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ІІ Klinika Chirurgii Ogólnej 
spec ja l izuje 
się w leczeniu 
chorób ukła-
du pokarmo-
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ІІ Клініка загальної хірургії 
спеціалізується на лікуванні 
захворювань травного тракту.

Монографія присвячена періо-
ду 1919 – 1926 р.р.

«Хотів би й надалі бути до-
брим покровителем України 
на шляху її зближення із Єв-
ропейським Союзом»

Моє стажування у Любліні

Mój staż w Lublinie

Волинський науковець видав 
книжку про польську поліцію

Томаш Янік: 

Tomasz Janik:

Wołyński naukowiec wydał 
książkę o polskiej policji

Muzyka, ktora łączy

Monografi a poświęcona jest 
okresowi 1919-1926.

Розмова із головним редактором 
часопису «Над Бугом і Нарвою» 
Юрієм Гаврилюком.
Rozmowa z redaktorem naczel-
nym czasopisma «Nad Bugiem i 
Narwią» Jerzym Hawrylukiem.

У Луцьку відбувся джазо-
вий фестиваль «Art Jazz 
Cooperation 2011».

W Łucku odbył się festiwal jazzu 
«Art Jazz Cooperation 2011». 

«Chciałbym nadal być dobrym 
patronem dla Ukrainy na jej 
drodze zbliżenia z Unią Euro-
pejską»

 
 

 

Польща і Україна – 
сіамські сестри

Polska i Ukraina to 
siostry syjamskie

Музика, яка об’єднує
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Pamiętać o Sybirze!
8-9 września po raz jedenasty w Międzynarodowym 

Marszu w Białymstoku uczczono pamięć polskich   
       wygnańców na Sybir.

Tegoroczny 11. Międzynarodowy 
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybi-
ru odbył się w 70. rocznicę czwartej 
masowej deportacji Polaków na Sybir. 
Pierwsze trzy zesłania odbyły się w lu-
tym, kwietniu i lipcu 1940 roku, czwar-
te – w czerwcu 1941 roku. Wywieziono 
wówczas około 1 mln 350 tys. Polaków. 
W 2011 roku przypada też 70. rocznica 
utworzenia armii polskiej na Wscho-
dzie pod dowództwem generała Włady-
sława Andersa. Składająca się z jeńców 
wojennych, więźniów, zesłańców Sybiru 
armia przeszła szlak bojowy przez pół 
świata – Azję, Afrykę i Europę. Ander-
sowcy przeszli śladami swoich poprzed-
ników sprzed 150 lat – legionistów gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego – walcząc 
o wolną Polskę. 

W pierwszym dniu uroczystości, 
Sybiracy z Ukrainy, Białorusi, Litwy, 
Łotwy, Estonii, USA, Wielkiej Brytanii 
zwiedzali Muzeum Sybiraków oraz Pa-
noramę Golgoty Wschodu w Białym-
stoku.

Drugi dzień rozpoczął się od mszy 
w obrządku prawosławnym w Katedrze 
prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Bia-
łymstoku. Następnie wszyscy uczest-
nicy marszu zebrali się przy Pomniku 
Katyńskim pod którym zaczęły się 
główne uroczystości. Po wystawieniu 
warty honorowej przy pomniku głos za-
brał Prezes Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków pan Tadeusz Chwiedź, który 
powitał zebranych Sybiraków, komba-
tantów, członków Rodziny Katyńskiej, 
liczne organizacje zagraniczne, przed-
stawicieli władz, duchowieństwo oraz 
współorganizatorów Marszu. Następnie 

odbyła się ceremonia złożenia wspól-
nego wieńca i zapalenia zniczy pod 
Pomnikiem Katyńskim oraz wspólna 
modlitwa w obrządku rzymskokatoli-
ckim i prawosławnym.

Następnie uczestnicy marszu prze-
szli ulicami miasta – do kościoła pw. 
Ducha Świętego, gdzie odbyła się 
wspólna modlitwa i apel przy Grobie 
Nieznanego Sybiraka. Podczas uroczy-
stości pod pomnikiem został odczytany 
list od Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego. Potem głos zabrał Mar-
szałek Sejmu Grzegorz Schetyna, który 
powiedział między innymi, że: „Dzisiaj 
wszystkim nam musi zależeć, żeby pa-
miętało o tym następne pokolenie, żeby 
pamiętała o tym cała Polska. Musimy 
pamiętać tych bezimiennych, tych któ-
rzy zostali tam i których nieobecność 
musi ciągle budować naszą świadomość 
i nasz patriotyzm”. 

Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sy-
biru nawiązuje do historii, tragicznych 
wydarzeń i przypomina o bohaterstwie 
żołnierzy generała Władysława Ander-
sa i Sybiraków. Mottem tegorocznego 
marszu było hasło „Cierpieli i walczyli 
za Ojczyznę”. 

W Marszu Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru uczestniczyli również członko-
wie Stowarzyszenia Kultury Polskiej 
im. Ewy Felińskiej na Wołyniu. Sztan-
dar działającego przy stowarzyszeniu 
Koła Sybiraków niesiony był w poczcie 
sztandarowym przez całą trasę marszu. 
Wołyniacy złożyli także wieniec pod 
pomnikiem – Grobem Nieznanego 
Sybiraka.

Natalia DENYSIUK

Пам'ятати про Сибір!
8-9 вересня 2011 року в ХІ Міжнародному марші

в Білостоку вшановано пам'ять польських 
      вигнанців у Сибір. 

Цьогорічний ХІ Міжнародний марш 
живої пам'яті польського Сибіру від-
бувся у 70-у річницю четвертої масової 
депортації поляків у Сибір. Перші три 
відбулися у лютому, квітні і липні 1940 
року, четверта – у червні 1941 року. В 
цих депортаціях на заслання відправ-
лено близько 1 млн. 350 тис. поляків. 
У 2011 році минає також 70-а річниця 
утворення польської армії на Сході під 
командуванням генерала Владислава 
Андерса. Армія, яка складалася із вій-
ськовополонених, в'язнів, засланців 
Сибіру, пройшла бойовий шлях через 
півсвіту – Азію, Африку і Європу. Сол-
дати армії Андерса пройшли тими ж 
шляхами, що і їхні попередники 150 
років перед тим – легіонери генера-
ла Яна Хенрика Домбровського, і так 
само боролися за вільну Польщу. 

У перший день маршу сибіряки, ко-
трі прибули з України, Білорусі, Лит-
ви, Латвії, Естонії, США, Великобрита-
нії, могли відвідати Музей сибіряків та 
Панораму Голгофи Сходу в Білостоку.

Другий день почався із богослужін-
ня у православному Кафедральному 
соборі Святого Миколая у Білосто-
ці. Далі всі учасники маршу зібрали-
ся біля Катинського пам'ятника, під 
яким почалися головні заходи. Після 
того, як біля пам'ятника було постав-
лено почесну варту, перед присутніми 
виступив голова правління Спілки 
сибіряків пан Тадеуш Хвєдзь, котрий 
привітав сибіряків, ветеранів, членів 
організації „Катинська сім'я”, числен-

ні зарубіжні організації, пред-
ставників влади, духовенства та 
організаторів маршу. Потім під 

Катинським пам'ятником було по-
кладено спільний вінок і запалено 
лампадки, також відбулася спільна 
молитва за римсько-католицьким і 
православним обрядами.

Після урочистостей біля Катин-
ського пам'ятника учасники маршу 
пройшли вулицями міста до  костелу 
Святого Духа, де відбулася спільна 
молитва і урочистості біля Могили 
невідомого сибіряка, який знаходить-
ся поряд із костелом. Біля пам'ятника 
було прочитано лист від Президен-
та Республіки Польща Броніслава 
Коморовського, виступив, зокрема, 
Маршалок Сейму Ґжеґож Схетина. 
„Сьогодні усім нам повинно залежа-
ти, щоб про це пам'ятало наступне 
покоління, щоб про це пам'ятала ціла 
Польща. Ми повинні пам'ятати цих 
безіменних, тих, хто лишився там і 
чия відсутність повинна постійно бу-
дувати нашу свідомість і наш патріо-
тизм,” – зазначив Ґжеґож Схетина. 

Марш живої пам'яті польського 
Сибіру пов'язаний з історією, трагіч-
ними подіями і нагадує про мужність 
солдатів генерала Владислава Андер-
са та сибіряків. Цьогорічний його 
девіз – „Страждали і воювали за Ві-
тчизну”. У Марші живої пам'яті поль-
ського Сибіру взяли також участь 
члени Товариства польської культури 
на Волині ім. Еви Фелінської. Прапор 
діючого при товаристві Кола сибіря-
ків прапороносці несли уздовж усієї 
траси маршу. Волиняни поклали та-
кож вінок біля пам'ятника – Могили 
невідомого сибіряка.

Наталя ДЕНИСЮК
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– Panie Konsulu, cztery lata 
minęły szybko...

– Mówiąc szczerze, nawet 
nie zauważyłem, kiedy mi ten 
czas przeleciał na Ukrainie. 
Dokładnie pamiętam ten dzień 
17 września 2007 roku, kiedy 
przyjechałem do pracy. Pomy-
ślałem sobie wtedy: «Cztery 
lata to szmat czasu». A dzisiaj 
już mamy wrzesień 2011. Nie 
zauważyłem, kiedy to w ogóle 
minęło.

– To znaczy, że się pracuje.
– Tak, tu jest dużo pracy, 

dużo różnych obowiązków co-
dziennych, które powodują, że 
właściwie są takie okresy, że 
wstaje się rano, idzie do pra-
cy, wraca się, idzie się spać i na 
drugi dzień znów się wstaje itd. 
Weekendy często są zorganizo-
wane, są wyjazdy na spotkania 
z organizacjami polskimi czy 
też na wydarzenia kulturalne. 
To wszystko powoduje, że czas 
bardzo szybko płynie. 

– Panie Konsulu, z zawodu 
jest Pan historykiem i wkro-
czył Pan na Wołyń – teren, 
który historycznie jest bardzo 
złożony. Bardzo dobrze radzi 
sobie Pan z tą przeszłością. 

– Z wykształcenia, z zawodu 
już nie, jestem bowiem history-
kiem niepraktykującym. Nie-
mniej pobyt na Ukrainie miał 
dla mnie i ten dodatkowy walor 
– niezwykłej lekcji historii. Za-
uważyłem na przykład, że okres 
międzywojenny jest stosunkowo 
słabo rozpoznany tutaj na Wo-
łyniu. Takie pierwsze wrażenie 
odniosłem przede wszystkim po 
wizycie w Wołyńskim Muzeum 
Krajoznawczym. Wiem, że jest 
sporo obaw w poruszaniu tego 
tematu, ale wydaje mi się, że nie 
można przemilczać przeszło-
ści. Trzeba rozmawiać, trzeba 
poznawać również stanowisko 
swojego partnera w rozmowie, 
żeby lepiej nawzajem zrozumieć 
swoje racje i żeby z tej wspólnej 
lekcji historii wyciągać wnioski 
na przyszłość. Nie ma gorszej 
rzeczy niż fałszowanie historii 
i próba jednostronnego wycią-
gania jakichś wniosków, to nie 
zbuduje prawidłowych relacji 
między naszymi państwami. 
I z tego założenia wychodząc, 
podjąłem szereg takich inicja-
tyw, wydaje mi się, że trafnych, 
jak chociażby moja obecność na 
polu bitwy pod Beresteczkiem 
podczas ofi cjalnych uroczysto-
ści memorialnych. Okazało się, 
że byłem pierwszym ofi cjalnym 
urzędnikiem polskim na polu 
pod Beresteczkiem od czasów 
samej bitwy. W tym roku w 
rocznicę bitwy zorganizowali-
śmy na Uniwersytecie Wołyń-
skim konferencję historyków 
polskich i ukraińskich, którzy 
poddali analizie nie tylko samą 
bitwę ale i jej następstwa dla 
dziejów Polski i Ukrainy. 

Drugą rzeczą była próba, też 
myślę, że udana, przybliżenia 
postaci Piłsudskiego i Petlury 
– dwóch zapomnianych, wy-
bitnych postaci naszej historii. 
Wiemy dobrze, jak historiogra-
fi a radziecka fałszowała prze-
szłość i odesłała w niebyt te dwie 
postacie historyczne, tak bardzo 
zasłużone dla bytu niepodległe-
go Polski i Ukrainy. Zresztą był 
to chyba jedyny do tej pory woj-
skowy sojusz polsko-ukraiński o 
randze międzypaństwowej. My-

ślę więc, że były to godne przy-
pomnienia fakty historyczne i 
w jakiś sposób udało się te po-
stacie przywrócić, chociażby do 
obiegu naukowego na Ukrainie, 
ale również podjąć dyskusję na 
ten temat w Polsce.

Profesjonaliści znajdują 
wspólny język mimo, że ich po-
glądy na te wydarzenia często 
się różnią. Myślę, że w ten spo-
sób, czyli w oparciu o prawdzi-
we, rzetelne rozmowy możliwe 
jest zbudowanie bezpośrednich 
relacji polsko-ukraińskich. 

– Przykładem tego są 
Ostrówki...

– Ostrówki też są bardzo 
ważnym elementem mojej pra-
cy na Ukrainie, ale myślę, że są 
one również świadectwem pew-
nej dojrzałości w podchodze-
niu do własnej historii. Oprócz 
Ostrówek byłem też świadkiem 
bardzo ciekawego wydarzenia 
– otwarcia muzeum Wiaczesła-
wa Łypyńskiego w Zaturcach. 
W wyremontowanym dworze 
szlacheckim, w krótkim czasie, 
powstało piękne muzeum po-
święcone człowiekowi, o któ-
rym się mówi: «Z narodzenia – 
Polak, a z wyboru – Ukrainiec». 
Łypyński pozostawił po sobie 
dużą spuściznę jako teoretyk 
konserwatyzmu ukraińskiego. 
W czasie otwarcia tego muze-
um przewodniczący Wołyńskiej 
Administracji Obwodowej Bo-
rys Klimczuk zacytował ważne 
słowa Łypińskiego: «Nie będzie-
my Ukraińcami dopóki sami 
tego nie będziemy chcieli» oraz 
te, w których Łypiński potępiał 
wszelki szowinizm w relacjach 
między narodami, zarówno szo-
winizm polski jak i ukraiński.

– Wieczne wyzwanie dla 
Ukraińców – być Ukraińcami.

– Tak, Ukraina ma swoje 
osiągnięcia w ciągu tych 20 lat, 
jest niepodległa, państwowość 
okrzepła. Jest ona ważnym gra-
czem na mapie Europy i świata, 
i jest tego świadoma. Te wszyst-
kie atuty przemawiają za tym, że 
Ukraina będzie tylko umacniać 
swój niepodległy byt w następ-
nych latach.

– Jak Pan ocenia polską spo-
łeczność Wołynia?

– Bardzo dobrze się z wami 
czuję, kontaktujemy się w spo-
sób swojski, niesztuczny. Mówi-
my w sposób bezpośredni. Pol-
skość przeniesiona przez was, 
przez waszych rodziców jest cią-
gle żywa. Nie kreujemy tu no-
wych Polaków, tylko po prostu 
rozmawiamy z Polakami, którzy 
tutaj mieszkają od lat i z którymi 
się dobrze rozmawia.

– Ważnym elementem pol-
skości jest język polski. Dzię-
ki Panu powstał szereg szkół 
sobotnio-niedzielnych. Mówię 
o Beresteczku, Horohowie, 
Kowlu, Łucku.

– W najbliższym czasie bę-
dzie otwarta kolejna klasa w 
Zdołbunowie i w Równem. 
Stowarzyszenia polskie i szkoły 
polskie powinny być wizytówką 
Polski, ale również wizytówką 
Zjednoczonej Europy. Musimy 
pokazać, że myślimy o budowa-
niu pewnych wspólnych relacji, 
które w efekcie pozwolą nam 
odgrywać istotną rolę w świecie, 
a jednocześnie wpłynąć na po-
prawę życia w samym kraju. 

- Panie Konsulu, w zeszłym 
roku skończył Pan czterdziest-

kę, co w pewnym sensie jest 
bilansem życiowym i zawodo-
wym.  Coś zostało dokonane, a 
coś ważnego potrzebuje konty-
nuacji ... 

– Gdybym tu został, to prze-
de wszystkim chciałbym nadal 
być takim dobrym patronem dla 
Ukrainy na jej drodze zbliżenia 
z Unią Europejską, z jej wymia-
rem praktycznym. Polska swego 
czasu skorzystała z programów 
i funduszy europejskich, co po-
zwoliło nam podnieść poziom 
cywilizacyjnego rozwoju. W 
okresie sowieckim inwestowało 
się głównie w czołgi, a nie w in-
frastrukturę społeczną – dlatego 
różnica cywilizacyjna między 
krajami zachodnimi a Ukrainą 
jest tak duża. Nadal będę kibico-
wał Ukrainie w jej korzystaniu z 
takich funduszy.

– Teraz wkraczamy na te-
ren prywatny. Los dyplomaty 
to również cykliczne przepro-
wadzki z jednej placówki na 
drugą. Jak na to reaguje rodzi-
na?

– To jest temat trudny. Naj-
gorzej zmiany odczuwają dzieci. 
Starszy syn w tym roku poszedł 
pierwszy raz do szkoły w Pol-
sce. A za chwilę już trzeba bę-
dzie szukać dla niego miejsca w 
nowej szkole, w nowym kraju. 
Dzieci bardzo odczuwają zmia-
nę środowiska, i tak naprawdę 
to nigdzie nie są u siebie, nie 
są w stanie wytworzyć włas-
nego środowiska, własnej gru-
py koleżeńskiej. Głównym ich 
podstawowym problemem jest 
poczucie tymczasowości. Ale 
dzięki temu są również bogatsze 
o wiedzę o świecie, o znajomość 
języków obcych. I to właśnie jest 
ta druga strona medalu, która 
może kiedyś zaowocuje czy za-
procentuje. 

– Można zapytać o nowe 
miejsce pełnienia obowiązków 
dyplomatycznych?

– Dobrym obyczajem przed 
wyjazdem do nowego kraju jest 
nie informować publicznie, do-
póki nie będzie uzyskana for-
malna zgoda.

– Panie Konsulu, jakie wy-
zwania niesie ta nowa placów-
ka?

- Każdy nowy teren jest trud-
ny. Ukraina też jawiła mi się 
jako trudna.

Інтерв’ю

Tomasz Janik: «Chciałbym nadal 
być dobrym patronem dla Ukrainy na jej 
drodze zbliżenia z Unią Europejską»

Томаш Янік: «Хотів би й надалі 
бути добрим покровителем України на шляху 
її зближення із Європейським Союзом»

We wrześniu kończy swoją czteroletnią
kadencję Konsul Generalny RP w Łucku 
Tomasz Janik. Pan Konsul Generalny jest dzi-
siaj gościem redakcji «Monitora Wołyńskiego».

Rozmawiał Walenty WAKOLUK

У вересні закінчує свою чотирирічну ка-
денцію Генеральний консул Республіки 
Польща у Луцьку Томаш Янік. Сьогодні 
Генеральний консул – гість редакції «Во-
линського Монітора».

– Пане Консуле, чотири 
роки минули швидко...

– Щиро кажучи, навіть 
не помітив, коли мені цей 
час пролетів в Україні. Точ-
но пам’ятаю день 17 вересня 
2007 року, коли приїхав на 
роботу. Подумав тоді: «Чо-
тири роки – це шмат часу». 
Сьогодні вже маємо вересень 
2011 року. Не помітив узагалі, 
коли час минув.

– Це означає, що працю-
вали.

– Так, тут багато робо-
ти, багато різних щоденних 
обов’язків, які інколи при-
зводять до таких періодів, 
коли встаєш вранці, йдеш на 
роботу, повертаєшся, спиш і 
на другий день усе повторю-
ється… Вихідні часто зайняті 
роботою: виїзди на зустрічі 
із польськими організаціями, 
культурні події. Усе це спри-
яє тому, що час надзвичайно 
швидко минає.

– Пане Консуле, за профе-
сією Ви історик і приїхали 
на Волинь, територію, яка 
історично є дуже складною. 
Добре собі радите із тим ми-
нулим.

– За освітою, за професією 
вже ні, оскільки я – непрак-
тикуючий історик. Хоча пере-
бування в Україні дало мені 
незвичайний урок історії. Я 
помітив, що міжвоєнний пе-
ріод відносно мало дослідже-
ний тут, на Волині. Таке пер-
ше враження у мене виникло, 
передусім, після відвідання 
Волинського краєзнавчого 
музею. Знаю, що є багато по-
боювань стосовно обговорен-
ня цієї теми, однак думаю, що 
минуле не можна замовчува-
ти. Необхідно розмовляти, 
треба знайомитися із позиці-
єю свого партнера під час роз-
мови, щоб краще один одного 
зрозуміти і щоб після спіль-
ного уроку з історії зробити 
висновки на майбутнє. Немає 
нічого гіршого, як фальшу-
вання історії і спроба зробити 
якісь односторонні висновки, 
бо цим не збудуєш правиль-
них відносин між нашими 
державами. Виходячи із цього 
я реалізовував такі ініціативи, 
на мою думку вдалі, як напри-
клад, моя присутність на полі 
битви під Берестечком під 
час офіційних урочистостей. 
У нинішньому році у річни-
цю битви ми організували 

конференцію у Волинському 
національному університеті 
ім. Лесі Українки для поль-
ських і українських істориків, 
які проаналізували не тільки 
битву, але і її наслідки для іс-
торії Польщі та України. Дру-
га справа, на мою думку теж 
вдала, це наближення поста-
тей Пілсудського та Петлю-
ри – обох постатей, забутих 
для українського партнера. 
Добре знаємо, як радянська 
історіографія фальшувала 
минуле і послала у небуття 
цих історичних осіб, котрі 
стільки зробили для незалеж-
ності Польщі та України. Зре-
штою, це був, мабуть, єдиний 
до цієї пори міждержавний 
військовий польсько-україн-
ський союз. Отже, думаю, що 
це було гідне нагадування іс-
торичних фактів і, певним 
чином, вдалося повернути ці 
постаті хоча б у науковий обіг 
в Україні, а також розпочати 
дискусію на цю тему в Польщі. 

Професіонали знаходять 
спільну мову, незважаючи на 
те, що їхні погляди на події 
часто різняться. Думаю, що 
саме таким чином, тобто опи-
раючись на правду і ретельні 
розмови, можна збудувати 
безпосередні польсько-укра-
їнські відносини.

– Прикладом можуть бути 
Острівки...

– Острівки теж є дуже важ-
ливим елементом моєї ро-
боти в Україні, проте думаю, 
що вони є свідоцтвом певної 
зрілості у підході до власної 
історії.

Окрім Острівків, я був 
свідком дуже цікавої події, 
якою стало відкриття музею 
В’ячеслава Липинського у За-
турцях. У відремонтованому 
шляхетному дворі за корот-
кий час з’явився прекрасний 
музей, присвячений людині, 
про яку говорять: «Від наро-
дження – поляк, а за вибором – 
українець». Липинський за-
лишив після себе велику 
спадщину як теоретик укра-
їнського консерватизму. Під 
час відкриття цього музею го-
лова Волинської обласної дер-
жавної адміністрації Борис 
Клімчук процитував дуже 
важливі слова Липинського: 
«Не будемо українцями, до-
поки самі цього не захочемо», 
а також ті, в яких Липинський 
засуджував будь-який шові-
нізм у стосунках між народа-
ми, як шовінізм польський, 
так і шовінізм український.

– Вічний виклик для укра-
їнців – бути українцями. 

– Так, Україна має свої до-
сягнення протягом 20 років. 
Вона незалежна, державність 
зміцніла. Вона – важливий 
гравець на карті Європи та 
світу, і це розуміє. Це все пере-
ваги, які свідчать, що Україна 
буде лише зміцнювати свою 
незалежність у наступні роки.

– Як Ви оціните польську 
громаду на Волині?

– Дуже добре із Вами по-
чуваюся, по-своєму, нештуч-
но контактуємо. Говоримо 
безпосередньо. Польськість, 
пронесена Вами і Вашими 
батьками, є надалі живою. Не 
творимо тут нових поляків, 
просто розмовляємо із поля-

ками, котрі тут проживають 
багато років і з котрими до-
бре розмовляємо.

– Важливий елемент поль-
ськості – польська мова. За-
вдяки Вам з’явилося багато 
суботньо-недільних шкіл. 
Йдеться про Берестечко, Го-
рохів, Ковель, Луцьк.

– Найближчим часом буде 
відкрито наступні класи у 
Здолбунові та Рівному. Поль-
ські товариства і школи по-
винні бути візитною карткою 
Польщі, а також візитною 
карткою об’єднаної Європи. 
Ми повинні показати, що ду-
маємо про будівництво пев-
них спільних відносин, які в 
результаті дозволять нам віді-
гравати важливу роль у світі, а 
одночасно впливати на поліп-
шення життя у самій країні. 

– Пане Консуле, у мину-
лому році Вам виповнилося 
сорок років, що, певною мі-
рою, є життєвим та профе-
сійним екватором. Щось уже 
виконане, а щось важливе 
потребує продовження... 

– Коли б я залишився тут, 
то, передусім, хотів би надалі 
бути добрим покровителем 
України на шляху її зближен-
ня із Європейським Союзом, 
із її практичним виміром. 
Свого часу Польща скориста-
лася із європейських програм 
та фондів, що, у свою чергу, 
дозволило підняти цивіліза-
ційний рівень. У радянський 
період переважно інвестува-
ли у танки, а не в суспільну 
інфраструктуру. Тому існує 
настільки велика цивіліза-
ційна різниця між західними 
країнами та Україною. Нада-
лі буду вболівати за Україну, 
щоб вона користувалася та-
кими фондами. 

– Тепер «перейдемо» на 
приватну територію. Доля 
дипломата – це також цикліч-
ні переїзди із одного місця на 
інше. Як на це реагує сім’я?

– Це важка тема. Найгір-
ше зміни відчувають діти. 
Старший син у нинішньому 
році вперше пішов до школи 
у Польщі. А найближчим ча-
сом вже треба буде шукати 
для нього місце у новій шко-
лі, у новій країні. Діти сильно 
відчувають зміну середовища 
і насправді ніде не перебува-
ють у себе, не можуть витво-
рити власного середовища, 
власної групи друзів. Голов-
ною їхньою проблемою є 
відчуття тимчасовості. Але 
завдяки цьому вони багатші 
знаннями про світ та воло-
дінням іноземними мовами. І 
це – друга сторона медалі, яка 
може колись знадобитися чи 
принести результати. 

– Можна запитати про 
нове місце виконання ди-
пломатичних обов’язків?

– Існує добрий звичай пе-
ред виїздом до нової країни 
публічно не інформувати про 
це, допоки не буде отримана 
формальна згода.

– Пане Консуле, які ви-
клики принесе Вам нове міс-
це перебування?

– Кожне нове місце є важ-
ким. Україна теж видавалася 
мені важкою.

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК
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Нещодавно мені випала 
нагода відвідати ІІ Клініку 
загальної хірургії у м.Люблін 
і ознайомитись із досягнен-
нями польських хірургів. 
Оформлюючи необхідні доку-
менти для проходження ста-
жування, я усвідомлював, що 
буду мати змогу на власні очі 
побачити роботу колег у одній 
із найбільш шанованих хірур-
гічних клінік Польщі. Варто 
відзначити багаті традиції і 
досягнення клініки, які пра-
цівники дбайливо оберігають 
і примножують. Першим ке-
рівником клініки був профе-
сор Ф.Скубішевський, котрий 
очолював відділення протягом 
25 років. Визначний слід в іс-
торії клініки залишив профе-
сор Павел Місюна, котрий, до 
речі, народився у Тернопіль-
ський області. Він протягом 
18 років очолював колектив 
клініки і особисто сам зробив 
вагомий внесок у розвиток 
клініки, хірургічної служби та 
налагодження співпраці між 
польськими та українськими 
хірургами. З 1998 року і до 
сьогодні керівником клініки є 
професор Ґжеґож Валнер.

ІІ Клініка загальної хірургії 
спеціалізується на хірургіч-
ному лікуванні захворювань 
травного тракту, особлива 
увага приділяється розвитку і 
впровадженню ендоскопічних 

і малоінвазивних (особливо 
лапароскопічних) технологій 
лікування. Методи лікування 
пацієнтів, які використовують 
наші колеги з Любліна, ґрунту-
ються на сучасних клінічних 
досягненнях відомих світових 
клінік і власному досвіді. Про-
тягом останніх років, завдяки 
впровадженням реформ у ме-
дицині, клініка значно покра-
щила свою діагностичну базу: 
було оновлено ендоскопічне і 
ультразвукове та рентгеноло-
гічне обладнання, що дозво-
ляє своєчасно та достовірно 
розпізнавати патологічні змі-
ни. Вже багато років ІІ Кліні-
ка загальної хірургії – один із 
провідних наукових і коорди-
наційних центрів Польщі, що 
займається лікуванням добро-
якісних і злоякісних захворю-
вань стравоходу і шлунку. Клі-
ніка – єдиний центр у Польщі, 
де виконуються ендоскопічні 
операції з висічення ранніх 
форм раку шлунково-кишко-
вого тракту. Також вже про-
тягом 2 років лікарі клініки 
виконують лікування метаста-
тичного ураження печінки ме-
тодом термоабляції. Особливо 
мене зацікавив досвід хірур-
гічного лікування захворю-
вань товстої та прямої кишки. 
Польські колеги поділилися 
власним досвідом лікування 
раку товстої кишки, напра-

цюваннями у лікуванні низь-
ких злоякісних пухлин прямої 
кишки і особливостями хірур-
гічних втручань зі збережен-
ням анального сфінктера. Під 
час свого стажування я мав 
змогу взяти участь у хірургіч-
них втручаннях з видалення 
злоякісних пухлин прямої 
кишки за допомогою транса-
нального ендоскопа. Про цей 
метод я раніше лише читав 
у літературі, а у Люблінській 
клініці зміг побачити його в 
дії і пересвідчитись у ефектив-
ності. 

Хотів би особливо відмі-
тити  щирість і відкритість 
своїх колег, їхню готовність 
поділитися власним досві-
дом, дати слушні поради. 
Користуючись нагодою, ви-
словлюю свою щиру подяку 
керівнику Клініки професору 
Г. Валнеру, а також професору 
А. Домбровському та лікарю 
Р. Стилінському за щоденну 
допомогу під час мого стажу-
вання.

Також висловлюю особли-
ву подяку п. Я.Щоту, А.Страві 
та організації «Pro bono 
futuro» за допомогу в органі-
зації стажування та підтрим-
ку під час його проходження.

Події

Однією з важливих цілей діяльності Кола лікарів, яке діє при Товари-
стві польської культури на Волині ім. Еви Фелінської, є ознайомлення 

з практичним досвідом польських колег. 

Леонід ПАСТРИК, 
кандидат медичних наук,

голова Кола лікарів 
при Товаристві польської культури

на Волині ім. Еви Фелінської

Моє стажування у ЛюблініMój staż w Lublinie
Jednym z ważnych celów działalności Koła Lekarzy, które działa przy Stowa-

rzyszeniu Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu, jest zapozna-
nie się z praktycznym doświadczeniem polskich kolegów. 

Niedawno miałem okazję 
odwiedzić ІІ Klinikę Chirur-
gii Ogólnej w Lublinie i za-
poznać się z osiągnięciami 
polskich chirurgów. Zbierając 
dokumenty, potrzebne dla sta-
żu, uświadamiałem sobie, że 
jest to świetna okazja na własne 
oczy zobaczyć pracę kolegów w 
jednym z najbardziej znanych 
szpitali chirurgicznych Polski. 
Należy zauważyć bogate trady-
cje i osiągnięcia Kliniki, które 
pracownicy gorliwie chronią 
i pomnażają. Pierwszym kie-
rownikiem Kliniki był profesor 
F. Skubiszewski, który stał na 
czele oddziału przez 25 lat. Wy-
bitny ślad w historii Kliniki po-
zostawił profesor Paweł Misiu-
na, który, nawiasem mówiąc, 
urodził się w obwodzie tarno-
polskim. Przez 18 lat kierował 
zespołem Kliniki i osobiście 
wniósł znaczący wkład w roz-
wój ośrodka, służby chirurgicz-
nej i nawiązanie współpracy 
między chirurgami polskimi a 
ukraińskimi. Od 1998 roku do 
chwili obecnej kierownikiem 
Kliniki jest profesor Grzegorz 
Walner.

ІІ Klinika Chirurgii Ogólnej 
specjalizuje się w chirurgicz-
nym leczeniu chorób układu 
pokarmowego, szczególną uwa-
gę zwraca się na rozwój i stoso-
wanie endoskopowych i mini-
malnie inwazyjnych (zwłaszcza 

laparoskopowych) technologii 
leczniczych. Metody leczenia 
pacjentów, stosowane przez na-
szych kolegów z Lublina, są op-
arte na aktualnych badaniach 
klinicznych w ramach osiąg-
nięć słynnych klinik świato-
wych i własnych doświadczeń. 
Przez ostatnie lata, dzięki wdra-
żaniu reform w medycynie, Kli-
nika znacznie poprawiła swoją 
bazę diagnostyczną: został od-
nowiony sprzęt endoskopowy i 
USG, co zezwoliło na szybkie i 
niezawodne wykrywanie zmian 
patologicznych. Od lat ІІ Klini-
ka Chirurgii Ogólnej pozostaje 
jednym z najbardziej znaczą-
cych ośrodków naukowych 
i koordynacyjnych w Polsce, 
który specjalizuje się w leczeniu 
łagodnych i złośliwych chorób 
przełyku i żołądka. Klinika jest 
jedynym ośrodkiem w Polsce, 
gdzie są dokonywane zabie-
gi endoskopowe z wycięciem 
wczesnych zmian nowotworo-
wych  układu pokarmowego. 
Również już dwa lata z rzędu 
lekarze Kliniki leczą zmiany 
przerzutowe wątroby metodą 
termoablacji. Zainteresowałem 
się szczególnie chirurgicznym 
leczeniem chorób jelita grube-
go i odbytnicy. Polscy koledzy 
dzielili się swoimi doświadcze-
niami w zakresie leczenia raka 
jelita grubego, osiągnięciami 
w leczeniu mało złośliwych 

nowotworów odbytnicy i spe-
cyfi ki operacji z zachowaniem 
zbieracza odbytu. Podczas swe-
go stażu miałem okazję uczest-
niczyć w operacjach chirur-
gicznych usunięcia złośliwych 
nowotworów odbytnicy przy 
pomocy endoskopu transanal-
nego. O tej metodzie wcześniej 
czytałem tylko w literaturze, a 
w lubelskiej Klinice mogłem 
zobaczyć ją realnie i zweryfi ko-
wać jej skuteczność. 

Chciałbym zwrócić szcze-
gólną uwagę na  szczerość i ot-
wartość moich kolegów, ich go-
towość do dzielenia się swoimi 
doświadczeniami i udzielania 
rad. Korzystając z okazji wyra-
żam szczerą wdzięczność kie-
rownikowi Kliniki, profesorowi 
G. Walnerowi oraz profesorowi 
A. Dąbrowskiemu i lekarzowi 
R. Stylińskiemu za okazanie co-
dziennej pomocy w czasie mo-
jej praktyki.

Składam  również wyrazy 
szczególnej wdzięczności na 
ręce p. J. Szczota, A. Strawy i 
organizacji «Pro bono futuro» 
za pomoc w organizowaniu 
szkoleń i wsparcie podczas ich 
odbycia.

Leonid PASTRYK, 
doktor medycyny, Prezes Koła Lekarzy 

przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej
na Wołyniu im. Ewy Felińskiej

Волинський науковець 
видав книжку про 
польську поліцію
Історик Олег Разиграєв протягом дев’яти років досліджував 
становлення та діяльність польської державної поліції на Воли-
ні. Результатом роботи стало видання монографії на цю тему.

Днями у бібліотеці ВНУ 
ім. Лесі Українки молодий до-
слідник Олег Разиграєв пре-
зентував власну монографію 
«Польська поліція на Волині 
у 1919 – 1926 р.р.». Досліджу-
вати цю тему він розпочав ще 
у 2002 році, коли ще, будучи 
студентом, писав дипломну 
роботу. Згодом Олег Рази-
граєв захистив дисертацію на 
подібну тему в Україні, а че-
рез деякий час – і в Польщі.

На півтисячах сторінок 
своєї монографії автор на-
магається бути максимально 
об’єктивним і розкрити тему.

– Переосмислення істо-

ричної спадщини України, 
що відбувається у контексті 
всесвітньої історії, зумовлює 
зростання зацікавленості 
до багатьох проблем укра-
їнсько-польських відносин. 
Одним із таких важливих 
періодів у цих відносинах 
є 20-ліття між Першою та 
Другою світовими війнами. 
Власне тоді почала функціо-
нувати відроджена польська 
держава Річ Посполита. До 
складу другої Речі Посполи-
тої входила і Західна Волинь – 
у період з 1921 до 1939 року 
існувало Волинське воєвод-
ство, – зазначив на презен-
тації книги Олег Разиграєв. 
– Починаючи з осені 1920-го 
року відбувається органі-
зація польських державних 
структур, у тому числі і пра-
воохоронних органів, одним 
із яких була державна полі-
ція. Проблема організації та 
діяльності польської поліції 
на Волині є малодослідже-
ною, що і зумовило звернен-
ня до зазначеної проблеми.

На думку Генерального 
консула Республіки Польща 
у Луцьку Томаша Яніка, за 
сприяння якого фінансува-
лося видання, це досліджен-
ня – важливе та цінне для 
українсько-польської історії, 
оскільки цей період малодос-
ліджений.

– Коли я приїхав на Волинь, 
то відразу помітив, що період 
20-их років не існує у вас вза-
галі – ні у свідомості, ні у му-
зеї. Тому ця книга допомагає 

вивчити історію такою, якою 
вона була, – наголосив Томаш 
Янік. – Історик – це велика 
відповідальність. Адже треба 
вміти бути об’єктивним, щоб 
потім ніхто не хотів будувати 
фальшиву історію про взаємо-
відносини наших народів. Я за-
вжди поважав тих людей, котрі 
хочуть знати правду незалежно 
від того, якою вона б не була.

Монографія «Польська по-
ліція на Волині у 1919 – 1926 
р.р.» складається із п’яти роз-
ділів. Перший розповідає про 
джерела та історіографію, що 
включає як польські, так і 
українські дослідження. Дру-
гий – про генезис державної 
поліції, зокрема про особли-
вості становлення поліції на 
Волині. Третій розділ розпо-
відає про корпус поліції на 
Волині у 1919 – 1926 роках, 
четвертий – про організацію 
поліції Волинського воєвод-
ства. Закінчується праця роз-
ділом про напрями діяльнос-
ті поліцейських структур.

– Монографія розповідає 
про становлення, організа-
цію та діяльність поліції на 
Волині у міжвоєнний період 
до 1926 року – це перша час-
тина дослідження. Планую 
продовжити дослідження 
1926–1939 р.р.. У мене вже 
є нагромаджений матеріал. 
На цьому, думаю, тема себе 
вичерпає і поставлю на ній 
крапку, – підсумував автор 
монографії Олег Разиграєв.

Аня ТЕТ

Wołyński naukowiec 
wydał książkę 
o polskiej policji
Historyk Oleg Razygrajew w ciągu dziewięciu lat badał rozwój i 
działalność polskiej policji państwowej na Wołyniu. Wynikiem tej 
pracy stało się wydanie monografi i poświęconej temu tematowi.

12 września w bibliotece 
Uniwersytetu Wołyńskiego im. 
Łesi Ukrainki młody badacz 
Oleg Razygrajew przedstawił 
własną monografi ę „Polska po-
licja na Wołyniu w latach 1919-
1926”. Tym tematem zaczął zaj-
mować się w 2002 roku, kiedy 
jeszcze jako student pisał pracę 
dyplomową. Następnie Oleg 
Razygrajew obronił doktorat na 
temat polskiej policji na Ukrai-
nie, a trochę później – w Polsce. 

Na prawie 500 stronach swo-
jego opracowania autor stara 
się być maksymalnie obiektyw-
nym i maksymalnie szeroko 
ująć temat. 

– Zastanawianie się nad 
ukraińską spuścizną historycz-
ną, odbywające się w kontek-
ście historii powszechnej, po-
woduje wzrost zainteresowania 
wieloma problemami w zakre-
sie stosunków ukraińsko-pol-
skich. Jednym z takich ważnych 
okresów w tych stosunkach jest 
20-lecie między pierwszą i dru-
gą wojną światową. Właściwie 
akurat wtedy zaczęło funk-
cjonować odrodzone polskie 
państwo Rzeczpospolita. W 
skład drugiej Rzeczypospolitej 
wszedł też Wołyń Zachodni – 
w okresie od 1921 do 1939 roku 
istniało województwo wołyń-
skie, zaznaczył podczas prezen-
tacji książki Oleg Razygrajew. 
– Zaczynając od jesieni 1920 
roku tworzą się organy państwa 
polskiego, w tym i organy ści-
gania, jednym z których była 
policja państwowa. Powodem 
zainteresowania kwestią orga-

nizacji i działalności polskiej 
policji na Wołyniu było to, że 
należy ona do mało zbadanych 
aspektów.

Zdaniem Konsula Gene-
ralnego RP w Łucku Toma-
sza Janika, przy fi nansowym 
wsparciu którego ukazało się 
to opracowanie, jest ono cenne 
dla ukraińsko-polskiej historii, 
ponieważ okres ten jest mało 
znany.

– Kiedy przyjechałem na 
Wołyń, od razu zauważyłem, że 
okres lat 1920-tych nie istnieje 
tu w ogóle – ani w świadomo-
ści, ani w muzeum. Ta książka 
pomaga zapoznać się z historią 
taką, jaką ona była, – zaznaczył 
Tomasz Janik. – Historyk to 
duża odpowiedzialność, prze-
cież należy potrafi ć być obiek-
tywnym, żeby później nikt nie 
chciał budować fałszywej hi-
storii stosunków naszych naro-
dów. Zawsze poważałem tych 
ludzi, którzy chcą znać praw-
dę bez względu na to, jaka ona 
była.

Monografi a „Polska poli-
cja na Wołyniu w latach 1919-
1926” złożona jest z pięciu 
rozdziałów. Pierwszy opowia-
da o źródłach i historiografi i, 
która łączy opracowania jak 
polskie, tak i ukraińskie. Drugi 
– o genezie policji państwowej, 
zwłaszcza o szczegółach kształ-
towania się policji na Woły-
niu. Trzeci rozdział opowiada 
o korpusie policji na Wołyniu 
w latach 1919 - 1926, czwarty 
– o organizacji policji w woje-
wództwie wołyńskim. Książka 

kończy się rozdziałem o kie-
runkach działalności jednostek 
policyjnych.

– Monografi a opowiada o 
kształtowaniu się, organizacji i 
działalności policji na Wołyniu 
w okresie międzywojennym 
do 1926 roku. Jest to pierwsza 
część badania. Planuję dokoń-
czyć badanie okresu 1926-1939. 
Mam już zebrany materiał. Na 
tym, myślę, temat się wyczerpie 
i postawię kropkę, – podsumo-
wał autor monografi i Oleg Ra-
zygrajew.

Ania TET
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Польща і Україна – сіамські сестри
Розмова із головним редактором часопису  
«Над Бугом і Нарвою»Юрієм Гаврилюком

Юрій Гаврилюк добре ві-
домий у польському і укра-
їнському середовищі як іс-
торик, культурний діяч, 
видавець, фотограф і пись-
менник. Численні історичні 
розвідки автора торкаються 
проблем рідної йому батьків-
щини – Північного Підляш-
шя. Результатом поцінову-
вання літературного таланту 
Юрія Гаврилюка стало його 
прийняття до Національної 
спілки письменників Украї-
ни. Він є багаторічним голо-
вним редактором самобут-
нього журналу «Над Бугом і 
Нарвою», який є ровесником 
української незалежності, 
вже 20 років висвітлює злобо-
денні проблеми культурного і 
суспільного життя українців 
Північного і Південного Під-
ляшшя, а також Холмщини 
та Берестейщини. Сьогодні 
Юрій Гаврилюк – гість «Во-
линського Монітора».

«Як би ми глибоко не 
«вкопувалися» у мину-
ле, і так муситимемо 
жити в майбутньому»

– Пане Юрію, Ви вже 
давно укріплюєте фунда-
мент українськості на під-
ляських землях, оскільки є 
одним із ініціаторів відро-
дження українського жит-
тя на Підляшші, а також 
одним із найважливіших 
діячів Союзу українців Під-
ляшшя. Розкажіть про цю 
oрганізацію і свою в ній ак-
тивність.

– Союз українців Підляш-
шя (СУП), членом якого я є, 
з’явився майже двадцять ро-
ків тому – навесні 1992 року. У 
середині 90-х років я певний 
час був секретарем Головного 
управління об’єднання, нині 
є звичайним членом, входячи 
до ради Союзу, оскільки є го-
ловним редактором журналу 
«Над Бугом і Нарвою». СУП – 
це організація, яка з’явилася 
на базі кіл Українського сус-
пільно-культурного товари-
ства (УСКТ), переформатова-
ного у 1990 році у Об’єднання 
українців у Польщі. УСКТ 
аж до 1989 року, отже, до 
падіння у Польщі «народної 
влади», була єдиною толеро-
ваною українською органі-
зацією, що була створена під 
контролем властей на хвилі 
політичної відлиги у серед-
ині 50-х років. На території 
над Бугом і Нарвою з’явилося 
одне його об’єднання – у міс-
течку Кліщелі, яке після при-
душення близько 1970 року 
адміністративними методами 
(у Білостоцькому воєводстві 
мали бути лише білоруси), 
відродилося у середині 80-х 
років. У цей же час була більш 
вільна політична атмосфе-
ра, що принесла свого роду 
національне пробудження, 
оскільки раніше українська 
свідомість була майже непо-
мітною, схована за фасадом 
офіційної політики, яка роз-
діляла українськомовних і 
білоруськомовних жителів 
Білостоцького воєводства 
згідно правила «католик = 
поляк, православний = біло-
рус».

– Відомо, що трагічна пе-
реселенська акція «Вісла» 
мало торкнулася українців 
Підляшшя, оскільки біль-
шість із них визнали себе 
білорусами, а білорусів не 
депортували. Як нині жи-
веться тим українцям, котрі 
перебувають на Підляшші? 
Чи існує загроза асиміляції 
молодого покоління?

– Говорячи «визнали себе 
за білорусів» є, як на мене, 
перебільшенням. Зрештою, 
це надмірне твердження по 
відношенню до етнічного 
українського населення по-
близу Більська або Гайнівки, 
як і до етнічних білоруських 
мешканців навколо Білосто-
ку чи Сокілки. Однак відсут-
ність національної свідомос-
ті серед українськомовних 
мешканців Північного Під-
ляшшя, звичайно, була таким 
плюсом, що відносно них не 
вживалася сила під час т.зв. 
репатріації до СРСР у 1944-
1946 роках, як і в 1947 році ця 
територія не була охоплена 
акцією «Вісла». З іншого боку, 
відсутність національної сві-
домості широко відкрила 
двері асиміляції молоді, що 
переїжджала з українських 
сіл до міста, де домінувала 
польська культура, зрештою, 
аналогічно до того, як діяло-
ся з українською молоддю, 
що потрапляла до русифіко-
ваних міст на сході чи півдні 
України, і навіть до Києва. 
Зрештою, нині у селі діти та-
кож привчаються користува-
тися польською мовою прак-
тично від колиски. Це вже не 
є загрозою, але доконаним 
фактом, оскільки молодь, яка 
користується рідною мовою 
і має якусь сформовану на-
ціональну свідомість – укра-
їнську чи білоруську – є нині 
маргінесом. 

– За спеціальністю Ви іс-
торик і багато праць при-
святили розгляду польсько-
українських проблем. На 
Вашу думку, нині ще зали-
шилися конфлікти між на-
шими народами, які необ-
хідно вирішувати чи ліпше 
усе розпочати із чистого 
аркуша?

– На мою думку, справжніх 
конфліктів уже немає, оскіль-
ки їх причиною у першій 
половині ХХ століття була 
невирішена проблема кор-
дону. Проте залишився спа-
док із того періоду, оскільки 
прагнучі до відбудови своєї 
державності політичні еліти 
обох народів не змогли зна-
йти вихід із ситуації, коли 
Польща і Україна стали між 
XIV і початком XX століття 
свого роду сіамськими се-
страми, що зрослися землями 
давньої Галицько-Волинської 
Русі, які й поляки вважали 
своїми. Цю проблему у 1944 
році вирішив Сталін, за пого-
дженням із західними альян-
тами, отже, нині це проблема 
сентиментів і травм поляків, 
котрі проживали у Галичині 
і на Волині, а в 1944-1946 ро-
ках були виселені до Польщі. 
І, на жаль, також проблема 
того, що надалі у Польщі є 
середовища, які на цих речах 
пробують будувати свою по-
зицію. Натомість, ні Польща, 

ні Україна не пред’являють 
претензій бути «старшим 
братом» відносно сусіда, 
отже, логіка, як і біг подій по-
казують, що обидва народи і 
держави можуть порозуміти-
ся і співпрацювати. 

Відносно морального роз-
рахунку із минулим, то воно 
вимагає трактування цілої 
українсько-польської історії 
1340-1940 років як спільного 
нещастя, яке пережили оби-
два народи. Фактично вони 
опинилися у пастці, з якої не 
вміли виборсатися безкон-
фліктним способом, а нині та-
кож не вміють, за винятками, 
підійти до справ без емоцій. 
Говорячи по-філософськи: 
про справи минулого пови-
нні говорити не українці і по-
ляки, а люди, котрі є україн-
цями і поляками, котрі вміли 
б поглянути на драматичні 
і радикальні події 1918-1947 
років з людської, а не наці-
ональної точки зору. Любов 
до Батьківщини або власного 
народу не може звільняти від 
обов’язку дотримання наказу 
любити ближнього.

На жаль, коли читаю ба-
гато публікацій, я, звичайно, 
переважно маю контакт із 
польськими, маю відчуття, 
неначебто, війна триває на-
далі, бо навіть історики час-
то вдаються до ролі «прес-
секретарів» сил, що раніше 
брали участь у національних 
конфліктах. Це дратує, але 
тим більше треба співпра-
цювати цим середовищам, 
які прагнуть до взаємного 
зближення. Як би ми глибоко 
не «вкопувалися» у минуле, і 
так муситимемо жити в май-
бутньому, а воно несе абсо-
лютно інші виклики. 

– Пане Юрію, Ви вже 
десять років є редактором 
українського журналу, що 
виходить у Більську-Під-
ляському «Над Бугом і На-
рвою». Хто нині є Вашими 
читачами?

– Це точно особи, котрі за-
цікавлені справами власного 
національного майбутнього, 
фундаментом якого є пізнан-
ня власного минулого (до речі, 
потреба його пізнання колись 
схилила мене вивчати історію 
в Яґеллонському університеті). 
Отже, намагаємося публікува-
ти матеріали, які стосуються 
найширшого спектру про-
блем, пов’язаних із «підлясь-
ким варіантом» української 
історії, культури, показуємо 
актуальні події, організовані 
Союзом українців Підляшшя. 
Це як культурні заходи, так і 
навчання української мови у 
місцевих школах. Наскільки це 
все має вплив на формування 
свідомості, особливо молодого 
покоління, яке часто власни-
ми батьками відривається від 
фундаменту української тра-
диції, важко оцінити, певний 
показник щодо формування 
національних основ у нашому 
регіоні вкаже перепис, що був 
проведений протягом квітня-
червня нинішнього року. Пе-
репис у 2002 році вказав, що 
тут є 1,4 тисячі осіб, що декла-
рують українську національ-
ність – це із понад 100 тисяч 
осіб, котрі мають незаперечне 
українське етнічне коріння. 

Polska i Ukraina to siostry syjamskie

Rozmowa z redaktorem naczelnym czasopisma 
„Nad Bugiem i Narwią” Jerzym Hawrylukiem

Jerzy Hawryluk jest dobrze 
znany w środowisku polskim i 
ukraińskim jako historyk, dzia-
łacz kulturalny, wydawca, foto-
graf oraz pisarz. Liczne prace 
historyczne tego autora doty-
czą problemów jego Małej Oj-
czyzny – Północnego Podlasia. 
Wynikiem uznania dla talentu 
literackiego Jerzego Hawryluka 
stało się przyjęcie pisarza do 
Narodowego Związku Pisarzy 
Ukrainy. Od wielu lat jest on 
redaktorem naczelnym jedyne-
go w swoim rodzaju czasopisma 
„Nad Bugiem i Narwią”, które 
jest rówieśnikiem niepodległo-
ści Ukrainy i już 20 lat skupia 
uwagę na aktualnych proble-
mach życia kulturalnego i spo-
łecznego Ukraińców obu części 
Podlasia (Północnego i Połu-
dniowego), jak też Chełmszczy-
zny oraz Ziemi Brzeskiej. Dzi-
siaj Jerzego Hawryluka gościmy 
w „Monitorze Wołyńskim”.

„Jakbyśmy się zresztą 
głęboko nie zagrzebali 
w przeszłości, to i tak 
żyć będziemy musieli w 
przyszłości.”

– Pan już od dawna umac-
nia podstawy ukraińskości na 
Ziemi Podlaskiej, jest Pan jed-
nym z inicjatorów odrodzenia 
na tym terenie życia ukraiń-
skiego oraz jednym z najważ-
niejszych działaczy Związku 
Ukraińców Podlasia. Proszę 
opowiedzieć o samym Związ-
ku i swojej w nim działalności.

– Związek Ukraińców Podla-
sia powstał prawie przed dwu-
dziestu laty – wiosną 1992 roku. 
W połowie lat 90. byłem jakiś 
czas sekretarzem Zarządu Głów-
nego, obecnie jestem szerego-
wym członkiem, wchodząc – z 
racji bycia redaktorem naczel-
nym czasopisma “Nad Buhom i 
Narwoju” – do jego Rady Głów-
nej. ZUP to organizacja, która 
powstała na bazie kół Ukraiń-
skiego Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego, przekształconego 
w 1990 roku w Związek Ukra-
ińców w Polsce. UTSK aż do 
1989 roku, a więc do upadku w 
Polsce “władzy ludowej”, było 
jedyną tolerowaną organizacją 
ukraińską i zostało założone pod 
kontrolą władz na fali politycz-
nej odwilży w połowie lat 50. Na 
obszarze nad Bugiem i Narwią 
powstało wówczas jedno jego 
koło – w miasteczku Kleszczele, 
które po zdławieniu około roku 
1970 metodami administracyj-
nymi (w woj. białostockim mieli 
być tylko Białorusini) odrodziło 
się w połowie lat osiemdziesią-
tych. Wówczas już była bardziej 
swobodna atmosfera politycz-
na, co zaowocowało swego 
rodzaju przebudzeniem naro-
dowym, gdyż wcześniej świa-
domość ukraińska była niemal 
niewidoczna, schowana za fa-
sadą ofi cjalnej polityki dzielącej 
ukraińsko- i białoruskojęzyczną 
ludność woj. białostockiego wg 
zasady - “katolik = Polak, pra-
wosławny = Białorusin”.

– Wiadomo, że tragiczna 
akcja przesiedleńcza „Wisła” 
w małym stopniu dotknęła 
Ukraińców Podlasia, ponieważ 
wielu z nich uznało siebie za 
Białorusinów, a Białorusinów 
nie deportowano. Jak teraz 

wygląda sytuacja Ukraińców 
mieszkających na Podlasiu? 
Czy istnieje zagrożenie asymi-
lacji młodego pokolenia?

– Mówienie o „uznaniu się 
za Białorusinów” jest wg mnie 
przesadą. Jest to zresztą stwier-
dzenie przesadne zarówno w 
stosunku do etnicznie ukraiń-
skiej ludności okolic Bielska czy 
Hajnówki, jak i etnicznie bia-
łoruskich mieszkańców okolic 
Białegostoku czy Sokółki. Ale 
ten brak świadomości narodo-
wej wśród ukraińskojęzycznych 
mieszkańców Północnego Pod-
lasia rzeczywiście miał taki plus, 
że nie użyto wobec nich siły 
podczas tzw. repatriacji do ZSRR 
w latach 1944-1946, jak też w 
1947 roku nie objęto tego terenu 
akcją „Wisła”. Z drugiej strony 
brak świadomości narodowej 
otworzył szeroko drzwi do asy-
milacji z polskością młodzieży 
przenoszącej się z ukraińskiej 
wsi do miasta, gdzie dominu-
jącą była polska kultura, analo-
gicznie zresztą jak to się działo 
z ukraińską młodzieżą trafi ającą 
do zrusyfi kowanych miast na 
wschodzie czy południu Ukrai-
ny, a nawet do Kijowa. Zresztą, 
w chwili obecnej także na wsi 
dzieci są przyuczane do posłu-
giwania się językiem polskim 
właściwie już od kołyski. Nie jest 
to więc zagrożenie, ale fakt już 
dokonany, albowiem młodzież 
posługująca się ojczystym języ-
kiem i mająca jakąś wykrystali-
zowaną świadomość narodową 
– ukraińską lub białoruską, jest 
w tej chwili marginesem. 

– Z zawodu jest Pan histo-
rykiem i wiele prac poświęcił 
Pan problemom polsko-ukra-
ińskim. Czy według Pana są 
jeszcze konfl ikty pomiędzy na-
szymi narodami, które trzeba 
rozwiązywać, czy lepiej wszyst-
ko rozpocząć od czystej karty?

– Według mnie, prawdziwych 
konfl iktów już nie ma, bowiem 
ich przyczyną w pierwszej po-
łowie XX wieku był nierozwią-
zany problem granicy. Pozostały 
natomiast zaszłości z tamtego 
właśnie okresu, gdy dążące do 
odbudowy swojej państwowości 
elity polityczne obu narodów nie 
umiały znaleźć wyjścia z sytuacji, 
w której Polska i Ukraina stały 
się pomiędzy XIV a początkiem 
XX wieku swego rodzaju siostra-
mi syjamskimi – zrośniętymi 
ziemiami dawnej Rusi Halicko-
-Wołyńskiej, które także Polacy 
uważali za swoje. Ten problem 
w 1944 roku rozwiązał Stalin, 
za przyzwoleniem zachodnich 
aliantów, więc w tej chwili jest 
to problem sentymentów i ura-
zów Polaków, którzy mieszkali w 
Galicji i na Wołyniu, a w latach 
1944-1946 zostali przesiedle-
ni do Polski. I niestety – także 
problem tego, że nadal są w Pol-
sce środowiska, które na tych 
zaszłościach próbują budować 
swoją pozycję. O ile natomiast 
ni Polska, ni Ukraina nie roszczą 
pretensji do bycia wobec siebie 
“starszym bratem”, więc logika, 
jak i bieg wydarzeń pokazują, że 
oba narody i państwa mogą się 
porozumieć i współdziałać.

Natomiast co do moralnego 
rozliczenia się z przeszłością, to 
wymaga ono potraktowania ca-
łej tej ukraińsko-polskiej historii 
lat 1340-1940 jako wspólnego 
nieszczęścia, które przytrafi ło się 

obu narodom. Faktycznie znala-
zły się one w pułapce, z której 
nie umiały się wydostać w spo-
sób bezkonfi ktowy, a w chwili 
obecnej nie umieją też – poza 
wyjątkami – podejść do tych 
spraw bez emocji. Filozofi cznie 
mówiąc: o sprawach przeszłości 
powinni mówić nie Ukraińcy 
i Polacy, ale ludzie, którzy są 
Ukraińcami i Polakami, którzy 
umieliby spojrzeć na drama-
tyczne i drastyczne wydarzenia 
lat 1918-1947 z ludzkiego, a nie 
narodowego punktu widzenia. 
Miłość do ojczyzny czy włas-
nego narodu nie może bowiem 
zwalniać z obowiązku przestrze-
gania nakazu miłości bliźniego. 

Niestety, gdy czytam różne 
publikacje-ja oczywiście mam 
kontakt głównie z polskimi- 
odnoszę wrażenie, że wojna 
nadal trwa, bo nawet historycy 
często schodzą do roli „rzecz-
ników prasowych” sił uczestni-
czących kiedyś w narodowych 
konfl iktach. Jest to denerwują-
ce, ale tym bardziej potrzebne 
jest współdziałanie środowisk, 
które dążą do wzajemnego zro-
zumienia. Jakbyśmy się zresztą 
głęboko nie zagrzebali w prze-
szłości, to i tak żyć będziemy 
musieli w przyszłości, a ta nie-
sie zupełnie inne wyzwania.

– Pan już dziesięć lat jest 
redaktorem naczelnym czaso-
pisma “Nad Buhom i Narwo-
ju”, które ukazuje się w Bielsku 
Podlaskim. Kto jest czytelni-
kiem Pańskiego pisma?

– To z pewnością osoby, któ-
re są zainteresowane sprawami 
swojej narodowej przyszłości, 
fundamentem której jest po-
znanie własnej przeszłości (no-
tabene potrzeba jej poznania 
skłoniła mnie kiedyś do pod-
jęcia studiów historycznych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim). 
Staramy się więc publikować 
materiały, które dotyczą jak 
najszerszego spektrum proble-
mów związanych z “podlaskim 
wariantem” ukraińskiej historii, 
kultury, pokazujemy bieżące 
wydarzenia animowane przez 
Związek Ukraińców Podlasia – 
zarówno imprezy kulturalne, jak 
i nauczanie języka ukraińskiego 
w miejscowych szkołach. Na ile 
ma to wszystko wpływ na for-
mowanie świadomości, zwłasz-
cza młodego pokolenia, które 
często przez własnych rodziców 
jest odrywane od fundamentu 
ukraińskiej tradycji, trudno oce-
nić – pewną wskazówką co do 
kształtowania się postaw naro-
dowych w naszym regionie będą 
wyniki spisu powszechnego, 
przeprowadzonego w kwietniu-
-czerwcu bieżącego roku. Spis 
z roku 2002 wykazał tu 1,4 tys. 
osób deklarujących narodowość 
ukraińską – na ponad 100 tysię-
cy osób mających bezsprzecznie 
ukraińskie korzenie etniczne! 

„Rodziny, w których kon-
sekwentnie przestrzega 
się zasady mówienia 
wyłącznie “po swojemu” 
są wysepkami.”

– Oprócz działalności spo-
łecznej i popularnonaukowej 
jest Pan także dobrze znanym 
pisarzem. Czy łatwo jest tworzyć 
ukraińskojęzyczną literaturę w 
środowisku polskojęzycznym?
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Польська преса про Україну

«Сім’ї, де виключно дотримуються 
правила розмовляти «по-своєму» є 
острівцями»

– Окрім громадської та науково-попу-
лярної діяльності Ви є добре знаним пись-
менником. Чи легко творити україномовну 
літературу у польськомовному середовищі?

– Чи справді знаним, то річ дискусійна, 
оскільки насправді ця творчість для приєм-
ності. Раніше, коли вникав у справи україн-
ської культури, історії, коли будував власну 
національну свідомість, написання поезій 
було способом повідомити про свої емоції та 
роздуми на цю тему. Пізніше у віршотворен-
ні сконцентрувався на справах, які більше 
стосуються «консистенції душі», ніж націо-
нальних почуттів. Нині ж, коли щось пишу 
у літературній формі, то воно має форму «за-
писок при нагоді», в яких є трохи поезії, тро-
хи філософії, а якщо хтось має охоту, то не-
хай читає. Із читачами є по-різному, оскільки 
потенційно найбільше їх в Україні, однак об-
маль часу, щоб результативно до них «про-
биватися». Донині жодна моя книжкова пу-
блікація (як літературна, так і історична) не 
виходила у Луцьку чи Києві. 

– У 80-і роки минулого століття у пись-
менницьке україномовне середовище Поль-
щі гармонійно увійшла ціла група молодих 

поетів, прозаїків, драматургів, серед ко-
трих Ви, Ваша дружина Євгенія Жабінська, 
Тадей Карабович, Іван Киризюк, Юрій Тра-
чук, Ірина Боровик та багато інших. Відто-
ді нових імен практично не з’явилося, що 
свідчить про безперспективність україно-
мовної літератури, що творитиметься, ска-
жімо, через кілька десятків років у Польщі?  

– Важко щось точно сказати, але симпто-
ми є реально невтішними. Думаю, що про-
блема полягає у тому, що покоління, якому 
нині близько 45-60 років і до якого належать 
усі вищевказані особи, було останнім, яке 
виховувалося у сільському чи містечковому 
середовищі, де українська мова, звичайно, 
у її говірковій версії була повсюдною. Нині 
переважна більшість потенційних поетів ви-
ростає у середовищі типово міському, поль-
ськомовному, і сім’ї, де виключно дотриму-
ються правила розмовляти «по-своєму» є 
острівцями. Це, без сумніву, діє деструктив-
но на кожен зародок літературного таланту, 
пов’язаного з творчим оперуванням мовою. 
Навчання української мови у школі цього 
не компенсовує. А, можливо, просто немає 
впертих одиниць, котрі хотіли б стати пись-
менниками наперекір усьому.

– Дякую за розмову.

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК,
фото Павла ГАВРИЛЮКА

15-dniowa przerwa w procesie Tymoszenko 
Piętnastodniową przerwę ogłoszono w poniedziałek w procesie byłej premier Ukrainy Julii 

Tymoszenko, oskarżonej o nieprawidłowości przy zawieraniu kontaktów gazowych z Rosją w 2009 roku. 
Opozycyjna polityk uznała, że świadczy to o tym, iż jej sprawa "się sypie". Współpracownicy byłej 

szefowej rządu przypuszczają, że odraczając proces do 27 września władze Ukrainy chcą zyskać na 
czasie w związku z toczonymi obecnie negocjacjami nad umową stowarzyszeniową z Unią Europejską.

Prowadzący rozprawę sędzia Rodion Kiriejew ogłosił w poniedziałek tak długą przerwę w 
procesie, by Tymoszenko mogła zapoznać się z aktami swojej sprawy. 

Polska Agencja Prasowa, 12 września 2011 roku

15-денна перерва у процесі Тимошенко 
П’ятнадцятиденну перерву оголошено в понеділок у процесі колишньої Прем’єр-міністр 

України Юлії Тимошенко, яку звинувачують у порушеннях при укладанні газових контр-
актів із Росією у 2009 році.

Опозиційна політик заявила, що це свідчить про те, що її справа «не тримається купи». 
Співпрацівники колишнього керівника уряду припускають, що, відтягуючи процес до 27 
вересня, українська влада хоче отримати час у зв’язку із нинішніми переговорами стосов-
но договору про асоціацію із Європейським Союзом. 

Суддя Родіон Кірєєв, котрий веде справу, у понеділок оголосив таку довгу перерву для 
того, щоб Тимошенко могла ознайомитися із матеріалами своєї справи. 

Polska Agencja Prasowa, 12 вересня 2011 року

"Przekreśla możliwość integracji z Rosją".
Kreml krytykuje Janukowycza

– Janukowycz zadziwia swoimi priorytetami. Polskę nazywa strategicznym sojusznikiem 
Ukrainy, a UE – podstawowym nosicielem wartości. Oznacza to, że przekreśla on możliwość 
integracji z Federacją Rosyjską, Białorusią i Kazachstanem - oświadczyło "wysoko postawione 
źródło na Kremlu", które cytuje dziennik "Kommiersant".

– To źle, ponieważ chcą od nas ulg (na gaz – red.). A my im normalnie wyjaśniliśmy: chcecie 
rabatu, to się integrujcie – dodał rozmówca rosyjskiego dziennika.

"Kommiersant" publikuje też wywiad z Janukowyczem, w którym ten zaprzecza, jakoby Ukraina 
domagała się od Rosji ulgowej ceny na gazowe paliwo. – Chcemy powrotu do cywilizowanego 
nurtu, do rynkowej, europejskiej ceny – oznajmił ukraiński prezydent.

Janukowycz zauważył, że jego kraj płaci za 1000 metrów sześciennych gazu o około 200 dolarów 
więcej niż Niemcy.

Ukraiński prezydent podkreślił, że stanowisko Moskwy jest dla jego kraju nie do przyjęcia. 
Skrytykował też rosyjskiego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa za sugestię, że Ukraina chce, by 
Rosja ją utrzymywała.

Newsweek Polska, 8 września 2011 roku

«Перекреслює можливість інтеграції із Росією».
Кремль критикує Януковича

– Янукович дивує своїми пріоритетами. Називає Польщу стратегічним партнером Укра-
їни, а ЄС – головним носієм цінностей. Це означає, що він перекреслює можливість інте-
грації із Російською Федерацією, Білоруссю та Казахстаном, – заявило «високопосадове 
джерело із Кремля», котрого цитує «Коммерсантъ».

– Це погано, оскільки хочуть від нас пільг (на газ, – ред.). А ми їм нормально пояснили: 
«Хочете знижку – інтегруйтеся», – додав співрозмовник російського видання.

«Коммерсантъ» також опублікував інтерв’ю із Януковичем, у якому той заперечує, що 
Україна вимагала від Росії пільгову ціну за газове паливо. «Ми хочемо повернення до циві-
лізованих відносин, до ринкової, європейської ціни», – заявив Президент України.

Янукович відмітив, що його країна платить за 1000 куб. метрів газу приблизно на 200 
доларів більше, аніж Німеччина. Також він розкритикував Президента Росії Дмітрія Мєд-
вєдєва за його заяви про те, що Україна хоче, щоб Росія її утримувала.

Newsweek Polska, 8 вересня 2011 року

Ukraina grozi Gazpromowi konkurencją w Europie
W zaostrzającym się konfl ikcie gazowym z Rosją Ukraina postanowiła wykorzystać rynkowe 

argumenty. I grozi Gazpromowi, że odbierze mu klientów w Europie.
– Jeśli nasi rosyjscy partnerzy będą nadal domagać się, abyśmy kupowali więcej gazu, niż nam 

potrzeba, to weźmiemy ich gaz, a własny sprzedamy w Europie na rynku dostaw bezpośrednich 
spot – powiedział minister energetyki Ukrainy Jurij Bojko cytowany przez agencję Interfax. Ukraina 
rocznie wydobywa ok. 20 mld m sześc. gazu, który do tej pory był zużywany tylko na wewnętrznym 
rynku. Ceny ukraińskiego surowca są dużo niższe niż ceny rosyjskiego gazu dla większości państw 
UE i Kijów mógłby popsuć interesy Gazpromu, zmuszając ten koncern do wojny cenowej.

Teraz Kijów skorzystał z unijnych pomysłów, aby skłonić Rosjan do zmiany kontraktu na dostawy 
gazu. Zgodnie z tą umową w przyszłym roku Naft ohaz musi kupić od Gazpromu co najmniej 33,3 
mld m sześc. gazu i Ukraińcom grożą sankcje fi nansowe, jeśli nie wypełnią minimum. Tymczasem 
potrzeba im tylko 27 mld m sześc., a Rosjanie nie chcą zmniejszyć minimum - powiedział Bojko. 

Gazeta Wyborcza, 9 września 2011 roku

Україна погрожує «Газпрому» конкуренцією у Європі
У наростаючому газовому конфлікті із Росією Україна вирішила використати ринкові 

аргументи. Вона погрожує «Газпрому», що відбере у нього клієнтів у Європі.
– Якщо наші російські партнери будуть надалі вимагати, щоб ми купували більше газу, 

аніж ми потребуємо, то ми придбаємо їхній газ, а власний – продамо у Європі на рин-
ку безпосередніх поставок, – сказав міністр палива та енергетики України Юрій Бойко в 
інтерв’ю для агентства «Інтерфакс». Україна щороку видобуває близько 20 мільярдів ме-
трів куб. газу, який донині використовувався тільки на внутрішньому ринку. Ціни за укра-
їнську сировину набагато нижчі, аніж ціни за російський газ для більшості країн ЄС і Київ 
міг би зіпсувати бізнес «Газпрому», змушуючи цей концерн до цінової війни. 

Нині Київ скористався ідеями ЄС стосовно того, щоб переконати росіян змінити контр-
акт на поставку газу. Згідно із цим договором у наступному році «Нафтогаз» буде змушений 
купувати у «Газпрому» щонайменше 33,3 мільярдів метрів куб. газу, причому українцям за-
грожують штрафні санкції, якщо вони не використають мінімум. Нині їм потрібно тільки 27 
мільярдів метрів куб.. Росіяни не хочуть зменшити розмір мінімуму, про що заявив Бойко.

Gazeta Wyborcza, 9 вересня 2011 року

– Czy rzeczywiście tak znanym, to rzecz chy-
ba dyskusyjna, bo w istocie jest to twórczość dla 
przyjemności. Kiedyś, gdy wkraczałem w sprawy 
ukraińskiej kultury, historii, gdy budowałem swoją 
narodową tożsamość, pisanie poezji było sposo-
bem na powiedzenie o swoich emocjach i przemy-
śleniach na ten temat. Później w twórczości poe-
tyckiej skoncentrowałem się na sprawach bardziej 
dotyczących „konsystencji duszy” niż narodowych 
uczuć. Teraz zaś gdy piszę coś o charakterze litera-
ckim, ma to formę „zapisków przy okazji”, w któ-
rych jest trochę poezji, trochę fi lozofi i – jeśli ktoś 
ma ochotę, niech czyta. A z czytelnikami jest róż-
nie, bo potencjalnie jest ich najwięcej w Ukrainie, 
ale brak już czasu, żeby się do nich konsekwen-
tnie „przebijać”. Jak dotąd, żadna moja publikacja 
książkowa, czy to literacka, czy to historyczna nie 
ma miejsca wydania „Łuck” czy „Kijów”. 

– W lata 80. ubiegłego wieku w ukraiń-
skojęzyczne środowisko literackie Polski har-
monijnie weszła cała grupa młodych poetów, 
prozaików, dramaturgów, wśród których jest 
Pan oraz Pana żona Jewhenija Żabińska, Ta-
dej Karabowicz, Iwan Kyryziuk, Jurij Traczuk, 
Iryna Borowyk i wielu innych. Od tego czasu 
nowe nazwiska praktycznie się nie pojawiły, 

czy to świadczy o braku perspektyw literatury 
ukraińskojęzycznej, która będzie tworzona, 
powiedzmy, za kilkadziesiąt lat w Polsce?

– Trudno coś pewnego powiedzieć, ale symp-
tomy są rzeczywiście niepokojące. Myślę, że 
problem powstał stąd, że pokolenie, które ma 
obecnie mniej więcej 45-60 lat, a do którego 
należą wszystkie wymienione osoby, było ostat-
nim, które wychowywało się w wiejskim lub 
małomiasteczkowym środowisku, gdzie język 
ukraiński, oczywiście w jego gwarowej wersji, 
był niejako wszechwładny. Obecnie przytłacza-
jąca większość potencjalnych poetów wyrasta w 
środowisku typowo miejskim, polskojęzycznym, 
a rodziny, w których konsekwentnie przestrzega 
się zasady mówienia wyłącznie “po swojemu”, są 
wysepkami. To z pewnością działa desktrukcyj-
nie na każdy zarodek talentu lietrackiego, a więc 
związanego z twórczym operowaniem właśnie 
językiem. Nauka języka ukraińskiego w szkole 
tego raczej nie rekompensuje. A może po prostu 
nie ma upartych jednostek, które chciałyby zo-
stać pisarzami na przekór wszystkiemu?

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wiktor JARUCZYK,
zdjęcie Pawła HAWRYLUKA

Rozmawiał Wiktor JARUCZYK,
zdjęcie Pawła HAWRYLUKA

Dla naszych Kochanych Przyjaciół 
Eweliny i Tomasza Adamskich 

serdeczne gratulacje
z okazji pojawienia się na świecie nowego Obywatela Świata. 

Niech ten młody człowiek, 
który uszczęśliwił Rodziców swoim przyjściem na świat

będzie Waszą nadzieją, radością i miłością.
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im.Ewy Felińskiej na Wołyniu 

oraz zespół redakcyjny Monitora Wołynskiego
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Stowarzyszenie Kultury Polskiej im.Ewy Felińskiej na Wołyniu składa najserdecz-
niejsze podziękowania Zarządowi Głównemu Związku Sybiraków, a także władzom 
miasta Białegostoku za zaproszenie na XI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Coroczny udział w tej szczególnej uroczystości stał się dobrą tradycją dla członków 
naszego Stowarzyszenia i umożliwia nam oddanie hołdu Rodakom – Zesłańcom.

Zarząd Stowarzyszenia Kultury Polskiej im.Ewy Felińskiej na Wołyniu

з
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Волинські байкери 10 
вересня відвідали дитячий 
будинок «Сонечко» у Кі-
верцях. Вони подарували 
дітям іграшки, які придба-
ли за власні гроші.

У Луцьку започаткова-
но проект «Грає духовий 
оркестр». Щонеділі у Пар-
ку культури і відпочинку 
імені Лесі Українки з 16.00 
до 18.00 звучатимуть му-
зичні твори у виконанні 
духових оркестрів міста.

У луцьких дитсадках 
на 100 місць претендує 
140 дошкільнят. 26% дітей 
не можуть потрапити до 
дитсадка через відсутність 
місць.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

Wołyńscy motoczkliđci 
10 września odwiedzili Dom 
Dziecka “Słoneczko” w Ki-
wercach.   Podarowali dzie-
ciom zabawki, które kupili za 
własne pieniądze.

W Łucku rozpoczęto reali-
zację projektu “Gra orkiestra 
dęta”. W każdą niedzielę w 
Parku Kultury i Odpoczynku 
im. Łesi Ukrainki od 16.00 
do 18.00 dęte orkiestry mia-
sta wykonywać będą różne 
utwory muzyczne.

W łuckich przedszkolach 
na 100 miejsc przypada 140 
przedszkolaków. W związku 
z brakiem miejsc, 26% dzie-
ci nie będzie uczęszczało do 
przedszkoli.

17-22 września w Łucku 
po raz pierwszy odbędzie się 
Festiwal Przedstawień opar-
tych na utworach Łesi Ukra-
inki. W festiwalu wemie 
udział 16 teatrów z różnych 
obwodów Ukrainy.

1 вересня нинішнього 
року розпочався новий на-
вчальний рік у Польській 
школі в Ковелі. Під час 
урочистості присутні вша-
нували пам’ять солдатів, 
що взяли участь у бороть-
бі з гітлерівцями у вересні 
1939 року. Харцери демон-
стрували показ муштри і 
співали харцерські пісні.

1 września rozpoczął się 
nowy rok szkolny w Szkole 
Polskiej w Kowlu. Podczas 
uroczystości uczczono pa-
mięć żołnierzy biorących 
udział w walce z hitlerowca-
mi we wrześniu 1939 roku. 
Drużyna harcerska „Leśna 
brać” zademonstrowała po-
kaz musztry i zaśpiewała 
piosenki harcerskie. 

17-22 вересня в Луцьку 
вперше відбуватиметь-
ся Фестиваль вистав за 
п’єсами Лесі Українки. У 
ньому візьмуть участь 16 
театрів із різних областей 
України.

 
 

 

Товариство польської культури на Волині ім. Еви Фелінської висловлює щиру 
подяку Головному правлінню Спілки сибіряків, а також міській владі Білостока 
за запрошення на ХІ Міжнародний марш живої пам’яті польського Сибіру.

Щорічна участь у цій особливій урочистості стала доброю традиці-
єю для членів нашого Товариства, що надає можливість віддати честь 
пам’яті Співвітчизникам – Висланцям.

Правління Товариства польської культури на Волині ім. Еви Фелінської

/  Білосток - 2011Білосток - 2011
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Chcę wrócić do wydarzeń 
sprzed 60 lat i odświeżyć je na 
podstawie faktów ustalonych z 
literatury, dokumentów i wspo-
mnień (własnych lub usłysza-
nych od rodaków z Chopnowa). 

Wiadomo, że Wojsko Pol-
skie składało się z tych Pola-
ków, którzy jeszcze przed wojną 
mieszkali na terenie Związku 
Radzieckiego. W ten sposób w 
Moskwie postanowiono stwo-
rzyć poważne siły wojskowe w 
przeciwieństwie do Wojska Pol-
skiego Andersa, które działało 
na Zachodzie pod dowództwem 
polskiego rządu na uchodźstwie 
z siedzibą w Londynie.

I Armia Wojska Polskiego 
pod dowództwem  generała Zyg-
munta Berlinga została w tym 
czasie włączona do І Frontu Bia-
łoruskiego i skierowane na Wo-
łyń, żeby później uczestniczyć w 
operacji Brest – Lublin, przekro-
czyć Bug i dojść do Wisły.

Przejście do rejonu Kiwerce, 
według rozkazu dowódcy frontu 
Konstantego Rokosowskiego, z 
rejonu Berdyczów – Żytomierz 
roczęła się 29. kwietnia i dobiegła 
końca 15. maja na tyłach od Armii 
Radzieckiej. Tak więc I Dywizja 
Piechoty została ulokowana w la-
sach na północ od Suska i Słowa-
tycz - w kierunku Czetwertni; ІІ 
– na południe od Suska; ІІІ Dywi-
zja – na wschód po drodze Jezioro 
– Trostianiec. Te dywizje wspólnie 
z VIII Korpusem Pancernym і І 
Brygadą Pancerną były pierwszą 
linią obrony terenu przyległego do 
wschodniej części Styru.

Komenda Wojska znajdo-
wała się na wschodnim obrze-
żu wsi Chopnów w domu braci 
Tynczuków.

Po nowym ulokowaniu Woj-
sko zabrało się do pracy: oprócz 
budowy umocnień stwarzało 
normalne warunki bytowe, po-
prawiało je. Do Chopnowa ze 
strony Trostiańca z przeciwpoża-
rowej cegły został ułożony około 
kilometr drogi. W lesie Obirek 
działał tartak, gdzie drewnem 
służył wieczny las, wyniszczo-
ny do końca w czasie powojen-
nym… Na naszym dziedzińcu 
wybudowano łaźnię, dwa schro-
niska od bomb na głębokości 
około trzech metrów. Jedno z 
nich jeszcze pięć lat  po wojnie 
funkcjonowało jako spiżarnia. 

Chyba po raz pierwszy miesz-
kańcy Chopnowa oglądali wtedy 
na rozepniętym pomiędzy sosna-
mi białym ekranie fi lmy. Ponoć 
w naszej wsi nawet kręcono fi lm 

«Zygmunt Kołosowski» -między 
innymi fragmenty o próbach za-
trzymania przez niemieckich na-
zistów samochodu patrioty. 

Pamiętam, że w przededniu 
święta Trójcy żołnierze wzdłuż 
ścieżki prowadzącej do komen-
dy sadzili brzózki. Przypomi-
nam sobie też czarnego ogiera, 
który stał w jednym z kątów 
stodoły (w drugim stłoczyliśmy 
się my – ludzie, których wyrzu-
cono z domów). Stary żołnierz 
w konfederatce przez las jeździł 
do sąsiedniego Ostrowa kosić 
koniczynę i jednego razu zabrał 
mnie, małego, ze sobą, być może 
dla większego bezpieczeństwa w 

razie ataku powstańców, o czym 
Polaków ostrzegano. Później 
dowiedziałem się od brata, że 
czarny ogier, na którym jeździ-
łem z żołnierzem, to był dar dla 
Zygmunta Berlinga z rąk samej 
angielskiej Królowej … Dobrze 
pamiętam generała w czasie 
jego spaceru z owczarkiem.

W Chopnowie dotychczas 
można wskazać te domy, w 
których mieszkało dowództwo 
Wojska Polskiego: Aleksander 
Zawadzki i Karol Świerczewski 
– zastępcy dowódcy, dziekan 
Wojska, porucznik Franciszek 
Kubsz, przedstawiciele dowódz-
twa Armii Czerwonej (o ile 
dobrze pamiętam) A. Jewsie-
jew i M. Mołotkow. Gościła tu 
również Wanda Wasilewska, 
Edward Osóbka-Morawski – 
przedstawiciel Krajowej Rady 
Narodowej (KRN), przyszły 
działacz społeczny PRL Piotr Ja-
roszewicz, na ten czas szef dzia-
łu polityki i edukacji II Dywizji.

Wojsko Polskie było wtedy za-
angażowane w przygotowanie do 
wspólnej z Wojskiem Radzieckim 
operacji Brest – Lublin, obronę 
wzdłuż rzeki Styr, w przypadku, 
jeśli przeciwnik nagle wyprzedzi 
operację kontratakiem. Byli go-
towi też na taki scenariusz, gdyby 
podstawowe siły wojskowe po-
szły w kierunku Białorusi, żeby 
wzmocnić lewą linię frontu.

Pozycję wejściową I Dywizji 
zajmowały Hodomicze – Borowi-
cze (Pułk I), Borowicze – Śmier-
dzin (Pułk III). Pułk II, który był 
ulokowany w rejonie Krynycz-
nego, łączył І i ІІ Dywizje, był 
zapasowym, przygotowanym do 
poruszania się w kierunku Hodo-
micze, Borowicze czy Sokal. 

V і VI Pułki Piechoty znajdo-
wały się poza rejonem Kiwerce, 
IV – bronił Suska, Oliszkowicz, 
Uroczyszcza. Czuwali również 

saperzy, aby przewozić ludzi 
przez Styr.

W jednym tylko rejonie Puł-
ku ІІ zostało wybudowanych 
78 okopów. Niektóre z nich do-
tychczas przypominają o prze-
szłości w okolicznych lasach. 

Właśnie w Chopnowie za-
stępca dowódcy, pułkownik 
Aleksander Zawadzki, który 
mieszkał w domu czy to Alek-
sandra Oniszczuka, czy Daniły 
Łukaszuka, gromadził party-
zantów dla ich przedostania się 
przez Białoruś do Polski. Tutaj 
30. maja Rada Wojskowa zało-
żyła ramy prawne przyszłych sił 
zbrojnych Polski.

Chociaż na naszych terenach 
liczba  żołnierzy wzrosła do 22 
380 osób, to jednak nie była wy-
starczającą dla pełnego zestawu. 
W naszym rejonie z brygady 
pancernej utworzono korpus, a 
zmechanizowane bataliony pie-
choty urosły do rangi brygady. 
Wzmocniono system naprawy, 
służby sanitarną, weterynaryjną, 
zakwaterowania. W Wojsku wy-
dawano gazety «Nowe horyzon-
ty», «Na Zachód», «Do walki», 
«Głos żołnierza» i inne. Rozwią-
zano też problem rekrutacji Po-
laków do Wojska. W szeregach 
armii stanęło dużo radzieckich 
obywateli, którzy w pewnym 
stopniu  posługiwali się językiem 
polskim, na przykład: Kropotow, 
dowódca działu łączności, po-
rucznik; Jakub Prawin, zastępca 
dowódcy w sprawach wycho-
wania politycznego, porucznik; 
Ustym Lowoczkin, dowódca 
służb medycznych dywizji, major 
i inni. Tak z 54,6 tysięcy żołnierzy 
46,4 tysięcy było Polakami. Rów-
nież naliczono 2,8 tysięcy Rosjan, 
2,7 tysięcy Żydów, 1,6 tysięcy 
Ukraińców, 900 Białorusinów. 

Analiza wydarzeń 1944 roku 
związanych z formacją Wojska 
Polskiego wykazuje, że Stalin i 
jego otoczenie przygotowywa-
li sobie powojenną Polskę jako 
oddanego pośrednika w Euro-
pie, placówkę dla rozwoju w niej 
idei socjalistycznych, a Układ 
Warszawski jako podstawę dla 
przyszłych zbrojnych działań w 
Europie. Dzięki Bogu te wszyst-
kie plany komunistycznego 
zniewolenia w końcu stały się 
utopią, chociaż przyniosły dużo 
kłopotów zarówno dla narodu 
polskiego jak też dla ukraińskie-
go. Jednak historii 1944 roku na 
Wołyniu nie należy zapominać. 

Польський слід
в історії Волині
В історії мого рідного села Хопнів був відносно короткий, але 
пам’ятний період (травень-липень 1944 року), коли тут наби-
рала силу Польська армія.

Хочеться повернутися до 
подій більше, ніж 60-річної 
давнини і на основі знайде-
них фактів із літератури, до-
кументів і спогадів (власних 
та тих, які почув від земляків-
хопнівців) відтворити їх. 

Загальновідомо, що Поль-
ська армія складалася із тих 
поляків, котрі ще до війни 
мешкали на території Радян-
ського Союзу. У Москві, та-
ким чином, вирішили ство-
рити серйозну збройну силу 
на противагу Польської армії 
Андерса, яка діяла на Захо-
ді та керувалася вказівками 
польського уряду у вигнанні, 
що осів у Лондоні.

Польська армія під коман-
дуванням генерала Зиґмунта 
Берлінга  у цей час була уже в 
складі І Білоруського фронту 
перекинута на Волинь, щоб 
пізніше взяти участь у Брест-
сько-Люблінській операції, 
форсувати Буг, вийти до Вісли.

Передислокація у район 
Ківерець, згідно з наказом 
командуючого фронтом Кос-
тянтина Рокосовського з ра-
йону Бердичів – Житомир по-
чалася 29 квітня і закінчилася 
15 травня у тилу Радянської 
армії. При цьому І дивізія пі-
хоти зосередилась у лісах на 
північ від Суська і Словатич, у 
напрямку Четвертні; ІІ – пів-
денніше Суська; ІІІ дивізія – 
східніше шляху Озеро – Трос-
тянець. Ці дивізії разом із VIII 
танковим корпусом і І танко-
вою бригадою становили пер-
ший рубіж оборони території, 
прилеглої зі сходу до Стиру.

Штаб армії розмістився на 
східній околиці села Хопнів у 
будинку, який належав бра-
там Тинчукам.

На новому місці дислокації 
війська закипіла робота: окрім 
зведення укріплень, армія об-
лаштовувала нормальні умо-
ви свого побуту, поліпшувала 
його. До Хопнева з боку Трос-
тянця з вогнетривкої цегли 
було викладено близько кіло-
метра дороги. У лісі Обірок 
працював тартак, де сировиною 
для пиломатеріалів став віко-
вічний ліс, який дорізали у по-
воєнний час… У нашому дворі 
збудували лазню, два бомбос-
ховища, глибиною близько 
трьох метрів. Одне з них ще й 
після війни років п’ять слугува-
ло як овочесховище. 

Чи не вперше хопнівці по-
бачили тоді на розіп’ятому між 
соснами білому полотнищі 
екрані кінофільми. У нашому 
селі, кажуть, навіть знімали 
стрічку «Зигмунт Колосов-
ський», зокрема кадри про на-
магання фашистського поста 
зупинити автомобіль патріота. 

Пригадую, як напередодні 
свята Трійці солдати обсади-
ли стежку до штабу берізками. 
Запам’ятався вороний жере-
бець, що стояв у засторонку 
клуні (у другому тіснились 
ми, люди, виселені з хати). 
Старий «жолнєж» у конфеде-
ратці через ліс їздив у сусід-
ній Острів косити конюшину 
і одного разу взяв із собою й 
мене, малого, можливо, для 
«підстраховки» на випадок на-
паду повстанців, про що поля-
ки були попереджені. Згодом я 
почув від брата, що вороний 
жеребець, на якому я і їздив із 
«жолнєжом», був подарунком 

Зиґмунту Берлінгу від самої 
англійської королеви… Яскра-
во пригадую генерала під час 
прогулянки із вівчаркою.

У Хопневі й досі можуть по-
казати будинки, у яких жили 
інші високі чини Польської 
армії: Олександр Завадський 
та Кароль Свєрчевський – за-
ступники командуючого, де-
кан армії, підполковник Фран-
цішек Кубш, представники 
ставки Головного команду-
вання Радянської Армії (якщо 
мені не зраджує пам’ять) 
А.Євсєєв та М.Молотков. Тут 
побувала також Ванда Васи-
левська, Едвард Осубка-Мо-
равський – представник Кра-
йової ради народової (КРН), 
майбутній державний діяч 
ПНР Петро Ярошевич, тоді 
начальник політично-вихов-
ного відділу ІІ дивізії.

Польська армія тоді була 
зайнята підготовкою до спіль-
ної з радянськими військами 
Брестсько-Люблінської опе-
рації, організовуючи оборону 
по р. Стир, на випадок, якщо 
раптом ворог випередить 
операцію своїм контрударом. 
Були готові й до такого розви-
тку подій, коли б основні сили 
повернули у напрямку Біло-
русі, щоб зміцнити ліве крило 
фронту своїми силами.

Вихідними позиціями при 
цьому для І дивізії були Годо-
мичі – Боровичі (І полк), Бо-
ровичі – Смердин (ІІІ полк). 
ІІ полк, що стояв у районі 
Криничного, зв’язував І і ІІ 
дивізії, був резервом, готовим 
до виступу на Годомичі, Боро-
вичі чи Сокіль. 

V і VI полки піхоти були 
за межами Ківерцівщини, IV 
– ніс оборону Суська, Оліш-
кович, Урочищ. У готовності 
були й сапери, щоб забезпе-
чити переправи через Стир.

Тільки у районі оборони ІІ 
полку було збудовано 78 окопів. 
Частина їх і досі нагадує про ми-
нулі часи у навколишніх лісах. 

Саме в Хопневі заступник 
командуючого полковник 
Олександр Завадський, який 
квартирував у хаті чи-то Олек-

сандра Онищука, чи Данила 
Лукашука, займався форму-
ванням партизан для перепра-
ви їх через Білорусь у Польщу. 
Тут, 30 травня, Рада армії за-
твердила й законодавчу базу 
майбутніх Збройних сил Поль-
щі.

Чисельність Польської ар-
мії хоч і зросла у наших міс-
цях на 22 380 солдатів, була 
недостатньою для повного 
комплекту. У нашому районі, 
на базі танкової бригади по-
чав формуватися корпус, а 
батальйон механізованої піхо-
ти перетворювався у бригаду. 
Міцніла ремонтна база, сані-
тарна, ветеринарна, інтендант-
ська служби. В армії виходили 
газети «Нові горизонти», «На 
Захід», «До бою», «Голос солда-
та» та ін. Вирішувалась і про-
блема підготовки кадрів з чис-
ла поляків. У лавах армії було 
багато радянських громадян, 
котрі у певній мірі володіли 
польською мовою, наприклад: 
Кропотов, начальник відді-
лу спецзв’язку, підполковник; 
Яків Правін, заступник коман-
дира з питань політвиховання, 
підполковник; Устим Льовоч-
кін, начальник медслужби ди-
візії, майор та ін. Так, із 54,6 
тисяч солдатів, 46,4 тисяч були 
поляками. Росіян було 2,8 ти-
сяч, євреїв – 2,7 тисяч, україн-
ців – 1,6 тисяч, білорусів – 900. 

Аналіз подій 1944 року, 
пов’язаних із формуванням 
І Польської армії, свідчить, 
що Сталін і його оточення 
готували собі в особі повоєн-
ної Польщі вірного сателіта в 
Європі, плацдарм для утвер-
дження у ній соціалістичних 
ідей, Варшавського догово-
ру – основу для майбутнього 
збройного протистояння з 
Європою. Дякувати Богові, 
що ті плани комуністичного 
поневолення з часом стали 
утопією, хоча й принесли ба-
гато лиха як для польського, 
так і для українського наро-
дів! Проте історію 1944 року 
на Волині не слід забувати. 

Валеріан ТИНЧУК

Polski ślad
w historii Wołynia
W historii mojej rodzinnej wsi Chopnów był stosunkowo krótki, 
ale niezapomniany okres (maj-lipiec 1944 roku), gdy formowało i 
uzupełniało się tu Wojsko Polskie. 

Walerian TYNCZUK
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Ukraińska prasa o Polsce
Коморовський розповів

про телефонну розмову з Януковичем
Президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що після телефонної розмови з укра-

їнським Президентом Віктором Януковичем оптимістично оцінює перспективи розвитку 
ситуації в Україні в контексті вирішення справи арешту екс-прем’єр-міністра України Юлії 
Тимошенко.

Про це він сказав після зустрічі з головою Ради Євросоюзу Германом ван Ромпеєм, передає 
офіційний сайт президента Польщі.

Зазначимо, Коморовський обговорював з ван Ромпеєм ситуацію в Україні та підготовку 
саміту «Східне партнерство». За його словами, успіх саміту є важливим для європейської 
перспективи українців.

«Ми будемо продовжувати дії, спрямовані на успіх Східного партнерства, а також на ви-
хід України зі складної ситуації, в якій вона опинилася, на думку багатьох держав-членів ЄС, 
через справу Тимошенко», – сказав Коморовський.

Нагадаємо, прес-служба Президента України 8 вересня повідомила, що Янукович і Комо-
ровський того ж дня провели телефонну розмову.

31 серпня Коморовський в інтерв’ю польському «TVP Info», коментуючи свою зустріч з 
Януковичем, заявив, що судовий процес над Тимошенко, який на Заході сприймають як про-
цес політичний, а не кримінальний, є перешкодою на шляху України до ЄС.

korrespondent.net, 11 вересня 2011 року

Komorowski opowiedział 
o rozmowie telefonicznej z Janukowyczem

Prezydent Polski Bronisław Komorowski oświadczył, że po rozmowie telefonicznej z ukraińskim 
Prezydentem Wiktorem Janukowyczem, optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju sytuacji 
na Ukrainie w kontekście rozwiązywania problemu aresztowania byłego Premiera Ukrainy Julii 
Tymoszenko.

O tym poinformował on na spotkaniu z Prezesem Rady UE Hermanem van Rompuy’em, (tak 
podaje strona ofi cjalna Prezydenta Polski).

Komorowski omawiał z van Rompuy’em sytuację na Ukrainie i przygotowanie do szczytu 
Partnerstwo Wschodnie. Według niego, sukces szczytu jest ważny dla europejskiej perspektywy 
Ukraińców.

Prezydent Polski powiedział: «Będziemy nadal kontynuowali działania, skierowane na sukces 
Partnerstwa Wschodniego oraz na wyjście Ukrainy ze złożonej sytuacji, w której ona się okazała, 
zdaniem wielu krajów członkowskich UE, z powodu sprawy Tymoszenko».

Przypomnijmy, że służba prasowa Prezydenta Ukrainy 8 września poinformowała, że Janukowycz 
i Komorowski przeprowadzili rozmowę telefoniczną.

31 sierpnia Komorowski w rozmowie z polskim «TVP Info», komentując swoje spotkanie z 
Janukowyczem, oświadczył, iż proces sądowy w sprawie Tymoszenko, odbierany na Zachodzie jako 
proces polityczny, a nie kryminalistyczny, jest przeszkodą na drodze Ukrainy do UE.

 korrespondent.net, 11 września 2011 roku

Україна рада успіху Польщі у видобутку сланцевого газу
Українська влада зацікавлена досвідом Польщі в пошуку і видобутку сланцевого газу, зна-

чні поклади якого є також в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав перший Віце-прем`єр-міністр, 

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв на прес-конференції в поль-
ській Криниці у п`ятницю.

А.Клюєв привітав присутнього на конференції польського Віце-прем`єра Вальдемара 
Павляка з нещодавнім вдалим першим видобутком сланцевого газу в Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у червні нинішнього року британська компанія 3Legs Resources 
поінформувала про виявлення покладів сланцевого газу в результаті пробного буріння на 
північному заході Польщі.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 
році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, переважно, за рахунок слан-
цевого газу.

 «УНІАН», 10 вересня 2011 року

Ukraina cieszy się z sukcesów Polski 
w wydobyciu gazu łupkowego

Władze ukraińskie są zainteresowane doświadczeniem Polski w poszukiwaniu i wydobyciu gazu 
łupkowego. Duże złoża tego surowca znajdują się również na Ukrainie - o tym powiedział pierwszy 
Wicepremier, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Andrij Klujew na konferencji 
prasowej w polskiej Krynicy (według korespondenta UNIAN w Polsce). 

A. Klujew pogratulował obecnemu na konferencji polskiemu Wicepremierowi Waldemarowi 
Pawlakowi pierwszego udanego wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

Jak poinformował UNIAN, w czerwcu bieżącego roku brytyjska spółka 3Legs Resources 
poinformowała o odkryciu gazu z łupków w wyniku wiercenia badawczego na północnym zachodzie 
Polski.

Gaz łupkowy zmienił rynek energetyczny USA i zapewnia 15-20% produkcji. W roku 2009 Stany 
Zjednoczone, po raz pierwszy od 2001 roku, wyprzedziły Rosję w wydobyciu gazu, i to przeważnie 
dzięki wydobyciu gazu z łupków. 

 «UNIAN», 10 września 2011 roku

Газопровід в обхід України збільшить залежність Європи
від Росії – єврокомісар

Запуск газопроводу «Північний потік» насправді не є диверсифікацією джерел енергопос-
тачання до Європи, оскільки збільшує залежність європейських країн від одного постачаль-
ника газу – Росії.

Про це під час XXI Економічного форуму у Криниці (Польща) заявив єврокомісар з пи-
тань бюджету та фінансового планування Януш Левандовський. Левандовський зазначив, 
що цей газопровід є «пам’яткою епохи двосторонніх відносин» Росії та Німеччини.

У той же час, єврокомісар підкреслив, що 7 вересня Єврокомісія ухвалила документ про 
посилення координуючої ролі ЄС в енергетичних відносинах країн-членів із зовнішніми 
партнерами.

Gazeta.ua, 8 вересня 2011 року

Gazociąg z pominięciem Ukrainy zwiększy zależność Europy
od Rosji – Komisarz Europejski

Uruchomienie rurociągu «Nord Stream» w rzeczywistości nie jest dywersyfi kacją dostaw energii 
do Europy, ponieważ zwiększa zależność krajów europejskich od jedynego dostawcy gazu – Rosji.

O tym podczas XXI Forum Gospodarczego w Krynicy (Polska) oświadczył Komisarz Europejski 
ds Budżetu i Planowania Finansów Janusz Lewandowski. Lewandowski zauważył, że ten gazociąg 
jest «zabytkiem epoki dwustronnych stosunków» Rosji i Niemiec.

Jednocześnie Komisarz Europejski podkreślił, że 7 września Komisja Europejska zatwierdziła 
dokument w sprawie wzmocnienia koordynującej roli UE w stosunkach energetycznych krajów 
członkowskich z partnerami zewnętrznymi.

Gazeta.ua, 8 września 2011 roku

Українська гривня
відсвяткувала 15-річчя

2 вересня 1996 року в обіг запустили нову грошову одиницю 
України – гривню. У перший же день грошової реформи за вста-
новленим курсом було перераховано у гривні ціни, тарифи, 
розміри заробітної плати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках 
підприємств, установ та організацій, а також вклади громадян.

Українська гривня має довгу і цікаву істо-
рію. Так, на першу згадку «гривні» у значен-
ні грошової одиниці натрапляємо у «Повісті 
минулих літ». Тобто вже у VIII-ІХ ст. при 
здійсненні торгових операцій, сплаті данини 
гривня використовувалась як міра ваги та 
грошова одиниця. В ХІ столітті слово «грив-
ня» набуло іншого значення – вагового. Вага 
срібла могла складатися з певного числа од-
накових монет, тому поступово виник раху-
нок їх на штуки. Монетні гривні проіснували 
до середини ХІІІ століття, лише новгородські 
існували до кінця XV століття. Гривня існу-
вала до XVIII століття лише як вагова монета 
– «гривенка».

– Першою була київська гривня, також іс-
нували татарські, новгородські, чернігівські 
гривні, – розповів колекціонер-нумізмат 
Анатолій Сєрков, голова Волинської асоціації 
колекціонерів «Паритет». – Згодом гривня, як 
грошова одиниця, почала відроджуватися у 
1918 році, коли уряд УНР вирішив випустити 
свою національну валюту.

Гривня, як грошова одиниця незалежної 
України, утвердилася у 1996 році, коли у серп-
ні в засобах масової інформації було оголо-
шено Указ Президента України Леоніда Кучми 
«Про грошову реформу в Україні». Відповідно 
до Указу грошова реформа у нашій державі 
проводилася від 2 до 16 вересня 1996 року. У 
перший же день реформи за встановленим 
курсом було перераховано у гривні ціни, тари-
фи, розміри заробітної плати, стипендії, пен-
сії, кошти на рахунках підприємств, установ та 
організацій, а також вклади громадян. Вклади 
населення у карбованцях було перераховано у 
гривні за курсом 100000 карбованців за одну 
гривню без будь-яких обмежень і конфіскацій 
із вільним їх використанням у гривнях.

Протягом 15 днів – від 2 до 16 вересня 1996 
року – в готівковому обігу одночасно вільно 

використовувалися як гривні, так і карбован-
ці з поступовим вилученням останніх. Після 
16 вересня 1996 року прийом карбованців в 
усіх видах платежів було припинено і єди-
ним законним засобом платежу на території 
України відтоді стала гривня.

– Зважаючи на те, що Україна 2 вересня 
святкує день народження гривні, ми, нуміз-
мати Волині, не могли пропустити цю дату і 
спільними зусиллями вирішили організувати 
виставку, приурочену нашій національній 
валюті, – наголосив Анатолій Сєрков.

На виставці «Гроші як візитна картка 
України» представлена історія «незалежної» 
гривні – тут можна побачити паперові гроші 
і пам’ятні монети, випущені Національним 
банком України протягом 15 років. Так, цін-
ними експонатами є копія монетної гривні ки-
ївського типу ХІ – ХІІІ ст., що на той час була 
основною одиницею грошового обігу на тери-
торії Київської Русі, а також монета, випущена 
нещодавно з нагоди відзначення 20-річчя не-
залежності України. Також на виставці пред-
ставлені карбованці, пазли на грошову темати-
ку, сувенірна продукція із гривнями, вирізки з 
газет, спеціалізована література тощо. Під час 
відкриття виставки її експозиція поповнилася 
ще двома експонатами. Так, працівники Наці-
онального банку України у Волинській області 
вручили Анатолію Сєркову подарунки – ка-
лендар за 1991–2011 роки, де зображені моне-
ти, що визнані найкращими в Україні, а також 
каталог пам’ятних і ювілейних монет за 1995 – 
2009 р.р. і окремий за 2010 рік.

Ознайомитися з історією гривні і на власні 
очі побачити цінні експонати можна у голо-
вній залі «Західінкомбанку» з 9 до 16 години 
щодня, крім вихідних.

Аня ТЕТ

Ukraińska hrywna
obchodziła 15-lecie

2. września 1996 roku została dopuszczona do obiegu nowa wa-
luta Ukrainy – hrywna. Już w pierwszym dniu reformy walutowej 
według ustalonego kursu zostały przeliczone na hrywny ceny, 
taryfy, pensje, stypendia, emerytury, środki na rachunkach przed-
siębiorców, instytucji i organizacji oraz składki obywateli.

Hrywna ukraińska ma długą i ciekawą hi-
storię. Pierwszą wzmiankę o «hrywnie» jako 
jednostce monetarnej znajdujemy w «Powieści 
minionych lat». To znaczy, że już w VIII-ІХ w. 
podczas transakcji handlowych spłaty daniny 
hrywna była używana jako miara wagi i jednost-
ka monetarna. W ХІ wieku wyraz «hrywna» miał 
inne znaczenie – waga. Waga srebra była złożo-
na z pewnej liczby jednakowych monet, dlatego 
stopniowo zaczęto ją dzielić na sztuki. Hrywna 
w postaci monety istniała do połowy ХІІІ wieku, 
a hrywny nowgorodzkie istniały do końca XV 
wieku. Tak więc do XVIII wieku hrywna istniała 
tylko jako moneta wagowa — «hrywienka».

– Pierwszą była hrywna kijowska, istniały rów-
nież hrywny tatarskie, nowgorodzkie, czernihow-
skie – opowiedział kolekcjoner, numizmatyk Ana-
tolij Sierkow, prezes Wołyńskiego Stowarzyszenia 
Kolekcjonerzy «Parytet». – Później hrywna jako 
jednostka monetarna zaczęła się odradzać w 1918 
roku, kiedy Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej 
postanowił zaprowadzić swoją walutę narodową.

Hrywna jako jednostka monetarna niepodle-
głej Ukrainy została zatwierdzona w 1996 roku, 
kiedy w sierpniu w mediach ogłoszono Dekret 
Prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy «O refor-
mie pieniężnej na Ukrainie». Zgodnie z Dekre-
tem, reforma monetarna w naszym kraju była 
przeprowadzana od 2. do 16. września 1996 roku. 
Już w pierwszym dniu reformy według ustalone-
go kursu zostały przeliczone na hrywny ceny, 
taryfy, pensje, stypendia emerytury, środki na 
rachunkach przedsiębiorców, instytucji i organi-
zacji oraz składki obywateli. Depozyty ludności 
w karbowańcach zostały przeliczone na hrywny 
według kursu 100000 karbowańców za jedną 
hrywnę bez jakichkolwiek ograniczeń i konfi ska-
ty ze swobodnym ich używaniem w hrywnach.

Przez 15 dni – od 2. do 16. września 1996 
roku – w obiegu gotówkowym swobodnie były 

używane zarówno hrywny jak karbowańce, z 
jednoczesnym stopniowym wycofaniem tych 
ostatnich. Po 16. września 1996 roku odbiór kar-
bowańców we wszystkich rodzajach opłat został 
zawieszony i jedynym prawnym środkiem płat-
niczym na terytorium Ukrainy została hrywna.

– Biorąc pod uwagę ten fakt, że Ukraina 2. 
września obchodzi urodziny hrywny, my, numiz-
matycy Wołynia, nie mogliśmy minąć tej daty i 
własnym wysiłkiem postanowiliśmy zorganizo-
wać wystawę „ku czci” naszej waluty narodowej 
– zauważył Anatolij Sierkow.

Wystawa «Pieniądz jako wizytówka Ukrainy» 
zaprezentowała historię «niezależnej» hrywny 
– można tam zobaczyć pieniądze papierowe i 
monety pamiątkowe wydawane przez Narodowy 
Bank Ukrainy przez 15 lat. Na wartościowe eks-
ponaty składają się odbitki hrywny jako monety 
typu kijowskiego z ХІ – ХІІІ w., która w tym cza-
sie była podstawową jednostką obiegu monetar-
nego na terenach Rusi Kijowskiej, a także mone-
ta wydana niedawno z okazji obchodów 20-lecia 
niepodległości Ukrainy. Wśród eksponatów wy-
stawy są również karbowańce, pazzle na tematy 
pieniężne, pamiątki w postaci hrywny, wycinki 
z gazet, literatura fachowa itp. Podczas otwarcia 
wystawy jej ekspozycja została wzbogacona jesz-
cze o dwa eksponaty. Pracownicy Narodowego 
Banku Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim wręczy-
li Anatolijowi Sierkowowi prezenty – kalendarz z 
lat 1991–2011, który przedstawia monety uzna-
wane za najlepsze na Ukrainie, a także Katalog 
Monet Pamiątkowych i Okolicznościowych z lat 
1995 – 2009 oraz odrębny Katalog z 2010 roku.

Zapoznać się z historią hrywny i na własne 
oczy zobaczyć wartościowe eksponaty można w 
sali głównej «Zachidinkombanku» od 9 do 16 
godziny codziennie, z wyjątkiem weekendów.

Ania TET
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Музика, яка об’єднує
Перші осінні вихідні лучани зустріли із нотками джазу. 3-4 ве-
ресня у місті тривав Четвертий джазовий фестиваль «Art Jazz 
Cooperation - 2011». У рамках фестивалю організатори поєд-
нали музику, мистецтво фотографії та малюнок.

«Джазові емоції»
крізь призму об’єктива 

Саме з мистецтва створення неповторних 
світлин розпочався цьогорічний фестиваль 
«Art Jazz Cooperation – 2011». Фотографи з 
Луцька та Одеси презентували у статичних 
зображеннях своє власне бачення джазово-
го світу. Щоправда серед професіоналів був 
і аматор – консул Генерального консульства 
РП у Луцьку Кшиштоф Савіцькі, котрий 
представив на виставці п’ять своїх робіт.

Щоправда експозицію та саме дійство не 
можна було назвати класичним, адже органі-
затори фестивалю намагалися поєднати різні 
види мистецтва. Під час виставки музиканти 
грали спокійно-солодкі джазові компози-
ції, а художники на ходу робили портретні 
замальовки, які одразу ж вішали на стіну у 
галереї. Багато відвідувачів з подивом зна-
йшли себе на імпровізованій виставці або ж 
відгадали емоцію, яку випромінювало те чи 
інше обличчя. 

Окреме, почесне місце займали афіші ми-
нулорічних фестивалів. Через ретроспектив-
ні плакати можна було побачити як зароджу-
вався джазовий рух у місті і хто з виконавців 
побував за середньовічними стінами замку. 
На деяких афішах зірки джазу залишили свої 
автографи на згадку.

До слова, деякі фотороботи були продані 
на VIP-вечірці в суботу, а кошти, отримані 
від продажу, будуть скеровані на допомогу 
талановитій молоді, яка бере участь у кон-
курсі «Нові імена України».

Про культуру «на контрастах»

Ще однією цікавою складовою цьогоріч-
ного джазового фестивалю став майстер-
клас для журналістів на тему «Культура – це 
цікаво?». Колеги з Любліна поділилися влас-
ним досвідом роботи над журналістськими 
матеріалами про мистецькі події.

За словами журналіста «Ґазети Виборчої» 
Ґжеґожа Юзефчука, Люблін брав участь у 
конкурсі на звання Європейської столиці 
культури – 2016, тому у місті відбуваються 
найрізноманітніші акції. На його думку, про 
культуру треба писати так, щоб було цікаво 
читати і митцю, і простій людині. Він пере-
конаний, що журналіст, котрий висвітлює 
мистецькі теми, не може бути повністю 
об’єктивним, адже мистецтво торкається 
його власного внутрішнього світу, однак він 
повинен знати теорію культури, адже це – 
база для оглядача творчих подій.

Журналістка з «Радіо Люблін» Маґдалєна 
Ліпєц розповідала про те, як зацікавити ау-
диторію, адже дуже важко по-новому робити 
матеріали на теми, про які вже всі давно і ба-
гато писали. Вона вважає, що новини треба 
писати на контрастах. Для прикладу, якщо це 
виставка порід з геодезії, то запитати людину 
з села, що для неї значить земля, представити 
думки науковця і хлібороба. Маґдалєна Лі-
пєц упевнена, що журналістам не можна ску-
питися на емоції, адже своїми матеріалами 

вони повинні привернути увагу, зацікавити 
людей, а не просто констатувати факт.

Музика, яка об’єднує покоління

Концертна програма протягом обох днів 
мала бути насиченою, проте навіть глядачі не 
очікували, що фестиваль виявиться настіль-
ки цікавим. Виступ першого гурту «Fusion 
Friend» здивував усіх своїм складом, адже на 
перкусії грав зовсім юний школяр. За слова-
ми Олега Баковського, президента Луцького 
джазового клубу, це – наймолодший учас-
ник, який виступав на сцені фестивалю за 
весь час його існування.

Здивував шанувальників джазу і виступ 
гурту «Пластилін» із Голоб, якого взагалі не 
було у програмі. Вокалістка гурту своїм ви-
конанням композиції Ніно Катамадзе «Once 
on the street» викликала шквал оплесків.

«Родзинкою» фестивалю можна назвати 
й Георгія Матвіїва, котрий зумів показати на 
сцені, що бандура – не лише український на-
родний інструмент, її струни можуть мело-
дійно вигравати джазові мотиви. 

Улюбленець волинської публіки, гурт 
«Rezus Blues» вкотре порадував лучан та гос-
тей фестивалю своїми запальними мелодія-
ми у класичному виконанні, а вокал Галини 
Конах не залишив байдужим нікого. 

Причарував українською мовою

Найочікуванішим гостем, який закривав 
перший концертиний вечір, став Карл Фрі-
ерсон – «голос та душа» легендарного гурту 
«De Phazz». Статний афроамериканець із ча-
рівною посмішкою викликав оплески ще до 
того, як почав співати. Він привітався з пу-
блікою українською мовою, до того ж нама-
гався час від часу вживати українські слова. 
Його неймовірна енергетика одразу переда-
лась усім присутнім. Програма, яку презен-
тував Карл Фріерсон – унікальна, адже він 
виступав разом із молодим гуртом із Харко-
ва «Acoustic Quartet». Крім того, що музикант 
міг заспівати слова пісень різними голосами, 
він ще й грав невеликі вистави та час від часу 
спілкувався з публікою. Вдячна публіка не 
хотіла відпускати Карла Фріерсона зі сцени.

Джаз об’єднує народи

У наступний день, неділю, послухати 
джазові композиції прийшло значно більше 
шанувальників. Концертний вечір розпочав-
ся з виступу гурту «Asea Sool» з Грузії, який 
важко назвати класичним. Вокалістка Атіна 
одразу привернула увагу глядачів своїм спі-
вом та харизмою, а найбільше усіх вразило 
виконання соло на гітарі Беком Бексоном. 
Цей чоловік-оркестр грав на гітарі смичком 
від скрипки, дерев’яною паличкою, а потім і 
взагалі виконав частину композиції однією 
рукою.

Білоруський гурт «MuzzArt» непереверше-
но виконав одну з найвідоміших композицій 
«Libertango» у власній обробці. Уже вдруге 
за нинішній рік хлопці виступають у стінах 
Луцького замку. В одне ціле злилися виступи 
«Luchesk Band» та Сергія Шишкіна, адже му-
зикант та композитор виступав не лише сам, 
а й із джазовим гуртом. А от «Luchesk Band», 
як завжди, зарядив публіку позитивом.

Останніми на сцену вийшли поляки з 
«Traditional Jazz Quartet». Публіка не могла 
втриматися від сміху після дотепних жартів 
вокаліста, підспівувала відомі композиції та 
танцювала.

Завершив фестиваль джем-сейшн, який 
зібрав на одній сцені музикантів з України, 
Польщі та Білорусі. Вони експериментували 
та творили нові химерні мелодії, а у глядачів, 
які не знали, що це митці з різних країн, мо-
гло скластися враження, що вони вже багато 
років поспіль грають разом.

Навряд чи знайдеться людина, котра б по-
шкодувала, що провела ці вихідні разом із 
джазовими мелодіями, а от організатори по-
обіцяли зробити наступного року фестиваль 
ще цікавішим, адже він буде ювілейним.

Анна ЄКИМЕНКО

Muzyka, ktora łączy
Pierwszy jesienny weekend łucczanie spędzili z nutkami jazzu. 
3-4 września w mieście odbywał się czwarty festiwal „Art Jazz 
Cooperation 2011”. W ramach festiwalu organizatorzy połączyli 
muzykę, fotografi ę i malunek.

„Jazzowe emocje”
przez pryzmat obiektywu

Tegoroczny festiwal „Art Jazz Cooperation 
2011” rozpoczął się od tworzenia niepowtarzal-
nych fotografi i. Artyści z Łucka i Odesy zapre-
zentowali w statycznym obrazie swoją własną 
wizję świata jazzu. Wśród profesjonalistów zna-
lazł się także amator – konsul Konsulatu Gene-
ralnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki, pięć wy-
konanych przez niego fotografi i przedstawiono 
na wystawie.

Ekspozycję i samą imprezę nie da się określić 
jako klasyczne, ponieważ organizatorzy festi-
walu spróbowali połączyć różne rodzaje sztuki. 
Podczas wystawy muzycy grali jazz, a malarze na 
miejscu robili szkice i od razu wieszali je na ścia-
nie galerii. Dużo gości wernisażu z podziwem 
znajdowali siebie na improwizowanej wystawie 
lub odgadywali emocję, którą wyrażała czyjaś 
twarz.

Osobne honorowe miejsce zajęły afi sze z ze-
szłorocznych festiwali. Poprzez retrospektyw-
ne plakaty można było zobaczyć jak powstawał 
ruch jazzowy w mieście i kto z muzyków od-
wiedził średniowieczny zamek. Na niektórych 
afi szach gwiazdy jazzu zostawiali autografy na 
pamiątkę.

Niektóre prace fotografi czne zostały sprze-
dane na sobotniej imprezie dla VIP-ów, a pie-
niądze przeznaczono na pomoc utalentowanej 
młodzieży, biorącej udział w konkursie „Nowe 
imiona Ukrainy”.

O kulturze – „na kontrastach”

Jeszcze jedną ciekawą częścią tegorocznego 
festiwalu były warsztaty dla dziennikarzy, temat 
których –  „Kultura – to interesująco?”. Koledzy z 
Lublina podzielili się własnym doświadczeniem 
w sprawie tworzenia tekstów dziennikarskich o 
wydarzeniach kulturalnych.

Jak powiedział dziennikarz „Gazety Wybor-
czej” Grzegorz Józefczuk Lublin uczestniczył w 
konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
2016, dlatego w mieście odbywa się dużo róż-
nych imprez kulturalnych. Jego zdaniem o kul-
turze trzeba pisać tak, żeby ten tekst zaintereso-
wał i artystę, i przeciętnego człowieka. Jest on 
przekonany, że dziennikarz, który specjalizuje 
się na tematach związanych z kulturą, nie może 
w pełni być obiektywnym, ponieważ sztuka 
wpływa na jego własny świat wewnętrzny. Mimo 
to powinien on znać teorię kultury, dlatego że 
jest to podstawa dla obserwatora wydarzeń kul-
turalnych.

Dziennikarka Radio Lublin Magdalena Li-
piec opowiadała o tym, jak zainteresować od-
biorców, ponieważ trudno w sposób oryginalny 
przygotować relacje na tematy, o których już 
dawno i wiele wszyscy pisali. Jej zdaniem wia-
domości trzeba podawać w oparciu o kontrasty. 
Na przykład, jeżeli jest to wystawa okazów w 
zakresie geodezji, trzeba zapytać człowieka ze 
wsi, czym dla niego jest ziemia, zapytać o zda-
nie naukowca i rolnika. Magdalena Lipiec jest 
pewna, że dziennikarzom nie wolno powstrzy-
mywać emocji, ponieważ muszą oni przyciągać 
uwagę, zainteresować ludzi, a nie tylko konsta-
tować fakt.

Muzyka, ktora łączy pokolenia

Planowało się, że program festiwalu będzie 
bogaty w ciągu obu dni, ale przerósł oczeki-
wania widzów. Wystąpienie pierwszego ze-
społu „Fusion Friend” zrobiło na wszystkich 
duże wrażenie swoim składem, ponieważ na 
perkusjach grało dziecko w wieku szkolnym. 
Według Olega Bakowskiego, prezesa Łuckie-
go Jazz Clubu, jest to najmłodszy uczestnik, 
który kiedykolwiek wystąpił na scenie festi-
walu.

Wielbiciele jazzu podziwiali także wystąpie-
nie zespołu „Plastylin” z Hołobów, którego w 
ogóle nie było w programie. Wykonanie przez 
wokalistkę zespołu kompozycji Nino Katama-
dze „Once on the street” wywołało burzę okla-
sków.

Za ciekawostkę festiwalu można uważać tak-
że Georgija Matwijiwa, który potrafi ł udowod-
nić na scenie, że bandura to nie tylko ukraiński 
ludowy instrument, a z jej strun można wydobyć 
jazzowe motywy.

Ulubieniec wołyńskiej publiczności zespół 
„Rezus Blues” zachwycił łucczan i gości festi-
walu swoimi melodiami w klasycznej aranżacji, 
a śpiew Haliny Konach nie pozostawił nikogo 
obojętnym.

Zaczarował językiem ukraińskim

Długo oczekiwanym gościem, który zamy-
kał pierwszy wieczór koncertowy, był Karl 
Frierson – głos i dusza legendarnego zespołu 
„De Phazz”. Przystojny Afroamerykanin z cza-
rującym uśmiechem wywołał oklaski jeszcze 
przed tym, jak zaczął śpiewać. Przywitał się 
z publicznością po ukraińsku i starał się od 
czasu do czasu używać ukraińskich słów. Jego 
nieprzeciętną energię od razu podchwycili 
wszyscy obecni. Program, prezentowany przez 
Karla Friersona okazał się jedyny w takim ro-
dzaju, ponieważ wystąpił on razem z młodym 
zespołem z Charkowa „Acoustic Quartet”. 
Artysta zaśpiewał swoje piosenki różnymi 
głosami, łącząc to jednocześnie z niewielkim 
przedstawieniem oraz rozmową z publicznoś-
cią. Wdzięczna publika nie chciała wypuścić 
go ze sceny.

Jazz łączy narody

W niedzielę jazzu słuchało o wiele wię-
cej ludzi. Wieczór zaczął się od wystąpienia 
zespołu „Asea Sool” z Gruzji, który trudno 
uznać za klasyczny. Wokalistka Atina od razu 
przyciągnęła uwagę widzów swoim śpiewem 
i charyzmą. Podziwiano grę na gitarze Beka 
Beksona. Człowiek-orkiestra grał na gitarze 
smyczkiem do skrzypiec, drewnianym paty-
kiem, a potem zagrał część kompozycji jedną 
ręką.

Białoruski zespół „MuzzArt” zagrał jedną z 
najbardziej znanych kompozycji „Libertango” 
we własnej aranżacji. Już po raz drugi w ciągu 
tego roku chłopcy grają w Łuckim Zamku. Mu-
zykant i kompozytor Serhij Szyszkin, i zespół 
„Luchesk Band” jak zwykle dostarczyli publicz-
ności niezwykłych emocji. 

Jako ostatni na scenie pojawili się Polacy z 
„Traditional Jazz Quartet”. Publiczność nie mo-
gła powstrzymać śmiechu po dowcipach woka-
listy, śpiewała i tańczyła w czasie wystąpienia 
zespołu.

Aplauz widzów wzbudził jam session. Zebra-
ni na jednej scenie muzycy z Ukrainy, Polski i 
Białorusi eksperymentowali i tworzyli nowe me-
lodie i można było odnieść wrażenie, że artyści 
już grają wspólnie od wielu lat.

Chyba nie ma wśród oglądających człowie-
ka, który pożałowałby, że spędził ten weekend 
słuchając jazzowych melodii Organizatorzy 
obiecali, że festiwal, który odbędzie się w na-
stępnym roku, będzie prezentował się o wiele 
ciekawiej, tym bardziej że będzie to festiwal ju-
bileuszowy.

Anna JEKYMENKO
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Кінофестиваль «BO!» 
відбудеться у Луцьку
23-25 вересня 2011 року у спортивно-розважальному центрі 
«Адреналін Сіті» у Луцьку відбудеться Польсько-український 
мандрівний кінофестиваль «BО!» 

У рамках фестивалю бу-
дуть представлені польські 
фільми, що побачили світ 
протягом останніх двох ро-
ків. Серед них – один із най-
новіших фільмів Яна Кіда-
ви-Блонського «Ружичка», 
комедія Яцека Гломба «Опера-
ція «Дунай», неперевершена 
«Кар’єра Нікуся Дизми» Яце-
ка Бромського та телевізійна 
адаптація Александра Фредри 
«Весілля Панянок» (режисер – 
Філіп Байон). Останній фільм 
у Польщі переглянули більше 
мільйона глядачів. 

Організатори планують 
прибуття на кінофестиваль 
«ВО!» у Луцьку режисерів 
Філіпа Байона та Кінги Демб-
ської, продюсера Збігнева 
Домагальського. Обіцяють, 
що у Луцьк приїдуть також 

польські творці молодого по-
коління – брати-режисери 
Домінік та Пьотр Матвєйчи-
ки та оператор, продюсер і 
режисер Пьотр Жуковський.

На фестивалі будуть пред-
ставлені документальні філь-
ми не лише польських твор-
ців. Українські митці також 
покажуть свої найновіші 
продукти. Під час фестивалю 
можна буде подискутувати із 
митцями, взяти участь у май-
стер-класах та відвідати фо-
товиставку Йоланти Стопки 
«Слідами Павла Ясенниці 
Речіпосполитої… І що далі?». 
Ця виставка є частиною до-
кументальної підготовки до 
спільної реалізації «Студією 
ВО!» та київським «Батис-
кафом» повнометражного 
документального фільму 

«Слідами Павла Ясенниці 
Речпосполитої Обох Наро-
дів. Срібний вік» .

Організатор фестивалю 
— польська «Студія ВО!» у 
співпраці із київською кіно-
студією «Батискаф». Фести-
валь відбудеться за підтрим-
ки міського голови Луцька 
Миколи Романюка. Головним 
спонсором «Фестивалю 
«ВО!» є польський Інститут 
кіномистецтва, що свідчить 
про високий рівень заходу. 
Організатори запевняють, 
що із Луцька помандрують 
до інших українських міст. 
Яких? Таких, де знайдуться 
охочі переглянути фільми, 
доступні у рамках «Фестива-
лю «ВО!», і зустрітися з їхні-
ми творцями. 

ВМ

Програмна рада Польсько-українського мандрівного кінофестивалю «ВО!»
– режисер Михайло Іллєнко,
– журналіст, документаліст, голова товариства «Студія ВО!» Анджей Кемпінський,
– поет і письменник Юрій Андрухович, 
– директор київської кіностудії «Батискаф» Влада Королькова, 
– журналіст, один із творців фестивалю «Відкрита ніч» Дмитро Іванов, 
– режисер, продюсер фестивалю «Happy End» Пьотр Жуковський, 
– головний редактор місячника «Кіно» Анджей Колодинський,
– головний редактор часопису «Dziennik Kijowski» Станіслав Пантелюк.

Różyczka

Najnowszy fi lm Jana Kidaway-Błońskiego. Znany pisarz 
przeżywa romans z dużo młodszą od siebie, piękną kobietą. 
Wbrew wywołującej oburzenie środowiska różnicy wieku, 
wykształcenia i pozycji intelektualista poślubia atrakcyjną 
„dziewczynę znikąd”. Zaślepiony uczuciem nie podejrzewa, że 
ich kontrowersyjny związek może nie być kwestią przypadku. 
Nie wie, że jego partnerka od dawna spotyka się po kryjomu 
z innym mężczyzną, z którym łączy ją nie tylko silna namięt-
ność, ale i groźna intryga. Zaangażowana w niemoralny układ 
z agentem, przekazuje mu informacje mające służyć kompro-
mitacji pisarza. Erotyczna fascynacja kochankiem stopniowo 
przeradza się w głębokie uczucie, choć kobieta zdaje sobie 

sprawę, że jest jedynie narzędziem w zaplanowanej akcji tajnych służb. Opowieść zainspirowana 
prawdziwymi wydarzeniami. Niebezpieczną gra uczuć między cenionym pisarzem, jego piękną 
młodą żoną oraz jej kochankiem, rozgrywająca się w burzliwych latach 60-tych.

«Ружичка»

Найновіший фільм Яна Кідави-Блонського. Відомий письменник має взаємини із набага-
то молодшою від себе гарною жінкою. Незважаючи на обурення середовища через різницю у 
віці, освіті та позиції у суспільстві, інтелектуал одружується із привабливою «дівчиною ніз-
відки». Осліплений почуттями, він не підозрює, що їхній багатозначний зв’язок може бути 
невипадковим. Не знає, що його партнерка давно таємно зустрічається з іншим чоловіком, 
із котрим пов’язана не лише пристрастю, але й сильною інтригою. Жінка, поєднана немо-
ральними стосунками з агентом, передає йому інформацію, яка компрометує письменника. 
Еротичне захоплення коханцем поступово переростає у глибоке почуття, хоча жінка розу-
міє, що вона є знаряддям у запланованій акції таємних служб. Історія спирається на реальні 
події. Небезпечна гра почуттів між відомим письменником, його гарною молодою жінкою 
та її коханцем відбувається у бурхливі 60-і роки.

“Operacja Dunaj”

Polsko-czeska superprodukcja z gwiazdorską ob-
sadą. Na ekranie Maciej Stuhr, Tomasz Kot i Zbigniew 
Zamachowski oraz… Jiri Menzel – zdobywca Oscara, 
jeden z najsłynniejszych czeskich reżyserów i akto-
rów. W sierpniu 1968 roku, podczas inwazji (zdaniem 
niektórych “przyjacielskiej” interwencji) wojsk Ukła-
du Warszawskiego na Czechosłowację zaginęła “Bie-
droneczka” – wysłużony polski czołg. To wydarzyło 
się naprawdę. Dalsze zabawne losy bohaterów fi lmu 
nie mają już żadnego przełożenia w faktach. Załoga 
gubi drogę, a jakby tego było mało – „parkuje” w nie-
spodziewanym miejscu…Czy czterej pancerni wyko-
nają zadanie? Czy polegną w starciu z niechęcią czeskich „przyjaciół” i urodą czeskich dziewcząt? 
„Operacja Dunaj” – fi lm  w reżyserii Jacka Głomba i „pod specjalnym nadzorem” Jiriego Menzla , 
który nie tylko zagrał jedną z głównych ról, ale był też opiekunem artystycznym obrazu.

«Операція «Дунай»

Польсько-чеська суперкартина із зірковим акторським складом. На екрані – Мачєй Штур, 
Томаш Кот, Збігнев Замаховський та Іржи Мензель – лауреат «Оскара», один із найвідомі-
ших чеських режисерів та акторів. У серпні 1968 року під час вторгнення (на думку декотрих 
«дружньої» інтервенції) військ Варшавського договору до Чехословаччини губиться «Божа 

корівка» – легендарний польський танк. Це сталося насправді. Подальші кумедні долі героїв 
фільму не мають уже жодного відношення до реальних подій. Команда збивається із дороги, 
але щоб цього не було замало – «паркується» у несподіваному місці… Чи чотири танкісти 
виконають завдання? Чи поляжуть у сутичці із чеськими «друзями» та вродою чеських ді-
вчат? «Операція «Дунай» – фільм режисера Яцека Гломба, знятий «під спеціальним нагля-
дом» Іржи Мензеля, котрий не лише зіграв одну із головних ролей, а також був сценічним 

постановником образу.

Kariera Nikusia Dyzmy

Nikodem Dyzma – pracownik małej fi r-
my pogrzebowej i niezrównany mówca po-
grzebowy nie ma wielkich oczekiwań wobec 
życia. Chce po prostu zarobić sobie dodat-
kowych parę groszy np. na lodówkę. Okazja 
trafi a się sama w postaci przypadkiem zdo-
bytego zaproszenia na koktajl dyplomatycz-
ny. Z pozoru drobny incydent w czasie tegoż 
koktajlu stanie się punktem zwrotnym w 
karierze mistrza ceremonii pogrzebowych.

«Кар’єра Нікуся Дизми»

Нікодем Дизма – працівник невеликої похоронної фірми, неврівноважений оратор під час 
поховань, не має великих планів на життя. Просто хоче заробити собі трохи додаткових гро-
шенят, наприклад, на холодильник. Нагода приходить сама у вигляді випадково отриманого 
запрошення на дипломатичний коктейль. Здавалося б дрібний інцидент під час того ж таки 
коктейлю стане поворотним пунктом майстра поховальних церемоній.

 
Śluby Panieńskie

Albin i Gustaw to niegrzeczni faceci, którzy próbują za wszelką cenę uwieść spiskujące przeciw 
mężczyznom panny - Anielę i Klarę. Jednak tym razem poszukiwacze mocnych miłosnych wrażeń i 
słabych kobiecych punktów trafi ają na ekstremalnie trudne przeciwniczki. Piękne dziewczyny zro-
bią wszystko, żeby pokrzyżować plany nałogowych podrywaczy i spektakularnie utrzeć im nosa. 
Wybucha wielka wojna męsko-damska, w której intryga 
goni intrygę, seryjnie łamane są serca, a każdy chwyt jest 
dozwolony. Czy rozważny, choć romantyczny twardziel 
Radost zatrzyma lawinę zabawnych nieporozumień i do-
prowadzi aferę do szczęśliwego końca?

«Весілля Панянок»

Альбін та Ґустав – це нечемні хлопці, котрі про-
бують за будь-яку ціну спокусити наставлених про-
ти чоловіків панянок – Аніелу та Клару. Однак цього 
разу шукачі сильних любовних вражень та слабких 
жіночих сердець потрапляють на по-екстремальному 
важких супротивниць. Гарні дівчата зроблять усе, 
щоб похоронити плани бувалих серцеїдів і промо-
висто втерти їм носа. Розпочинається чоловічо-жі-
ноча війна, у якій інтрига наздоганяє інтригу, масово 
розбиваються серця, а кожен прийом є дозволеним. 
Чи врівноважений, хоч і романтичний Радост стри-
має хвилю кумедних непорозумінь і доведе усе до 
щасливого кінця?

Festiwal Filmowy Bo! 
odbędzie się w Łucku
23-25 września 2011 w centrum wypoczynkowym Adrenalin-City 
w Łucku odbędzie się Polsko-Ukraiński Wędrujący Festiwal
Filmowy BО! 

W ramach festiwalu przed-
stawione zostaną polskie fi lmy 
z ostatnich dwóch lat. Wśród 
nich – jeden z najnowszych 
fi lmów Jana Kidawy Błońskie-
go “Różyczka”, komedia Jacka 
Głomba “Operacja Dunaj”, 
oszołamiająca „Kariera Niku-
sia Dyzmy” Jacka Bromskiego 
i fi lmowa adaptacja Aleksan-
dra Fredry “Śluby Panieńskie”, 
wyreżyserowana przez Fili-
pa Bajona. Ten ostatni fi lm w 
Polsce obejrzało ponad milion 
widzów. 

Organizatorzy planują 
przybycie na Festiwal Filmo-
wy Bo! do Łucka reżyserów 
Filipa Bajona i Kingi Dębskiej 
oraz producenta Zbigniewa 
Domagalskiego. Do Łucka za-
powiadają też przyjazd polscy 
twórcy młodego pokolenia 

– reżyserzy bracia Dominik i 
Piotr Matwiejczykowie oraz 
operator, producent i reżyser 
Piotr Żukowski.

Na festiwalu przedstawione 
zostaną fi lmy dokumentalne 
nie tylko polskich twórców. 
Ukraińscy twórcy też pokażą 
swoje najnowsze dokonania. 
Podczas festiwalu będzie moż-
na podyskutować z twórcami, 
wziąć udział w warsztatach i 
obejrzeć wystawę fotografi cz-
ną Jolanty Stopki “Tropami 
Pawła Jasienicy Rzeczypospo-
litej …I co dalej?”. Wystawa 
ta jest częścią dokumentacji 
przygotowanego w koproduk-
cji z kijowskim „Batyskafem” 
do realizacji przez “Studio 
BO!“ pełnometrażowego fi l-
mu dokumentalnego “Tro-
pami Pawła Jasienicy Rzecz-

pospolitej Obojga Narodów. 
Srebrny wiek”.

Organizatorem festiwa-
lu jest polskie Studio BO! w 
kooperacji z kijowską Wy-
twórnią Filmową Batyskaf, 
Festiwal otrzymał wsparcie 
mera miasta Łucka Mykoły 
Romaniuka. Głównym spon-
sorem Festiwalu BO! Jest Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej, 
co świadczy o randze przed-
sięwzięcia. Organizatorzy 
zapewniają, iż z Łucka powę-
drują do innych miejscowości 
Ukrainy. Jakich? Tam gdzie 
znajdą się tacy, którzy chcą 
obejrzeć fi lmy dostępne w ra-
mach „Festiwalu BO!” i spot-
kać się z ich twórcami.

MW

Rada Programowa Polsko-Ukraińskiego Wędrującego Festiwalu Filmowego Bo! 

– reżyser Mychajło Illienko,
– dziennikarz, dokumentalista, prezes zarządu Studia BO! Andrzej Kępiński,
– poeta i pisarz Jurij Andruchowicz, 
– dyrektor Kijowskiej Wytworni Filmowej Batyskaf Włada Korolkowa, 
– dziennikarz, współtwórca festiwalu „Otwarta Noc”, Dmytro Iwanow, 
– reżyser, producent festiwalu Happy End Piotr Żukowski, 
– redaktor naczelny miesięcznika „Kino” Andrzej Kołodyński,
– redaktor naczelny „Dziennika Kijowskiego” Stanislaw Panteluk. 
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