
лосніжка”
13.00, 05.20 Т/с “Ша-
лений янгол”
14.10 Д/ф “Пірати 
XXI століття”
16.10, 20.05 Т/с “Ан-
желіка”
17.15, 19.30, 03.15 
ТСН: “Телевізійна 
служба новин”
17.25, 18.25, 03.50, 
04.35 Т/с “Закон і 
порядок-2. Відділ 
оперативних розслі-
дувань”
19.25 “Погода”
21.05, 01.50 Х/ф 
“Вайверн - крилатий 
дракон”  
23.00 Д/ф “Погодні 
війни”

23.20 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Шлях до святині. 
“Мила серцю Лівадія”
 01.20 Підсумки дня
01.40 Погода
01.45 “Диявол із Орлі. 
Ангел із Орлі”
02.35 Т/с “Кокон”
03.25 Чоловічий 
клуб. Шлях чемпіона. 
В’ячеслав Сенчен-
ко - Андрій Єськін, 
В’ячеслав Сенченко - Ві-
ктор Сидоренко
04.40 Чоловічий 
клуб. Шлях чемпіона. 
В’ячеслав Сенченко 
- Володимир Ходоков-
ський
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

10.15 “Велика хвиля”.
10.50 “Сьоме небо”.
11.35 Шопен.pl.
12.00 Час до лікаря.
12.20 Телекрамниця.
13.15 Агробізнес.
13.35 Рай.
14.00 Кабаре.
14.25 “Дон Маттео”.
15.25 “Будинок парафі-
яльного священика”.
16.25 “Клан”.
17.30 “Мода на успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Приціл.
18.50 “Сорокарічний”.
20.05 Вечірка.
21.15 Футбол. Польща 
- Камерун.
23.40 “Екстрадиція”.
00.40 Ніч загадок.
01.45 “Едіт і Марсель”, 
драма, Франція, 1983.

TV

Вiвторок,
10 серпня

06.50 “Райський 
клімат”.
07.25 Репортаж.
07.50 “Два світи 2”.
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 “Повість про 
два види”.
14.05 “Кар’єра Нико-
дема Дизми”.
15.05 “Дочки Маклеода”.
15.55 Шанс на успіх.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 “Гільйотина”.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Кольори 
щастя”.
20.35 Кабаре.
21.10 “Школа бойо-
вих мистецтв”  
22.45 “07, виходь на 
в’язок”.
23.55 “Третій офіцер”.
02.00 “Діаманти”.
03.00 “Проект Земля”.

Середа, 
11 серпня

08.10 “Зима у Вербо-
вій затоці”. М/с.
08.15 “Таємниця 
шифру Марабу”. Т/с.
08.30 “Сонячні спи-
си”. Т/с.
09.00, 01.45 “Бульоне-
ри” Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 “Загадкова бі-
лявка”. Телетурнір.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. 
14.05 Єлизабета 
Чижевська - шкала 
відстані.
15.10 “Бенефіс”.
16.10 “Спринт крізь 
історію із Премис-
лавом Бабірзою”. 
Тележурнал.
16.40, 07.35 “Золоті 
хіти”.
17.05 “Злотопольські”. 
17.30 “Будинок пара-
фіяльного священика”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Гала-концерт.
19.15, 19.45 “Попе-
люшка”. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Подорож із 
жартами”. Розва-
жальна програма.
22.05 “Тиждень Поль-
щі”. Телекрамничка.
22.35 “Убивчий відділок”. 
23.05 “Польські шляхи”.
00.35 “Войтек Че-
ровський - босоніж 
світом”. Цикл репор-
тажів.
01.25 Кабаре “Оди-

02.55, 03.25, 04.20, 05.25 
“Огляд преси”
06.35, 11.20 “Зверни 
увагу”
07.00, 08.00, 09.00, 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”
07.05, 09.10, 22.15, 23.20, 
02.45, 04.15 “Бізнес-час”
07.20, 09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 22.20, 23.50, 
02.50, 04.25 “Погода в 
Україні”
07.25 “Своїми очима”
07.50, 00.30 “Автопілот-
новини”
08.20 “Досягти мети”
08.30 “Не перший по-
гляд”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
ефірі”
15.30 “Здорові історії”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “Велика 
політика”
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 
“Акцент”
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
06.30, 07.25, 08.20 По-
года
06.35, 07.30 Мультфільм
07.10 Ера бізнесу
07.45 Автодрайв
08.40 Корисні поради
 09.00 ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ. Гімн 
України
09.00 Підсумки дня
09.25 Погода
09.35 У дні шкільних 
канікул. Х/ф “Расмус-
бурлака”
12.10 Діловий світ
12.20 Хай щастить
12.45 Кінокласика. Х/ф 
“Опудало”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.35 Погода
15.45 У дні шкільних ка-
нікул. Д/с”Архітектурні 
шедеври”
16.25 Крок до зірок
17.15 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі”
18.15 Діловий світ
18.35 Погода
18.45 Світ спорту
19.00 Про головне
19.35 Погода
19.50 Чоловічий клуб. 
Шлях чемпіона. Олег 
Єфімович - Ксіа Ю 
Квінг
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Світ спорту
21.40 Погода
21.45 Т/с “Кокон”
22.50 Трійка, Кено, 
Максима
 23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт
23.20 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Шлях до святині. 
“Птах осіянний...”
 01.20 Підсумки дня
01.40 Погода

06.00 “Служба роз-
шуку дітей”
06.05 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.25, 15.05 Т/с “Мар-
гоша - 2”
07.20 Кулінарне шоу 
“Смакуємо”
08.00 “Сніданок з 
1+1”
09.15 М/ф “Таємниця 
щурів”
10.55, 00.15 Х/ф “Ві-
тер у вербах”
13.00, 05.05 Т/с “Ша-
лений янгол”
14.05 Д/ф “Про що 
говорить людина, 
коли мовчить. Детек-
тор брехні”
16.10, 20.05 Т/с “Ан-
желіка”
17.15, 19.30 ТСН: 
“Телевізійна служба 
новин”
17.25, 18.25, 03.30 Т/с 
“Закон і порядок-2. 
Відділ оперативних 
розслідувань”
19.25 “Погода”
21.05, 01.50 Х/ф 
“Мисливці за скар-
бами”  
23.15 Д/ф “Пірати 21 
століття” 

17.50, 21.20 Т/с “Во-
роніни”
19.10, 00.35 Спортре-
портер
01.35, 02.30, 04.40 
Студія Зона ночі 
Культура
01.40 Костянтин 
Степанков.
02.35 Зірка Вавілова
03.20 Сашко Путря
03.35 Студія Зона 
ночі
03.40 Козацький 
флот
03.55 Братіє і дру-
жино
04.10 За литовської 
доби
04.25 Дике поле
04.45 Хто вони - діти 
індиго?
05.10 Зона ночі

06.00, 00.50 “Бізнес+”
06.05 “Документаль-
ний детектив. Театр 
невловимих”
06.30, 21.35 Т/с “Кула-
гін і Партнери”  
06.55 Т/с “Комісар 
Рекс”  
09.00 Х/ф “Кохання 
єдине”  
11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.50 “Битва екстра-
сенсів”
13.55 “Моя правда. 
Леонід Якубович”
14.55 “Давай одружи-
мося”
16.55, 18.10 Т/с “Ад-
вокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.15 “Зіркове життя. 
Зіркові розлучення”
20.20 “Російські 
сенсації. Людина без 
серця”
22.20 Т/с “Адвокат”  
00.40 “Вікна-Спорт”
00.55 Х/ф “Дні Тур-
біних”  

06.55 “Шалені татусі”
07.00 “Ранок з Інтер-
ом”
09.00 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2”  
10.00 Т/с “Петрівка 
38”
11.10 “Детективи”.
12.20, 03.50 “Знак 
якості”.
12.50 Т/с “Агент наці-
ональної безпеки-4”  
14.10 Т/с “Сьомін”.
15.15 “Судові справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”.
17.20, 03.25 Т/с “Су-
сіди”  
18.00 Новини
18.10 Т/с “Володарка 
Тайги”
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть”  
20.00, 02.10 “Подро-
биці”.
20.25 Т/с “Обручка”.  
21.25 Т/с “Катери-
на-2”.  
23.25 Т/с “У колі 
першому”  
01.20 Д/п “Війни. 
Варвари”
02.40 Телевізійна 
служба розшуку 
дітей
02.45, 05.00 Т/с “Джо-
ан з Аркадії”  
04.20 “Судові справи”.

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.10 “Фортуна 
знань”.
08.55 “Техаський 
рейнджер”.
09.55 Т/с “Безтол-
кові”
10.25 Т/с “Гарні”
11.25 Т/с “Прийом-
ний покій”
12.25 “Лікарня на 
периферії”.
12.55 “Прийомна 
родина”.
13.55 “Сини”.
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 роди-
ною Кепських”.
21.00 Х/ф “Підміна”
23.15 Х/ф “Кабель-
ник”
01.10 Х/ф “Виши-
байла”
03.30 Ніч загадок.
04.30 Таємниці долі.

08.00, 08.05 “Таємни-
ця шифри Марабу”.
08.25 “Сонячні списи”. 
09.00, 01.45 “Бульонери” 
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 “Мій перший 
раз”. 
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. .
14.05 Відеотека до-
рослої людини.
14.50 “Твої золоті 
хіти”.
15.10 “Бенефіс”.
16.15 “Сага пологів”. 
Тележурнал.
16.40, 07.35 Золоті 
хіти.
17.05 “Злотопольські”. 
17.30 “Будинок парафі-
яльного священика”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Білий паро-
воз”. Концерт пісень 
Едуарда Стахури в 
Ольштині.
19.20, 19.45 “Попе-
люшка”. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Дама з каме-
ліями”. 
23.00 Пісні військо-
вих років.
23.35 “Тюльпан”. Т/с.
00.40 “Смак часу з 
Каролем Окрасом”.

06.50 “Райський 
клімат”.
07.25 Знаки часу.
07.50 “Два світи 2”.
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 “Таємниці Риму”.
14.05 “Кар’єра Никоде-
ма Дизми”.
15.05 “Дочки Макле-
ода”.
15.55 Фестиваль ци-
ганської культури.
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 “Залізний орел 3: 
Аси” - бойовик, США-
Великобританія, 1992.
22.55 “Доктор Хаус”.
23.55 “Танцюристи”.
00.55 “Мінливості 
долі” - драма, Велико-
британія, 1990.
02.50 Вечір мистецтв.

05.10 Т/с “Колишня”
05.50 М/с “Магічний 
народ”
06.15, 19.20 Т/с “Кур-
санти”
07.15, 19.00 Репортер
07.30, 08.30, 19.15, 
00.40 Погода
07.35, 08.35, 14.30 Т/с 
“Третя планета від 
сонця”
09.00 Т/с “Кадети”
11.00, 22.25 Т/с “Щас-
ливі разом”
12.00 Телемагазин 
“УСЕ для ВАС”
12.15, 23.20 Інтуїція
13.30 М/с “Велике 
мультиплікаційне 
шоу”
13.50 М/с “Пригоди 
Джекі Чана”
14.25, 15.45 Teen Time
14.45, 00.45 Т/с “4400”
15.50 Т/с “Ранетки”
16.50, 20.20 Т/с “Тату-
севі дочки”

06.10, 06.45, 08.40, 
01.30, 03.55 Погода
06.15, 03.30 Факти
06.30, 08.00 Ділові 
факти
06.40, 08.35 300 сек/
год
06.50 “Термінатор. 
Хроніки Сари Кон-
нор”. Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.15, 01.25 Спорт
08.05 Ділові факти. 
Гроші
09.00 “Леся+Рома”. 
Т/с
09.35, 22.00 Comedy 
Club
10.40 “Солдати”. Т/с
11.40 “Вулиці розби-
тих ліхтарів”. Т/с
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.30 “Ефект близню-
ків”. Х/ф
15.30, 19.55 “Хіро-
мант”. Т/с
17.35 “Вулиці роз-
битих ліхтарів. 
Менти-2”. Т/с
18.45 Факти. Вечір

06.05 Служба роз-
шуку дітей
06.10, 06.45, 08.40, 
01.30, 03.55 Погода
06.15, 03.30 Факти
06.30, 08.00 Ділові 
факти
06.40, 08.35 300 сек/
год
06.50 “Термінатор. 
Хроніки Сари Кон-
нор”. Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.15, 01.25 Спорт
08.05 Ділові факти. 
Гроші
09.00 “Леся+Рома”.
09.35, 22.00 Comedy 
Club
10.40 “Солдати”. Т/с
11.40, 17.30 “Вулиці 
розбитих ліхтарів. 
Менти-2”. Т/с
12.45 Факти. День

06.00, 06.45, 05.25 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 “Єфросинія”  
08.00, 14.40, 23.30 Т/с 
“Слід”  
08.55, 02.40 Т/с “Без-
мовний свідок”  
10.00 Т/с “Глухар - 2”  
11.00 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (8 с.)  
12.00 Т/с “Висяки” 
13.00 Т/с “Брудна 
робота” (25 с.)  
14.00 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” (3 с.)  
15.35, 00.10 Щиросер-
де зізнання

14.00 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” (2 с.)  
15.35, 02.10 Щиросер-
де зізнання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 03.50 Критична 
точка
18.00 “Єфросинія”  
19.20 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (10 с.)  
20.20 Т/с “Ви замов-
ляли вбивство” (4 с.)  
21.20 Т/с “Брудна 
робота” (25 с.)  
22.20 Х/ф “24 години”  
00.15 Х/ф “Люди к 
чорному”  
04.40 Т/с “Висяки” 

19.20, 04.00 Надзви-
чайні новини
23.00 “Сопрано”. Т/с
01.10 Факти. Підсумок 
дня
01.35 “Кращий стрі-
лець”. Х/ф
04.30 “Зграя акул”.  

ничка”.
03.05 “Спрага кохан-
ня”. Т/с.
03.40 “Огляд актор-
ської пісні”. Концерт.
04.30 “Таємниця се-
кретного бастіону”. 
05.15 “Твої золоті 
хіти”.
05.35 “Убік Польщі”. 
Документальна теле-
новела.
06.05 “Я вам пока-
джу!” Т/с.
06.50 “Л як Ласковик, 
Т як Тей”.

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

05.10 Т/с “Колишня”
05.50 М/с “Магічний 
народ”
06.15, 19.20 Т/с “Кур-
санти”
07.15, 19.00 Репортер
07.30, 08.30, 19.15, 
00.40 Погода
07.35, 08.35, 14.25 Т/с 
“Третя планета від 
сонця”
09.00 Т/с “Кадети”
11.00, 22.25 Т/с “Щас-
ливі разом”
11.55 Телемагазин 
“УСЕ для ВАС”
12.15, 23.20 Інтуїція
13.30 М/с “Велике 

01.45 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі”
02.35 Т/с “Кокон” 4 с.
03.25 Чоловічий клуб. 
Бокс. Юрій Нужненко - 
Максим Нестеренко
04.40 Чоловічий клуб. 
Бокс. Заурбек Байсан-
гуров - Марко Антоніо 
Рубіо
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 08.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
06.25, 08.15, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 22.45, 
00.25, 03.20, 05.20 “По-
года на курортах”
06.30, 08.25, 10.55, 01.50, 

06.00 Д/п “Загубле-
ний флот Хубелай 
Хана”
06.55 “Шалені татусі”
07.00 “Ранок з Інтером”
09.00 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2”  
10.00  “Петрівка 38”
11.10 “Детективи”.

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 “На 
межі”
00.40 “Смачні подо-
рожі”

06.00 Д/п “Ударна 
хвиля-2”

01.05 Незвичайні 
казки.
03.05 “Спрага кохання”.
03.35 “Подорож із 
жартами”. Розва-
жальна програма.
04.30 “Тиждень Поль-
щі”. Тележурнал.
05.00 “Убивчий відділок”.
05.25 “Успіх”.
06.50 “Л як Ласковик, 
Т як Тей”.

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.45 Мультсеріали.
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13.00 Анекдоти по-
українськи
13.30 “Справедлива 
гра”. Х/ф
15.25 “Хіромант”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.15 Добрі новини
19.25, 01.05 Надзви-
чайні новини
19.50 Наша Russia
20.10 “Код Апокаліп-
сису”. Х/ф
23.35 Голі та смішні
00.30 Автопарк. Парк 
автомобільного 
періоду
01.40 “Острів доктора 
Моро”. Х/ф  
03.50 “Імла”. Х/ф  

“Духовна подорож 
М.Гоголя”
00.45 Шлях до святині. 
“Згадаймо, братіє моя”
 01.20 Підсумки дня
01.40 Погода
01.45 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі”
02.35 Т/с “Кокон” (закл.)
03.35 Чоловічий клуб. 
Шлях чемпіона. Олег 
Єфімович - Ксіа Ю 
Квінг
04.30 Чоловічий клуб. 
Бокс. Юрій Нужненко - 
Фархід Бакіров
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

11.40 “Дизайнери”.
12.05 “Єврорюкзак”.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.35 Війна світів.
13.55 Прийомний 
спокій “1”.
14.25 “Дон Маттео”.
15.30 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”.
16.25 “Клан”.
17.25 “Мода на успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.35 “Вишиваль-
ниці”, мелодрама, 
Франція, 2004.
20.05 Вечірка.
21.25 “Астерікс і Обе-
лікс проти Цезаря”, 
комедія, Франція-
ФРН-Італія, 1999.
23.30 “Гібрид”, три-
лер, США, 2007.
01.50 “Дантист”, 
жару, США, 1996.
02.55 “Пекельний 
дощ”, н/ф трилер, 
США, 2007.

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
06.30, 07.25, 08.20 По-
года
06.35, 07.30, 08.30 Муль-
тфільм
06.40 Ера якості
07.10 Ера бізнесу
08.40 Корисні поради
 09.00 ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ. Гімн 
України
09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
09.55 Погода
10.10 Кінокласика. Х/ф 
“Холодне літо п’ятдесят 
третього...”
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.30 Аудієнція. 
О.Сєров
13.05 Кінокласика. Х/ф 
“Калина червона”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.35 Погода
15.45 У дні шкільних ка-
нікул. Д/с “Архітектурні 
шедеври”
16.25 Крок до зірок. 
Ретроспектива
17.15 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі”
18.15 Діловий світ
18.35 Погода
18.45 Світ спорту
19.00 Про головне
19.30 Чоловічий клуб. 
Бокс. Юрій Нужненко - 
Фархід Бакіров
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Світ спорту
21.40 Погода
21.45 Т/с “Кокон” (закл.)
22.50 Трійка, Кено, 
Максима
 23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт
23.20 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Шлях до святині. 

06.00, 06.35, 08.40, 
01.30, 03.40 Погода
06.05, 03.15 Факти
06.25, 08.00 Ділові 
факти
06.30, 08.35 300 сек/год
06.45 “Термінатор. 
Хроніки Сари Коннор”.
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.15, 01.25 Спорт
08.05 Ділові факти. 
Гроші
09.00 “Леся+Рома”. 
09.30, 22.00 Comedy 
Club
10.40 “Солдати”. Т/с
11.35, 17.35 “Вулиці 
розбитих ліхтарів. 
Менти-2”. Т/с
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.30 “Загін “Морські 
котики”. Х/ф
15.30, 19.55 “Хіро-
мант”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 03.45 Надзви-
чайні новини
23.00 “Сопрано”. Т/с
01.10 Факти. Під-
сумок дня
01.35 “Рамка”. Х/ф  
04.15 “Новорічна від-
пустка”. Х/ф  

06.00, 02.15 “Бізнес+”
06.05 Т/с “Кулагін та 
Партнери”  
06.35 “Докумен-
тальний детектив. 
Нащадки Дона Кор-
леоне”
07.00 Т/с “Комісар 
Рекс”  
10.00 Х/ф “Серця 
трьох”  
16.15 Х/ф “Невловимі 
месники”  
18.00 “Вікна - Новини”
18.10 Х/ф “Нові при-
годи невловимих”  
20.00, 22.20 “Танцю-
ють всі! Найкраще”
21.00, 23.20 “ВусоЛа-
поХвіст”
22.00 “Вікна-Новини”
00.35 Х/ф “Кадриль”  
02.05 “Вікна - Спорт”
02.20 Х/ф “Співу-
часть у вбивстві”  

11.00 Т/с “Щасливі 
разом”
12.00 Телемагазин 
“УСЕ для ВАС”
12.20, 22.40 Інтуїція
13.35 М/с “Велике 
мультиплікаційне 
шоу”
13.50 М/с “Пригоди 
Джекі Чана”
14.25, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с “4400”
15.50 Т/с “Ранетки”
16.50, 20.20 Т/с “Тату-
севі дочки”
17.55, 21.35 Т/с “Во-
роніни”
19.10, 23.50 Спортре-
портер
00.00 Х/ф “Частини 
тіла”  
02.00, 03.20, 04.20 
Студія Зона ночі 
Культура
02.05 Пасажири з 
минулого століття
03.25 Костянтин 
Степанков
04.25 Сходи до неба
04.45 Зона ночі

05.00 “Час новин”
07.05, 09.10, 22.15, 
23.20, 02.45, 04.15 
“Бізнес-час”
07.20, 09.20, 12.20, 
14.20, 16.20, 17.50, 
22.20, 23.50, 02.50, 
04.25 “Погода в 
Україні”
07.25 “Фактор без-
пеки”
07.50, 00.30 
“Автопілот-новини”
08.20 “Досягти мети”
08.30 “Гра долі” 
(Соломія Крушель-
ницька)
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Життя в задо-
волення”
16.30 “Драйв”
17.30, 00.40, 04.30 
“Акцент”
18.30, 23.30, 03.30, 
05.40 “Хроніка дня”
18.45, 05.30 “Київ-
ський 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”

севі дочки”
17.50, 21.20 Т/с “Во-
роніни”
19.10, 00.40 Спортре-
портер
00.50 Служба роз-
шуку дітей
01.40, 03.00 Студія 
Зона ночі Культура
01.45 Четверта хвиля
03.05 С.Параджанов. 
Відкладена прем’єра
03.20 Знак божої 
іскри
03.40 Густиня
04.10 Студія Зона 
ночі
04.15 Невідома 
Україна
05.10 Зона ночі

06.00 “Служба роз-
шуку дітей”
06.05 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.50, 15.10 Т/с “Мар-
гоша - 2”
08.00 “Сніданок з 
1+1”
09.15 М/ф “Нові при-
годи песика та його 
друзів”
10.45 Х/ф “П’ятеро 
дітей і чаклунство”
12.50, 05.20 Т/с “Ша-
лений янгол”
14.00 Д/ф “Як захис-
тити свій дім”
16.10 Т/с “Анжеліка”
17.15, 19.30, 02.00 
ТСН: “Телевізійна 
служба новин”
17.25, 18.25, 02.35 Т/с 
“Закон і порядок-2. 
Відділ оперативних 
розслідувань”
19.25 “Погода”
20.05 Х/ф “Вавілон 
Н.Е.”  
22.05 Х/ф “Планета 
мавп”
00.25, 04.05 Х/ф “Від-
крите море”  

09.00 “Техаський 
рейнджер”.
10.00 “Безглузді”, 
комедійний серіал, 
США, 1996.
10.30 “Кашемірова 
мафія”, серіал, США, 
2008.
11.25 “Прийомний 
спокій”, серіал, 
США, 2005.
12.25 “Лікарня на 
периферіях”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Тещі”.
14.30 “І хто отут 
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 “Маланов-
ський і партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ очима 
сімейства Кепських”.
21.00 “Весілля кра-
щого друга”
23.10 “Валландер: 
контейнер”
01.00 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

06.50 “Райський 
клімат”.
07.20 Треба добре 
впоратися.
07.50 “Два світи 2”.
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 “Посвідчення 
поляка”.
13.40 “Довгий марш 
Вітольда Глиньсько-
го”.
14.10 “Кар’єра Нико-
дема Дизми”.
15.15 “Будинок”.
17.00 Локальна про-
грама.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 “Гільйотина”.
19.00 Панорама.
19.20 Гаряча тема.
20.00 “Кольори 
щастя”.
20.30 Кабаре.
21.10 “Операцмя 
Самум” - бойовик, 
РП, 1999.
22.50 “Доктор Хауз”.
23.50 “Танцюристи”.
00.50 “У погоні за 
Холденом” - США, 
2001. 

TV

П'ятниця, 
13 серпня

08.00, 08.05 “Таємни-
ця шифру Марабу”.
08.25 “Сонячні спи-
си”. Т/с.
09.00, 01.45 “Бульоне-
ри” Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 Це була доля! 
Lady Pank “94.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. 
14.05 “Огляд актор-
ської пісні”. Концерт 
Калини.
15.10 “Бенефіс”. 
Концерт.
16.10 “Спринт крізь 
історію із Премис-
лавом Бабірзою”. 
Тележурнал.
16.40, 07.35 Золоті 
хіти.
17.05 “Злотопольські”. 
17.30 “Будинок пара-
фіяльного священи-
ка”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Збігнев Водець-
кий та його гості.
19.15, 19.40 “Бар 
“Атлантика””. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 Відеотека до-
рослої людини.
22.00 “Колумби”. Т/с.
23.10 Успіх.
01.10 Незвичайні 
казки.
03.05 У перукарні. 
Частина 2. “Фран-

06.45 “Райський 
клімат”.
07.20 “Два світи 2”.
08.20 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
11.55 Телекрамниця.
12.35 “Відпустка док-
тора у Вахау” - ФРН, 
2004.
14.10 “Кар’єра Нико-
дема Дизми”.
15.20 “Будинок”.
17.00 Локальна про-
грама.
17.40 “Далеко від 
шосе”.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Кольори 
щастя”.
20.30 Кабаре.
22.10 Хіти в часі.
01.00 “Шукач” - 
гостросюжетний 
серіал, США, 2005.

Четвер,
12 серпня

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
06.30, 07.25, 08.20 По-
года
06.35, 07.40 Мультфільм
07.10 Ера бізнесу
07.35 Будівельний 
майданчик
08.25 Олімпіада: від 
малого до великого
08.40 Корисні поради
 09.00 ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ. Гімн 
України
09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
09.55 Погода
10.10 Кінокласика. Х/ф 
“Калина червона”
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.30 Кордон держави
12.50 “Надвечір’я” з Т. 
Щербатюк
13.20 Погода
13.30 Кінокласика. Х/ф 
“Друг”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.35 Погода
15.45 У дні шкільних 
канікул. Д/с “Архітек-
турні шедеври”
16.20 “Знайдемо вихід” 
з Н. Розинською
17.15 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі”
18.15 Магістраль
18.35 Світ спорту
18.45 Погода
18.55 Футбол. Чемпіо-
нат України. Прем’єр 
- ліга. “Ворскла” (Пол-
тава) - “Динамо” (Київ)
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Чоловічий клуб. 
Бокс. Автанділ Хур-
цидзе - Юріс Борейко, 
Заурбек Байсангуров - 
Роман Джуман
22.50 Трійка, Кено
 23.00, 00.00 Підсумки

06.00 “Служба роз-
шуку дітей”
06.05 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.50, 15.05 Т/с “Мар-
гоша - 2”
08.00 “Сніданок з 
1+1”
09.10, 00.10 Х/ф “Сні-
гова королева”
12.55, 05.25 Т/с “Ша-
лений янгол”
14.00 Д/ф “Погодні 
війни”
16.10, 20.05 Т/с “Ан-
желіка”
17.15, 19.30 ТСН: 
“Телевізійна служба 
новин”
17.25, 18.25, 04.40 Т/с 
“Закон і порядок-2. 
Відділ оперативних 
розслідувань”
19.25 “Погода”
21.05, 03.10 Х/ф “На-
шестя монстрів”  
23.05 Д/ф “Як захис-
тити свій дім”

12.20 “Знак якості”.
12.50 Т/с “Агент наці-
ональної безпеки-4”  
14.10 Т/с “Сьомін”.
15.15 “Судові справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”.
17.20, 02.30 Т/с “Су-
сіди”  
18.00 Новини
18.10 Т/с “Володарка 
Тайги”
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть”.  
20.00, 01.05 “Подро-
биці”.
20.25 Т/с “Обручка”.  
21.25 Т/с “Катери-
на-2”  
23.25 Програма “До-
кладно з...”.
23.45 Д/п “Обережно, 
НЛО”.
01.40 Телевізійна 
служба розшуку 
дітей
01.45, 05.00 Т/с “Джо-
ан з Аркадії”  
02.55 “Знак якості”
04.20 “Судові справи”.

05.00 Т/с “Колишня”
05.45 Служба роз-
шуку дітей
05.50 М/с “Магічний 
народ”
06.10, 19.20 Т/с “Кур-
санти”
07.15, 19.00 Репортер
07.30, 08.30, 19.15, 
23.55 Погода
07.35, 08.35, 14.30 Т/с 
“Третя планета від 
сонця”
09.00 Т/с “Кадети”

16.25 “Клан”.
17.25 “Мода на 
успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Приціл.
18.50 “Сорокаріч-
ний”.
20.05 Вечірка.
21.20 “Ранчо”.
22.30 Справа для 
репортера.
23.25 “Післяжиття”.
01.20 На власні очі.
02.15 Ніч загадок.
03.20 “Головний під-
озрюваний”.

23.10 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Шлях до свя-
тині. “Покровитель 
Середземномор’я”
00.45 Шлях до святині. 
“Притча про блудного 
сина”
 01.20 Підсумки дня
01.40 Погода
01.45 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі”
02.35 Футбол. Чемпіо-
нат України. Прем’єр 
- ліга. “Ворскла” (Пол-
тава) - “Динамо” (Київ)
04.15 Чоловічий клуб. 
Бокс. Автанділ Хур-
цидзе - Юріс Борейко, 
Заурбек Байсангуров - 
Роман Джуман
05.25 “Надвечір’я” з Т. 
Щербатюк
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.00 Д/п “Обережно, 
НЛО”.
06.55 Шалені татусі”
07.00 “Ранок з Інтер-
ом”
09.00 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2”  
10.00 Т/с “Петрівка 
38”
11.10 “Детективи”.
12.20 “Знак якості”.
12.50 Т/с “Агент наці-
ональної безпеки-4”  
14.10 Т/с “Сьомін”.
15.15, 03.40 “Судові 
справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”.
17.20, 02.45 Т/с “Су-
сіди”  
18.00 Новини
18.10 Т/с “Володарка 
Тайги”
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть”.  
20.00 “Подробиці”.
20.25 Т/с “Обручка”.  
21.25 Т/с “Катери-
на-2”  
23.25 Д/п “Єврораби-
ні. Просто бізнес”
00.30 Д/п “Секретні 
історії. Вони поверта-
ються”.
01.35 “Подробиці”
02.05, 05.10 Т/с “Джо-
ан з Аркадії”  
03.15 “Знак якості”
04.20 Д/п “Секретні 
історії. Вони поверта-
ються”

06.05 Служба роз-
шуку дітей
06.10, 06.45, 08.40, 
01.35, 03.45 Погода
06.15, 03.15 Факти
06.30, 08.00 Ділові 
факти
06.40, 08.35 300 сек/
год
06.50 “Термінатор. 
Хроніки Сари Кон-
нор”. Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.20, 01.25 Спорт
08.05 Ділові факти. 
Гроші
09.00 “Леся+Рома”. 
Т/с
09.30, 22.35 Comedy 
Club
10.40 “Солдати”. Т/с
11.40, 17.30 “Вулиці 
розбитих ліхтарів. 
Менти-2”. Т/с
12.45 Факти. День

06.15, 00.45 “Бізнес+”
06.20 “Докумен-
тальний детектив. 
Покірний кат”
06.45, 21.25 Т/с “Кула-
гін і Партнери”  
07.10 Т/с “Комісар 
Рекс”  
09.15 Х/ф “Два 
береги”  
11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Російські 
сенсації. Людина без 
серця”
14.55 “Давай одружи-
мося”
16.55, 18.15 Т/с “Ад-
вокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.15 “Моя правда. 
Велика та Жахлива 
Фаїна Раневська”
20.15 “Російські 
сенсації. Хрещені 
батьки”
22.20 Т/с “фАдвокат”  
00.35 “Вікна-Спорт”
00.50 Х/ф “Я крокую 
по Москві”  

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.10 “Фортуна 
знань”.
09.00 Волейбол Тай-
вань - Польща.
11.30 “Прийомний 
покій”.
12.30 “Лікарня на 
периферії”.
12.55 “Прийомна 
родина”.
13.55 “Сини”.
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 роди-
ною Кепських”.
21.00 Х/ф “Хлопець-
каратист 3”
23.35 Х/ф “Ідентифі-
кація”
01.30 Х/ф “Дорослі 
дівчатка не плачуть”
02.30 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

07.00, 08.00, 09.00, 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”
07.05, 09.10, 22.15, 23.20, 
02.45, 04.15 “Бізнес-час”
07.20, 09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 22.20, 23.50, 
02.50, 04.25 “Погода в 
Україні”
07.25 “Не перший по-
гляд”
07.50, 00.30 “Автопілот-
новини”
08.20 “Досягти мети”
08.30, 11.20 “Зверни 
увагу”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.30 “Вільна гавань”
11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
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 “Фак-
тор безпеки”
00.40 “Ресторанні 
новини”

08.00, 08.05 “Таєм-
ниця шифру Мара-
бу”. М/с.
08.25 “Сонячні спи-
си”. Т/с.
09.00, 01.50 “Бульо-
нери” Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 “Клуб кабаре 
на дивані”.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. 
Т/с.
14.05 “Тиждень 
Польщі”. Тележур-
нал.
14.35, 15.20 Бенефіс.
16.10 Дива на Свя-
тій Горі Грабарці.

06.00, 06.45, 05.30 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 “Єфросинія” 
08.00, 14.40 Т/с “Слід”  
08.55, 02.40 Т/с “Без-
мовний свідок”  
10.00 Т/с “Ви замов-
ляли вбивство” (2 с.)  
11.00 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (10 с.)  
12.00 Т/с “Висяки” 
13.00 Т/с “Брудна 
робота” (27 с.)  
14.00 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” (5 с.)  
15.35 Щиросерде зі-
знання
16.00 Федеральний 
суддя

06.00, 06.45, 05.25 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 Т/с “Єфроси-
нія” (123 с.)  
08.00, 14.40, 23.30 
Т/с “Слід”  
08.55, 02.40 Т/с “Без-
мовний свідок”  
10.00 Т/с “Ви за-
мовляли вбивство” 
(1 с.)  
11.00 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (9 с.)  
12.00 Т/с “Висяки” 
13.00 Т/с “Брудна 

06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 08.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
06.25, 08.15, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 22.45, 
00.25, 03.20, 05.20 “По-
года на курортах”
06.30, 08.25, 10.55, 01.50, 
02.55, 03.25, 04.20, 05.25 
“Огляд преси”
06.35 “Драйв”

05.10 Т/с “Колишня”
05.50 М/с “Магічний 
народ”
06.15, 19.20 Т/с “Кур-
санти”
07.15, 19.00 Репортер
07.30, 08.30, 19.15, 
00.45 Погода
07.35, 08.35, 14.30 Т/с 
“Третя планета від 
сонця”
09.00 Т/с “Кадети”
11.00, 22.25 Т/с “Щас-
ливі разом”
12.00 Телемагазин 
“УСЕ для ВАС”
12.15, 23.25 Інтуїція
13.30 М/с “Велике 
мультиплікаційне 
шоу”
13.50 М/с “Пригоди 
Джекі Чана”
14.25, 15.45 Teen Time
14.50, 00.55 Т/с “4400”
15.50 Т/с “Ранетки”
16.50, 20.20 Т/с “Тату-

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.45 Мультсеріали.
10.45 “Сьоме небо”.
11.30 Кулінарний 
журнал.
11.45 “Як бути са-
дівником”.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.35 Ми, ви, вони.
14.05 Кабаре.
14.25 “Дон Маттео”.
15.25 “Будинок 
парафіяльного свя-
щеника”.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

ІНТЕР

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

1+1

06.00 Д/п “Війни. 
Варвари”
06.55 “Шалені татусі“
07.00 “Ранок з Інтер-
ом”
09.00 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2”  
10.00 Т/с “Петрівка 
38”
11.10 “Детективи”.

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 08.05, 00.15, 
03.15, 05.15 “Час 
спорту”
06.25, 08.15, 10.20, 
13.20, 15.20, 17.20, 
18.25, 22.45, 00.25, 
03.20, 05.20 “Погода 
на курортах”
06.30, 08.25, 10.55, 
01.50, 02.55, 03.25, 
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”
06.35 “Арсенал”
07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 

17.10 Критична точка
18.00 “Єфросинія”  
19.20 Т/с “Я - охоро-
нець. Старі рахунки”  
23.15 Х/ф “Стара по-
дружка”  
01.10 Х/ф “Штат 
самотньої зірки”  
03.50 Х/ф “Найкра-
щий спосіб померти”  

цузька стрижка”
03.35 “Великі діти”. 
Ток-шоу.
04.30 “Іспит життя”. 
05.20 “Польські шляхи”.
06.45 Афіша.
07.10 “Подорож 
Макловича”. Теле-
журнал.

робота” (26 с.)  
14.00 Т/с “Безмов-
ний свідок - 3” (4 с.)  
15.35, 00.15 Щиро-
серде зізнання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 03.50 Критич-
на точка
18.00 Т/с “Єфроси-
нія” (124 с.)  
19.20 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (закл. с.)  
20.20 Т/с “Ви за-
мовляли вбивство” 
(6 с.)  
21.20 Т/с “Брудна 
робота” (27,28 с.)  
00.55 Х/ф “Найкра-
щий спосіб помер-
ти”  
04.40 Т/с “Висяки” 

06.15 Вставай! 
Граємо!.
07.00 “Новини 
Полсат”.
08.15 “Фортуна 
знань”.

07.00, 17.50, 20.00 
Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.45 Мультсеріал.
10.15 “Велика хвиля”, 
серіал, Австралія.
10.50 “Сьоме небо”.

СТБ 
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об’єктив
00.00 Фільм фестива-
лю Покров
 01.20 Підсумки 
тижня
01.50 Погода
02.00 Перші юнацькі 
Олімпійські ігри. 
Щоденник
03.00 Перші юнацькі 
Олімпійські ігри. Це-
ремонія відкриття
05.20 Коло Олімпіади

06.00, 05.40 Срібний 
апельсин
06.30, 19.00, 03.30 
Події
06.55 Шоу “Граєш або 
не граєш”
07.50 Х/ф “Підручний 
Хадсакера”  
10.10 Т/с “Я - охоро-
нець. Старі рахунки”  
14.05 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (закл. с.)  
16.05 Шоу “Дві зірки 
- 3”
19.20 Т/с “Колір 
полум’я” (1,2 с.)  
21.20 Х/ф “Своя 
правда”  
01.45 Х/ф “Врятуй 
мене”  
03.15 Осінні жарти
04.00 Х/ф “Стара по-
дружка”  

06.00 М/с “Трансфор-
мери”.  
07.05 Х/ф “Герой”.  
09.30 “Школа доктора 
Комаровского”.
10.00 “Україно, вста-
вай!”.
10.25 “Доки всі вдо-
ма”. М.Плісецька, 
Р.Щедрін

06.20 Телекрамниця.
06.40 “Дві сторони 
медалі”.
07.15 Мультсеріал.
07.50 Загальний с/г 
перепис.
08.25 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”.
11.40 “Сьоме небо”.
12.30 Польські твари-
ни в небезпеці.
13.10 Тварини світу.
13.50 “Лицарі і гра-
біжники”.
14.40, 15.45, 17.45, 
23.30 Кава або чай?.

07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.10 “Скубі Ду”.
08.45 М/ф “Бабар - 
царь слонів”
10.20 “Містер Фасо-
лина”.
11.00 Волейбол Япо-
нія - Польща.
13.15 Т/с “І хто тут 
головний?”
13.45 “Тещі”.
14.15 Готує Єва Ва-
хович.
14.45 Екстремальний 
ремонт.
15.45 Крутиться!.
16.45 Х/ф “Людина, 
що замало знала”
18.50 “Юристи Бос-
тона”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за роди-
ною Кепських”.
21.00 Кабаретон.
23.00 “Готель 52”.
00.00 Х/ф “Той, хто 
мене береже”
02.15 Ніч загадок.
04.15 Бокс.

жартами”. Розва-
жальна програма.
10.25 “Чотири танкіс-
ти і собака”. Т/с.
11.30 “Войтек Че-
ровський - босоніж 
світом”. Цикл репор-
тажів.
12.05 “Шопен - 2010”.
12.30 “Кухонний ло-
ток”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Секретар каз-
начейства”. Т/с.
13.40, 01.55 “Твої зо-
лоті хіти”.
14.00 “Тюльпан”. Т/с.
15.05, 07.30, 02.00, 
07.30 Золоті хіти.
15.35 “Коли Сонце 
втрачає блиск”. Т/с.
16.35 “Ополе на біс”.
17.00 “Сніданок на 
полуденок”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Щасливої до-
роги”. Тележурнал.
18.35 “Відеотека до-
рослої людини”.
19.20 “Пристань”. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.00 Баскетбол. Чо-
ловіки. Кваліфікація: 
Польща - Бельгія.
23.15 “Я вам пока-
джу!”. Т/с.
00.10 “Жах у Весе-
лому болоті”. Х/ф. 
Польща, 1995 р.
01.40 “Ласковик і 
Малицький”.
03.00 “Отче Матєуш”. 
Т/с.
03.45 “Хіт декади”. 
Розважальна про-
грама.
04.50 “Дівчата для 
прийому”.
05.35 “Шанс на успіх”.
06.30 “Будинок на 
розливі”. Т/с.

06.00 Луна Панорами.
06.35 “Таємниці до-
лини Нилу”.
07.15 “Тільки Каська”.
07.50 “Навіженства 
Майкі Сковрон”.
08.20 “Пригоди пса 
Цивільного”.
08.50 “Сім бажань”.
09.45 Політики “те-
пленькими”.
10.15 Клуб “Кемпінг”.
10.30 Телетурнір.
11.55 Босоніж світом.
12.30 Кулінарний 
журнал.
13.05 “Деніел і супер-
пси” - США, 1997. 
15.00 Сімейний 
турнір.
15.30 “Чотири танкіс-
ти і собака”.
17.35 “Діаманти”.
18.30 Слово на не-
ділю.
18.35 Фестиваль у 
Катовицях.
19.00 Панорама.
19.30 “Багатії”.
20.05 Телетурнір.
21.10 Кабаре.
23.15 “Нокдаун” - 
драма, США, 2005. 
01.50 “Новий день”.

07.35 Добрі новини
07.50 Козирне життя
08.15 “Голий пісто-
лет-33 1/3: Остяння 
образа”. Х/ф
10.00 “Смак”
10.30 Люди, коні, 
кролики і...домашні 
ролики
11.50 Квартирне 
питання
12.45, 19.05 Наша 
Russia
13.05 “Код Апокаліп-
сису”. Х/ф
15.15 Ти не повіриш!
16.05 Під прицілом
17.05 Провокатор
18.00 Максимум в 
Україні
18.45 Факти. Під-
сумок дня
19.00 Спорт
19.25 “Відставник”. 
Х/ф
21.20 “Пункт призна-
чення-2”. Х/ф  
23.10 Прожектор 
Перісхілтон
23.55 “Імла”. Х/ф  
02.15 “Марко Поло”. 
Х/ф  

06.45 М/ф “Нові при-
годи песика та його 
друзів”
08.00 “Ремонт +”
09.05 Лотерея “Лото-
забава”
10.15 М/с “Клуб Мік-
кі Мауса”
10.40 Кулінарне шоу 
“Смакуємо”
11.15 Мультфільм
11.25 Х/ф “Магічна 
книга і дракон”
13.05 Х/ф “Планета 
мавп”
15.25 Х/ф “Так буває”
17.25 Х/ф “Якщо ти 
мене чуєш”
19.30 “Телевізійна 
служба новин”
20.00 “Криве дзер-
кало”
22.05 “Світське 
життя”
23.05 Х/ф “Вавілон 
Н.Е.”  
01.05 Х/ф “Зозуля”
02.45 Х/ф “Конан-
руйнівник”
04.20 Х/ф “Муха”  

06.20, 06.40 Погода
06.25 Факти
06.50 “Розшукується 
в Малібу”. Х/ф
08.30 “Смак”
09.00 Анекдоти по-
українськи
09.20 Прожектор 
Перісхілтон
10.05 Квартирне 
питання
11.00 Ти не повіриш!
11.55 Козирне життя
12.35 Інший футбол
13.05 Спорт
13.10 День знань...
По-нашому!
14.05 Під прицілом
15.05 Провокатор
16.05 Наша Russia
16.25 “Янгол помсти”. 
Х/ф
18.45 Факти. Підсу-
мок тижня
19.20 Країна має 
знати!
20.05 “Путь”. Х/ф
22.15 “Пункт призна-
чення-3”. Х/ф  
00.10 “Відставник-2. 
Своїх не кидаємо”. 
Х/ф
02.05 Інтерактив. 
Тижневик
02.20 “Хелтер Скел-
тер”. Х/ф  

06.00 Програма 
передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 08.10, 11.20, 
13.15, 15.20, 17.20, 
19.20, 21.50, 00.20, 
03.20, 05.20 “Погода 
на курортах”
06.20, 08.15, 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, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00, 02.00, 
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, 
20.20, 22.55, 23.50, 
01.20, 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 “Здорові іс-
торії”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.45 “Технопарк”

06.10 М/ф “Елвін і 
бурундуки”
07.45 Церква Хрис-
това
08.00 Руйнівники 
міфів
09.20 М/с “Доброго 
ранку, Міккі!”
09.45 М/с “Нові при-
годи Вінні Пуха”
10.20 Х/ф “Братц”
12.25 Кліпси
12.55 Шоуманія
13.35 Ексклюзив
14.20 Аналіз крові
15.00 Info-шок
16.00 Х/ф “Наречена, 
що втекла”
18.20 Х/ф “Батько 
нареченої”
20.25 Х/ф “Батько 
нареченої-2”
22.50 Файна Юкрайна
23.35 Спортрепортер
23.40 Х/ф “Доміно”  
02.05, 03.10 Студія 
Зона ночі Культура
02.10 KAIROS
03.00 Гіркі барви 
зони
03.15 Скіфи
03.40 Відгомін за-
бутого неба
04.10 Студія Зона 
ночі
04.15 Невідома 
Україна
05.10 Зона ночі

Субота, 
14 серпня

Недiля, 
15 серпня

06.00 Ранкова молитва
06.05 Світ православ’я
06.25, 07.20, 08.20 
Погода
06.30 Крок до зірок
07.25, 23.35 Золота 10-
ка М. Поплавського
08.25 Олімпіада: від 
малого до великого
08.40 Корисні поради
 09.00 ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ. Гімн 
України
09.05 Погода
09.15 Доки батьки 
сплять
09.55 Хто в домі 
хазяїн?
10.30 Коло Олімпіади
11.05 Автоакадемія
11.40 Король професій
12.00 Погода
12.15 Концертна про-
грама до Дня ВМС 
України
13.35 Погода
13.50 Наша пісня
14.45 В гостях у 
Д.Гордона
15.40 Погода
15.55 Футбол. Чемпіо-
нат України. Прем’єр 
- ліга. “Зоря” (Лу-
ганськ) - “Іллічівець” 
(Маріуполь)
18.00 Кінокласика. Х/ф 
“Друг”
19.30 Баскетбол. 
Відбірковий матч до 
Євробаскет-2011. Збір-
на України - збірна 
Німеччини (жін.)
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Погода
21.45 Фольк-music
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трій-
ка, Кено
 23.00 Акваторія 
бізнесу
23.30 Погода
00.30 Фільм фестива-
лю Покров
 01.20 Підсумки дня
01.35 Погода
01.45 Футбол. Чемпіо-
нат України. Прем’єр 

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05 Мультфільм
06.30, 07.20, 08.20 
Погода
06.35 Софія
06.50 DW. Новини 
Європи
07.25 Ера здоров’я
07.50 Сільський час
08.20 Укравтоконти-
нент
08.40 Акваторія 
бізнесу
 09.00 ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ. Гімн 
України
09.05 Погода
09.15 Фестиваль 
молодих виконавців 
“Молода Галичина”
10.10 Перші юнацькі 
Олімпійські ігри. Це-
ремонія відкриття
12.30 Крок до зірок
13.20 Погода
13.35 Здоров’я
14.25 В гостях у 
Д.Гордона
15.30 Кінокласика. 
Х/ф “Кін-дза-дза”
18.00 Діловий світ. 
Тиждень
18.30 Погода
18.45 Нове українське 
кіно. Х/ф “Ми одру-
жимось. В усякому 
разі здзвонимось”
20.30 Точка зору
21.00 Підсумки 
тижня
21.35 Чоловічий 
клуб. Шлях чемпіона. 
В’ячеслав Сенченко 
- Стюарт Ервел, Олег 
Єфімович - Хуан 
Гарсіа Мартін
22.40 Погода
22.50 Трійка, Кено, 
Максима
 23.00 Ера бізнесу. 
Підсумки
23.30 Погода
23.35 Оперативний 

06.25 “Літаючий 
будинок”
06.50, 05.50 “Справ-
жні лікарі”
07.50 “Світське 
життя”
09.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мік-
кі Мауса”
11.05 Мультфільм
11.40, 03.50 Х/ф 
“Конан-варвар”
14.20 Х/ф “Конан-
руйнівник”
16.25 “Анатомія 
слави”
17.25 Х/ф “Так буває”
19.30 ТСН: “Телеві-
зійна служба новин”
20.05 Футбол. 
“Дніпро” (Дніпропе-
трівськ) - “Металіст” 
(Харків)
22.15 Х/ф “Муха”  
00.30 Х/ф “Зозуля”
02.25 Х/ф “П’ятеро 
дітей і чаклунство”

06.00 М/с “Трансфор-
мери”.  
07.25 Х/ф “Самотній 
вершник”.  
09.00 “Формула лю-
бові”. О.Меньшиков
10.00 “Городок”
11.00 Програма “По-
заочі”. О.Градський
12.00 Х/ф “Я лічу: 
раз, два, три, чотири, 
п’ять...”  
14.00 Х/ф “Мій осін-
ній блюз”  
16.10 Х/ф “Кавказька 
полонянка, або нові 
пригоди Шурика”.  
18.00 Під знаком 
зодіаку
20.00, 00.30 “Подро-
биці”.
20.20 Вечір, присвя-

04.45 Х/ф “Такер. Лю-
дина і його мрія”
06.25 Репортер
06.35 Х/ф “Бібі - ма-
ленька чарівниця”
08.50 М/с “Дональд 
Дак”
09.30 М/с “Нові при-
годи Вінні Пуха”
09.50 Зоряні драми
10.45 Інтуїція
11.55 Info-шок
13.00 Файна Юкрайна
13.40 Даєш молодь
14.20 Т/с “Жінка-
мушкетер”
18.15 М/ф “Елвін і 
бурундуки”
19.55 Х/ф “Поцілунок 
наудачу”  
22.00 Х/ф “Наречена, 
що втекла”
00.15 Спортрепортер
00.20 Х/ф “Життя або 
щось начебто того”
02.20, 03.40, 05.40 
Студія Зона ночі 
Культура
02.25 На незнайомо-
му вокзалі
03.45 Костянтин 
Степанков. Спомин 
після життя ф.4
04.40 Студія Зона 
ночі
04.45 Невідома 
Україна
05.45 Зима надії
06.10 Зона ночі

05.15 М/ф “Котенок 
с улицы Лизюкова, 
Кот в сапогах, Пес в 
сапогах, приключе-
ния Буратино”  
07.05 Х/ф “Медовий 
місяць”  
09.00 “Їмо вдома”
10.10 “ВусоЛапоХ-
віст”
10.45 М/ф “Тайна 
третьей планеты, 
Путешествие мура-
вья, Возвращение 
блудного попугая” 
12.55 Х/ф “Танцюй, 
танцюй”  
15.55 “Танцюють всі! 
Найкраще”
18.00 “Неймовірні 
історії кохання”
19.00 Х/ф “Невловимі 
месники”  
20.45 Х/ф “Нові при-
годи невловимих”  

06.00 Програма 
передач
06.01, 09.30 “Вікно в 
Америку”
06.15, 08.20, 10.10, 
13.20, 15.20, 17.20, 
18.25, 19.20, 21.20, 
00.20, 03.20, 05.20 
“Погода на курор-
тах”
06.20, 08.10, 00.25, 
02.20, 04.50 “Тема 
тижня”
06.30, 05.30 “Київ-
ський час”
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, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00, 02.00, 
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, 20.20, 
22.50, 23.50, 01.20, 
04.25 “Погода в 
Україні”
07.35, 08.50, 22.45, 
23.20, 04.15 “Бізнес-
час”
08.30 “Бістро-ТБ”
10.15 “Відверта 
медицина”
10.35 “Феєрія ман-
дрів”
11.20, 12.20, 19.30, 
20.30, 01.30, 02.30 
“Час інтерв’ю”
13.30 “Життя в задо-

06.00, 05.20 Срібний 
апельсин
06.30 Події
06.55, 03.20 Шоу 
“Граєш або не гра-
єш”
07.50 Осінні жарти
08.00, 04.05 Х/ф 
“Діти шпигунів - 3: 
Гру зкінчено”  
09.40 Х/ф “Врятуй 
мене”  
11.40 Х/ф “Своя 
правда”  
16.00 Т/с “Колір 
полум’я” (1,2 с.)  
18.00 Т/с “Колір 
полум’я” (3 с.)  
18.55 Футбол. 
Прем’єр Ліга. “Шах-
тар” (Донецьк) - 
“Карпати” (Львів)
21.00 Х/ф “Патруль 
часу - 2”  
22.30 Футбольний 

08.00 “Рік у саду”.
08.25 “Родина Лес-
невських”. Т/с.
08.55 “Зернятко”. 
Тележурнал.
09.25 “Етнічні наро-
ди”. Репортаж.
09.40, 01.15 Вітриль-
ний журнал.
10.00 “Чотири танкіс-
ти і собака”. Т/с.
12.00 Трансляція 
святої меси.
12.05, 01.35 “Пригоди 
пана Михайла”. Т/с.
12.40 День польської 
армії - 2010. Трансля-
ції урочистостей біля 
могили Невідомому 
солдату у Варшаві.
14.35 “Смак традиції”.
15.05 “Всі гроші 
світу”. Д/с.
16.05 “Загадкова бі-
лявка”. Телетурнір.
17.00 “Партія, гроші, 
рок-н-рол”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Мотоманія”.
18.35 “Кревні узи”. 
Т/с.
19.00 “Твої золоті 
хіти”.
19.20 “Будинок на 
розливі”. Т/с.
20.10, 02.10 На до-
браніч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Отче Матєуш”. 
Т/с.
22.00 XVI Фестиваль 
графіки.
22.55 “Раз, два, три та 
“Voo Voo””.
23.50, 04.40 “Дефект”. 
Т/с.
00.50 “Супермоделі”. 
Т/с.
03.00 “Я вам пока-

06.15 Слово на не-
ділю.
06.20 “За дикими 
кіньми”.
07.20 Сто тисяч 
лелек.
07.45 “Балто 2: у по-
шуках вовка” - муль-
тфільм, США, 2002.
09.10 “Завтра буде 
небо” - РП, 2000.
10.50 “Невідома 
Венеція”.
11.55 Фестиваль 
культури прикор-
доння.
12.40 Босоніж світом.
13.15 “Так тримати, 
Клео!” - комедія, Ве-
ликобританія, 1964. 
15.00 Сімейний 
турнір.
15.30 “Златопольські”.
16.05 Шанс на успіх.
17.05 “І в горі, і в 
радості”.
18.05, 21.00 Кабаре.
19.00 Панорама.
19.30 “Багатії”.
20.05 Концерт.
22.00 “Аполлон 13” - 
США, 1995. 
00.20 Футбольний 
журнал.
00.55 Концерт “SBB”.
01.50 “Марек Каре-
вич” - док.фільм.
02.45 “Демблін”.

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.00 Волейбол Ні-
меччина - Польща.
10.15 “Скубі Ду”.
10.45 “Качині історії”.
11.15 Х/ф “Пітер 
Пен”
13.35 Х/ф “Моя ді-
вчинка 2”
15.45 Х/ф “Апасіо-
ната”
17.50 Бокс.
18.50 Кабаретон.
19.50 Події.
20.20 Погода.
20.30 “Світ за роди-
ною Кепських”.
21.00 “С.S.I.”.
22.00 “Цифри”.
23.00 “Кістки”.
00.00 “Відчайдушні 
домогосподарки”.
02.00 Спортивний 
журнал.
04.00 Таємниці долі.

16.20 “Проблема ди-
тина”, комедія, США, 
1990.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Пристань”.
19.15 Угадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Чип 
та Дейл”.
21.20 
“Імператорсько-
королівські дезерти-
ри”, комедія, РП-
Угорщина, 1985.
00.20 “Щоденник 
смерті”, трилер, 
США, 2007.
02.05 “Тато”, драма, 
США, 1989.

06.35 Театралізована 
вистава.
08.00 Богослужіння.
09.05 “Піноккіо 3000”, 
мультфільм, Канада-
Іспанія-Франція, 
2004.
10.40 “Снігова люди-
на”, США, 2008.
12.15 За вільну 
Польщу.
12.40 Урочистості 
біля могили Невідо-
мого солдата.
14.35, 20.30 Новини.
15.10 “Прибули ула-
ни”, РП.

05.15 М/ф “Дюймо-
вочка, Крокодил Гена 
и Чебурашка”  
07.20 Х/ф “Кадриль” 
09.10 “Їмо вдома”
11.00 “Караоке на 
Майдані”
12.00 “ВусоЛапоХ-
віст”
14.00 “У пошуках іс-
тини. Ося Шор проти 
Остапа Бендера”
15.00 “Слідство вели. 
Ванька Хитрий”
16.00 “Правила 
життя. Заморський 
принц”
17.00 “Нез’ясовно, 
але факт”
17.55 “Паралельний 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

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

06.25, 07.30 Погода
06.30 Факти
07.00 Автопарк. Парк 
автомобільного 
періоду

08.00 “Притулок”. 
Тележурнал.
08.25 “Між нами 
лелеками”. М/с.
08.55 “Ранчо під Зеле-
ною сімкою”. Т/с.
09.30 “Подорож із 

14.55 “Знижені в ціні 
наречені”.
15.50 “Час спогадів”, 
мелодрама, США, 
2003.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “За Шервуд-
ським лісом”, Канада, 
2007.
20.00 Вечірка. “Вінні-
Пух”
21.20 “Мумія”, три-
лер, США, 1999.
23.45 “Хулігани”, дра-
ма, Великобритания-
США, 2005.
01.05 “Любов, не-
правда і кров”, серіал, 
Великобританія, 
2006.
03.00 “Червоні чере-
вички”, Великобрита-
нія, 1948.

чений 80-річчю Н. 
Добронравова
22.30, 03.00 Х/ф “Від-
бій”  
01.00, 05.10 Т/с “Джо-
ан з Аркадії”  
01.50 Х/ф “Самотній 
вершник”. 
04.30 “Формула 
любові”

12.30 “Професійні 
ігри”
13.30 “Драйв”
14.20 “Страва від 
шефа”
14.40 “Гра долі” 
(Соломія Крушель-
ницька)
15.30 “Зверни увагу”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “На межі”
18.20 “Хроніка 
тижня”
19.00, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.30, 20.30, 01.30, 
02.30 “Час інтерв’ю”
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”

світ”
19.00 “Битва екстра-
сенсів”
20.05 Х/ф 
“Курортный роман”  
22.05 Х/ф “Рідні та 
близькі”  
00.05 “Неймовірні 
історії кохання”
01.10 Х/ф “Танцюй, 
танцюй”  

11.25 Х/ф “Вітчим”  
13.35 Х/ф “Мара”
15.50 “Вечірній 
квартал”.
17.50, 20.20 Прем’єра. 
Х/ф “Сімейні історії”. 
20.00 “Подробиці”.
22.25 Х/ф “Хороший 
німець”  
00.45 Подробиці.
01.20, 04.55 Т/с “Джо-
ан з Аркадії”
02.15 Х/ф “Герой”  
04.10 Позаочі.

волення”
14.20 “Страва від 
шефа”
14.40 “Гра долі” 
(Соломія Крушель-
ницька)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.20 “Фактор без-
пеки”
17.10 “Палата”
17.30, 04.30 “Не 
перший погляд”
18.30 “Народний 
контроль”
19.00, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
21.25 Д/ф “Зворот-
ній відлік”
22.00, 03.30, 05.40 
“Особливо небез-
печно”
22.30 “Час-Тайм”
23.30 “Хроніка дня”
00.40 “Смачні подо-
рожі”
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.

22.35 “Нові пригоди 
невловимих” Невідо-
ма версія
23.35 “Моя правда. 
Велика та Жахлива 
Фаїна Раневська”
00.35 “Зіркове життя. 
Зіркові розлучення”
01.35 “Паралельний 
світ”
02.20 Х/ф “На пріз-
висько “Звір”  
03.45 “Мобільна 
скринька”

- ліга. “Зоря” (Лу-
ганськ) - “Іллічівець” 
(Маріуполь)
03.25 Х/ф”Незвичайна 
банда”
05.00 Фольк-music

1+1

джу!”. Т/с.
03.45 “Єлизабета 
Чижевська - шкала 
відстані”.
05.40 Сніданок на 
полуденок.
06.40 “Пристань”. Т/с.

вікенд
23.55 Х/ф “Нікуди 
бігти”  
01.30 Х/ф “Підруч-
ний Хадсакера”  



11Робота для Вас 5 серпня 2010

РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Луцький міський 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 ателье, різноробочі для роботи в те-
плицях, будівельники з різними спеціальностями.

ТЕРМІНОВО: робота для будівельної бригади
(5 чол.) з досвідом роботи з клінкерною цеглою

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 уявлення, 
творчі здібності до креслення, малюнку.
Досвід роботи за фахом. Професіона-
лізм.Працелюбність, відповідальність. 
Звертатися за адресою вул.Незалежнос-
ті, 129

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

бармен 1500 Дбросовістність,Працювати в кафе 
“Казка” 5 -ти денний робочий тиждень, 
5 днів вихідних

бетоняр 888 Відповідальність,майстерність.Заробіт-
на плата договірна

бригадир (звільне-
ний) підприємств за-
лізничного транспор-
ту та метрополітенів

1074 Допуск до роботи після проходження 
медогляду по професії в залізничному 
медичному закладі залізничної лікарні 
станції Ковель. Освіта залізнична. Пра-
во управління локомотивом. (спеціальна 
підготовка в галузі управління)

буфетник 890 Знання касового апарата,робота тиж-
день через тиждень

бухгалтер 1300 Обов”язково досконале  знання про-
грами  1С Бухгалтерія, версія 7.7 і 8. 
Заробітна плата договірна. Працювати з 
9.00 год до 18.00 год. Дисциплінованість, 
працездатність.

верстатник дерево-
обробних верстатів

1200 Хороший зір. Досвід роботи.

верстатник дерево-
обробних верстатів

900 Відповідальність, бажання працювати.

верстатник дерево-
обробних верстатів

1200 Хороший зір.  Оброблення деревевини 
та вироблення виробів з деревини.

верстатник дерево-
обробних верстатів

1000 ВІдповідальність, бажання працювати

взуттьовик з ремонту 
взуття

888 ІІІ.Знання по ремонту взуття  (набойки 
на каблуки, профілактика,  проклейка, 
заміна подошви, каблуки).

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

1200 Водій маршрутного таксі. Знати дороги 
міста, в якому доведеться працювати.
Досвід в маршрутних перевезеннях. Зді-
бність, працьовитість.

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

1160 Досвід роботи  в міжнародні вантажні  
перевезення. Відповідальність,дисципл
інованість.

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.  Відпо-
відального, без шкідливих звичок.

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

1000 Водій ГАЗ - 53, розвозити товар по 
Ковельському районі. Уважність.Відпо-
відального, без шкідливих звичок.

геодезист 1500 Спостережливість, хороша пам”ять. 
Професіоналізм.

головний бухгалтер 2750 Відповідальність. Знання звітності на 
загальній системі 

головний державний 
податковий інспектор

1200 Прийняття на роботу здійснюється на 
конкусній основі.досконале володіння 
державною мовою.Постійна робота з 
людьми.

головний державний 
податковий ревізор-
інспектор

1300 Прийняття на роботу здійснюється на 
конкусній основі. Досконале володіння 
державною мовою.Робота з людьми.

головний механік 2000 Бажано знання енергогосподарства. 
Працьовитість.

дефектоскопіст з маг-
нітного контролю

1074 Допуск до роботи після проходження 
медогляду по професії в залізничному 
медичном закладі залізничної лікарні 
станції Ковель. Спеціальність- теплове 
господарство.

директор (начальник, 
інший керівник) під-
приємства

2000 Бути хорошим спеціалістом в галузі 
механіка вантажних автомобілів (між-
народні автомобільні  перевезення). 
заробітна плата договірна. Відповідаль-
ність в роботі.

економіст 1300 Виробництво солодощів.Зарплата за 
домовленістю.

Електрогазозварник 1300  Відповідальність, вміння працювати із

Електрогазозварник 1300  Відповідальність, вміння працювати із

Електрозварник руч-
ного зварювання

1648 Допуск до роботи після проходження 
медогляду по професії в залізничному 
медичному закладі залізничної лікарні 
станції Ковель.Додається два разових 
квитки проїзду залізничним транспор-
том. Зварювання методом ручної зварки 
електродами на відкритому повітрі.

завідувач складу 1000 Приймання, зберігання, видача то-
вару. Добросовісне виконання своїх 
обов”язків.Досвід роботи в торгівлі

закрійник 888 Професіоналізм, відповідальність.
Прийнятті на роботу після стажування.
Заробітна плата + премія.

закрійник 888 Професіоналізм, відповідальність.
Прийнятті на роботу після стажування.
Заробітна плата + премія.

інженер 1000 Обслуговування сільськогосподарської 
техніки

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

контролер верстатних 
і слюсарних робіт 
(слюсарні роботи)

1074  Допуск до роботи після проходження 
медогляду по професії в залізничному 
медичном закладі залізничної лікарні 
станції Ковель. Освіта залізнична

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

кухар 900 Відповідальність, бажання працювати, 

майстер 1869  (майстер -реостатні випробування) 
Допуск до роботи після проходження 
медогляду по професії в залізничному 
медичном закладі залізничної лікарні 
станції Ковель. Курси підвищення квалі-
фікації при ДорЦем.

манікюрниця 888 ІІІ.Вміння робити сучасного декоратив-
ного та художнього манікюру.

механік 1000 Із досвідом роботи за фахом, старан-
ність в роботі.

механік 1000 Механік по випуску автобусів (випуск 
автобусів  на лінію, огляд технічного 
стану транспортних засобів).

механік 1800 Одслуговуванни автотранспорту та 
будівельного обладнання

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

модельєр-
конструктор

888 Професіоналізм, відповідальність.
Прийнятті на роботу після стажування.
Заробітна плата + премія.

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

начальник відділення 
зв’язку

1100 Можливе навчання.Робота на підмі-
ну відпусток з виїздом по  населених 
пунктах Ковельського району. Оплачу-
ється дорога, добові 6 грн. додаються. 
Працювати понеділок, вівторок, четвер, 
субота.

начальник відділу 
(місцеві органи дер-
жавної влади)

1400 На конкурсній основі. Досвід роботи в 
державній службі

оператор верстатів 
з програмним керу-
ванням

1450 читання креслень

перукар (перукар - 
модельєр)

900 ІІІЗнання сучасної стрижки, зачісок. 
Акуратність, працьовитість.

продавець непродо-
вольчих товарів

1300 Відповідальність, бажання працювати. 
Працювати в м-н “Автозапчастини” на 
привокзальному ринку

продавець непродо-
вольчих товарів

1000 Відповідальність, бажання працювати. 
Працювати в м-н “Автозапчастини” по 
вул. Володимирській. Звертатись за тел. 
7-39-18 або 068 5623244

продавець продоволь-
чих товарів

1000 Працювати в магазині с.Доротище.

продавець продоволь-
чих товарів

888 Добросовісність і чесність.Звертатися в 
магазин “21 Століття” і по телефону

продавець продоволь-
чих товарів

1100 Порядність. добросовісність. Працюва-
ти в торговому комплексі “Ювін”

продавець продоволь-
чих товарів

1200 Відповідальність, знання касового 
апарату.

рамник 1200 Працювати на пилорамі, виготовляти 
рами.Фізично-здорові, працездатність.

рамник 1200 Виготовляти рами. Робота в цеху, про-
фесіоналізм.

слюсар з експлуатації 
та ремонту підзем-
нихгазопроводів

1000 Знання будови автоматики газового об-
ладнання. Виконувати ремонт газового 
обладнання по заявкам абонентів.

слюсар-
електромонтажник

1800 Працювати електромонтажником. Без 
шкідливих звичок. Відповідльність в 
роботі.

слюсар-
інструментальник

1200 Вміння виготовляти та ремонтувати  
інструменти та пристрої, виконувати 
термічне оброблення  деталей,  доводи-
ти інструмент  та рихтувати вироби, які 
виготовляє. Виготовляти деталі фігурно-
го  контуру.

слюсар-ремонтник 1000 Ремонтувати, розбирати механізми, 
устаткування.

соціальний робітник 900 Догляд за пенсіонерами, інвалідами та 
одинокими непрацездатними громадя-
нами похилого віку. 

спеціаліст державної 
служби

1100  Оголошено конкурс. Без вимог до стажу

стропальник 1200 Навантажувати і розвантажувати 
матеріали. 

телеграфіст 1470 Допуск до роботи  після проходження 
медогляду по професії  в залізничному 
медичному закладі вузлової лікарні 
ст.Ковель.Додається разовий квиток.

технік 1036 Технік з розшифровування швидкосте-
мірних стрічок. Допуск до роботи після 
проходження мед. огляду в залізничних 
мед. закладах

технік-технолог 1036 Допуск до роботи після проходження 
мед. огляду в залізничних мед. закладах

технік-технолог 1036 Технік-технолог по замірах колісних пар. 
Допуск до роботи після проходження 
мед. огляду в залізничних мед. закладах

тістороб 1000 Відповідальна, працьовита.Бажання 
працювати.

фармацевт 888 Відповідальність, дисциплінованість.

формувальник тіста 888 Відповідальна, працьовита.Бажання 
працювати.

черговий по депо 
рухомого складу

1962 Право управління локомотивом. Допуск 
до роботи після проходження медогляду 
по професії в залізничному медичном 
закладі залізничної лікарні станції 
Ковель.

З нагоди відзначення 925-річниці м. Луцьк і 
святкування Дня незалежності України Волин-
ська Асоціація колекціонерів „Паритет”, як ініці-
атор клопотання випуску монети „925 років міс-
ту Луцьк”, підготувала нумізматичну виставку 
„Гроші – як візитна картка України”. На виставці 
представлені ювілейні та памятні монети (з про-
стого і дорогоцінних металів), настільні медалі 
та інша сувенірно-нумізматична продукція мо-
нетного двору НБУ, паперові гроші, марковані 
конверти, медалі і монетовидні жетони в честь 
визначних українців, спеціалізована довідкова 
література, календарі НБУ і банківських ВУЗів, 
інша сувенірна атрибутика, що має відношення 
до нумізматики та українських банків, а також 
автографи видатних політичних діячів України.

Відкриття виставки відбудеться 9 серпня 
2010 року о 16 годині в приміщенні централь-
ного офісу ПАТ „Західінкомбанк” за адресою: 
м.Луцьк пр. Перемоги, 15. Відвідати виставку, 
яка триватиме до 1 вересня 2010 р., можна без-
коштовно в робочі дні з 9.00 до 16.00.  

Довідки за тел.: (0332) 78-02-36.
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W poprzednim roku, w cza-
sopiśmie tym w №1-2 opubli-
kowano artykuł Tamary Lewi-
ckiej, naukowca Wołyńskiego 
Muzeum Krajoznawczego, o 
tytule «Droga krzyżowa  Janu-
sza Radziwiłła, ostatniego wo-
łyńskiego ordynata na Ołyce». 
Chciałbym podzielić się głów-
nymi faktami, które zaczerpną-
łem z «Ojczyzny». Jednocześnie 
cieszy mnie myśl, że przyciągnę 
uwagę czytelników do popular-
nych wydań, zapomnianych w 
dzisiejszych czasach — czasach 
niedostatku i telewizora.

Janusz Radziwiłł (1880-
1967) był jednym z przed-
stawicieli arystokratycznych 
rodów, które upadały, ale u 
kogo rozsądek i autorytet 
były niezaprzeczalne, służy-
li przedwojennej Polsce, w 
której książę był posłem i se-
natorem, przewodniczącym 
Komisji Spraw Zagranicznych 
Senatu (1935-1939), czło-
wiekiem, który miał ścisłe 
rodzinne powiązania z panu-
jącymi wówczas dynastiami 
Europy. Jeszcze w poł. XVIII 
w. pod patronatem książąt 
Radziwiłłów znajdowało się 
ponad 2,5 mln. osób, 23 za-
mki, 426 miast i 2023 wioski 
z mieszkańcami.

Nastał wrzesień 1939 roku. 

Wojna. 5 września książę Ja-
nusz był w Ołyce pełnomocni-
kiem ds. zaopatrzenia frontu w 
furaż i żywność. To tutaj koń-
czy swoje pełnomocnictwo i 
stanowisko w polskim rządzie, 
to tutaj prezydent Ignacy Moś-
cicki, premier, minister spraw 
zagranicznych i głównodo-
wodzący podejmują decyzję 
o oporze przed Niemcami na 
Wołyniu, w Galicji, jednak 17 
września do wojny przyłącza 
się ZSRR. 

Książę Radziwiłł nie wyjeż-
dża za granicę, zostaje w za-
mku, licząc na autorytet wśród 
prostego ludu, na wsparcie w 
miejscu, gdzie zorganizował 
obróbkę drewna, produkcję 
parkietu, spółdzielnie, zapo-
czątkował hodowlę koni, w 
miejscu, gdzie Radziwiłłowie 
otworzyli szpital i przedszko-
le. Nie mógł zostawić i ucie-
kinierów z centralnej Polski, 
rodziny. Niestety 20 września 
Radziwiłłowie z Ołyky zosta-
ją aresztowani przez NKWD. 
Janusza Radziwiłła osadzono 
na Łubiance, gdzie przesłu-
chiwał go sam Ławrientij Be-
ria, chcąc wykorzystać auto-
rytet księcia w stosunkach z 
Niemcami, z politykami całej 
Europy, którzy starali się o 
zwolnienie Radziwiłła. I uda-

ło się: cała rodzina powróciła 
do Warszawy. Niedługo po 
tym, książę był już w Berlinie. 

Jednak w 1944 r. Janusz 
Radziwiłł został ponownie 
aresztowany. Znów Łubianka, 
a tam areszt domowy, wię-
zienie, choć z łagodniejszymi 
warunkami dla osadzonych, 
śmierć żony. Dopiero w 1847 
r. zezwolono mu na powrót 
do Warszawy. Mieszkał tam 
w ciasnym jednopokojowym 
mieszkaniu i pisał wspomnie-
nia. Zmarł w 1967 roku. 

Tamara Lewicka przed-
stawia szereg interesujących 
faktów, dotyczących rodziny 
Radziwiłła, zwłaszcza żony i 
jej śmierci, synów, rodzinnych 
związków Radziwiłłów i Ken-
nedy — rodziny prezydenta 
USA.

W te fakty nie będę się 
zagłębiał. Chciałbym, żeby 
czytelnik zapoznał się z nimi 
osobiście, w czasopiśmie «Oj-
czyzna» i Muzeum Artystycz-
nym, gdzie w stałej ekspozycji 
znajduje się oryginał portretu 
ostatniego gospodarza Oły-
ckiego Zamku wykonany 
przez Wojciecha Kossaka.

Мандруючи Волинню

Останній господар 
Олицького замку

Цей матеріал можна було б надрукувати і під рубрикою «З інших ви-
дань», а саме з літературного журналу «Вітчизна». 

У №1-2 цього видання за 
минулий рік опубліковано 
статтю Тамари Левицької, 
науковця Волинського кра-
єзнавчого музею під назвою 
«Хресна дорога Януша Ра-
дзивілла, останнього во-
линського ордината Оли-
ки». Хочеться поділитися 
основними фактами, які я 
почерпнув з «Вітчизни». За-
одно тішу себе думкою, що 
приверну увагу читачів до 
популярних видань, при-
забутих у наш час — час 
безгрошів'я і телевізора.

Януш Радзивілл (1880-
1967 рр.) був одним з пред-
ставників аристократич-
них родів, які занепадали, 
але чий розум, авторитет 
були незаперечними, слу-
гували довоєнній Польщі, 
у якій князь був послом і 
сенатором, головою Комісії 
закордонних справ Сена-
ту (1935-1939 рр.), люди-
ною, що мала тісні родинні 
зв'язки із пануючими тоді 
династіями Європи. Ще в 
середині XVIII ст. під па-
тронатом князів Радзивіл-
лів перебувало понад 2,5 
млн. осіб - належало 23 
замки, 426 міст, 2023 села з 
селянами.

І ось вересень 1939 року. 

Війна. 5 вересня князь Януш 
уже був в Олиці, як уповно-
важений із заготівлі фуражу, 
продовольства для фронту. 
Тут же завершує свої повно-
важення й уряд Польщі, тут 
за участю президента Ігна-
ція Мостіцького, прем'єра, 
міністра закордонних справ, 
головнокомандувача, при-
ймається рішення про опір 
німцям на Волині, в Галичи-
ні, проте 17 вересня у війну 
вступає СРСР.

Князь Радзивілл за кор-
дон не виїжджає, залиша-
ється в замку, сподіваючись 
на авторитет серед простого 
люду, його підтримку тут, 
де він організовував дере-
вообробіток, виробництво 
паркету, кооперативи, запо-
чатковував кінно-племінну 
справу, де Радзивілли від-
крили лікарню та дитса-
док. Не міг він залишити 
і біженців з центральної 
Польщі, родину. Але 20 ве-
ресня НКВС арештовує в 
Олиці всіх Радзивіллів. Яну-
ша Радзивілла допитував на 
Луб'янці особисто Берія, на-
магаючись використати ав-
торитет князя у відносинах 
з Німеччиною, політиками 
усієї Європи, яка клопота-
лася про звільнення Радзи-

вілла. І це вдалося: у Вар-
шаву повернулася вся сім'я. 
Незабаром князь був уже в 
Берліні.

Проте в 1944 році Радзи-
вілла заарештували вдруге. 
Знову Луб'янка, а там і до-
машній арешт, спецтабір, 
хоч і з полегшеними умова-
ми для полонених, смерть 
дружини. Лише в 1947 році 
князю дозволили повер-
нутися у Варшаву. Там він 
мешкав у тісній однокімнат-
ній квартирі, писав мемуа-
ри. Помер у 1967 році.

Тамара Левицька наво-
дить ряд цікавих фактів 
щодо родини Радзивілла, 
зокрема дружини, синів, ро-
динних зв'язків Радзивіллів 
і Кеннеді - сім'ї президента 
США.

Але у ці факти не загли-
блююсь, не переповідаю. 
Хотів би, щоб читач позна-
йомився з ними особисто, 
в журналі «Вітчизна» і в 
художньому музеї, де в по-
стійній експозиції є оригі-
нал портрета останнього 
господаря Олицького зам-
ку, виконаний Войцехом 
Коссаком.

Валеріан ТИНЧУК

Walerian TYNCZUK

Ostatni gospodarz 
Ołyckiego Zamku

Ten materiał można byłoby nadrukować pod rubryką «Z innych wydań», a 
mianowicie literackiego wydania czasopisma «Ojczyzna».


