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W Łucku odbyła się międzynaro-
dowa konferencja.
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У Луцьку відбулася
міжнародна конференція.

Відбувся фестиваль «Україна в 
центрі Любліна».

В урочистостях взяв участь 
посол Польщі в Україні Генрик 
Літвін.

Pomysły Janusza Korczaka 
aktualne do dziś

Ідеї Януша Корчака 
актуальні і сьогодні 

Україна в Любліні 

День незалежності 
Польщі у Луцьку

Dzień Niepodległości 
Polski w Łucku

Odbył się Festiwal „Ukraina w 
Centrum Lublina”.

Найбільш відвідувані класи – 
електрогітара та барабани. 
Najbardziej popularne są klasy 
gry na gitarze elektrycznej i per-
kusji.

«Нехай би зникли ці визначен-
ня «схід-захід»
«Oby zniknęły wszystkie te okre-
ślenia «wschód-zachód»

W uroczystościach wziął udział 
Ambasador RP na Ukrainie 
Henryk Litwin.

 
 

 

Луцькій
рок-школі– 1 рік

Łuckiej
szkole rockowej – 1 rok

Ірен Роздобудько: 

Iren Rozdobudko: 

Ukraina w Lublinie

2 str.

www.mon

День нез
Польщі

2004
2012

З РІЧНИЦЕЮ!З РІЧНИЦЕЮ!

«БО!» знову в Луцьку

„BO!” znowu w Łucku
Польсько-український мандрівний кінофестиваль “БО!” 

вдруге завітав до Луцька. Саме тут у минулому році він 
почав свою мандрівку Україною.

Polsko-Ukraiński Wędrujący Festiwal Filmowy BO! po raz 
drugi zawitał do Łucka. To właśnie tu w zeszłym roku zaczął 

swoją podróż po Ukrainie.

Фестиваль стартував у 2011 році 
в Луцьку, а потім був проведений 
у Львові, Тернополі і Києві. У 2012 
році все почалося із неофіційного 
відкриття у Житомирі.

– Житомирське училище куль-
тури і мистецтв ім. І.Огієнка стало 
партнером фестивалю. Студенти 
озвучують польські казки україн-
ською мовою. У Житомирі є Поль-
ський дім, де ми організовуємо 
покази казок для польських дітей, – 
розповідає президент фестивалю 
Анджей Кемпінський.

Офіційний старт фестивалю від-
бувся 9 листопада у Львові. На фес-
тивалі демонструються три групи 
фільмів: художні, документальні і 
мультфільми. Всього передбачено 20 
українських прем’єр: вперше в Укра-
їні буде показано 6 художніх фільмів 
та 14 документальних.

Урочисте відкриття фестивалю 
в Луцьку відбулося 16 листопада 
в Центрі культури і дозвілля СНУ 
ім. Лесі Українки, а відкриття блоку 
документальних фільмів – 19 листо-
пада у приміщенні Бібліотеки СНУ. 
Обидві зали університет люб’язно 
надав як співорганізатор фестивалю.

Організатори фестивалю зі-
ткнулися із тим, що в Луцьку мало 
об’єктів, пристосованих для показу 
художніх фільмів. Одну із адапто-
ваних для перегляду фільмів залу 
надала Волинська обласна філар-
монія. Тут демонструються художні 
фільми, спектр яких широко пред-
ставлений. Тут і комедія, і драма, і 
трагікомедія, і детективний жанр. 

- Це фільми, автори яких задуму-
ються над тим, як жити та куди ми йде-
мо, - зазначає Анджей Кемпінський.

На другому фестивалі «БО!» збіль-
шилася кількість документальних 
фільмів. У Луцьку їх демонструють 

у Східноєвропейському національ-
ному університеті ім. Лесі Українки. 
Документальні фільми дають мож-
ливість студентам ознайомитися з 
тематикою польського документаль-
ного кіно, яка і сьогодні актуальна як 
для поляків, так і для українців. Як 
зазначив Анджей Кемпінський під 
час відкриття блоку документальних 
фільмів, деякі з них можна назвати 
науковими роботами у галузі історії. 
Завдяки цим фільмам можна зрозу-
міти корені сучасних проблем поль-
ського суспільства у минулому. 

Під час відкриття блоку доку-
ментальних фільмів фестивалю, у 
конференц-залі Бібліотеки СНУ 
була також відкрита виставка фо-
торобіт Йоланти Стопки «Урок па-
тріотизму». Фотографії зроблені під 
час Міжнародного мотоциклетного 
катинського рейду, траса якого про-
лягала територією Польщі, України, 
Білорусі та Росії.

Не забули організатори фести-
валю і про маленьких глядачів. За-
вдяки гостинності директора Цен-
тральної міської бібліотеки для 
дітей Ніни Бочарової, малеча мала 
можливість переглянути польські 
мультфільми.

У нинішньому році до співорга-
нізації фестивалю «БО!» долучили-
ся СМГО «Молодіжна платформа», 
фірма «Ініціал», Волинська облас-
на філармонія, Центральна місь-
ка бібліотека для дітей та Центр 
туристичної інформації та послуг. 
Медійними патронами виступа-
ють Волинська обласна державна 
телерадіокомпанія та «Волинський 
Монітор». Головний партнер фес-
тивалю – Польський інститут кіно-
мистецтва. Фестиваль триватиме в 
Луцьку до 25 листопада.

Наталя ДЕНИСЮК

Festiwal wystartował w 2011 roku w 
Łucku, następnie odbył się we Lwowie, 
w Tarnopolu i Kijowie. W 2012 roku 
wszystko zaczęło się od nieformalnego 
otwarcia w Żytomierzu. 

- Partnerem festiwalu zostało Ży-
tomierskie Kolegium Kultury i Sztuki 
im. Iwana Ohijenki. Bajkom w wersji 
ukraińskiej udzielają głosu studenci 
tej uczelni. W Żytomierzu jest Dom 
Polski, gdzie pokazujemy bajki dla pol-
skich dzieci – mówi prezydent festiwa-
lu Andrzej Kępiński.

Ofi cjalnie festiwal w tym roku wy-
startował 9 listopada we Lwowie. Pod-
czas festiwalu wyświetlane są trzy gru-
py fi lmów – fabularne, dokumentalne i 
bajki dla dzieci. W sumie przewidziano 
20 ukraińskich premier: po raz pierw-
szy na Ukrainie zademonstrują 6 fabu-
larnych i 14 dokumentalnych fi lmów.

Uroczyste otwarcie festiwalu w Łuc-
ku odbyło się 16 listopada w Centrum 
Kultury i Rozrywki na Wschodnioeu-
ropejskim Uniwersytecie Narodowym 
im. Łesi Ukrainki, natomiast otwarcie 
części dokumentalnych fi lmów – 19 
listopada w Bibliotece WUN. Oby-
dwie sale udostępnił uniwersytet, jako 
współorganizator festiwalu. 

Organizatorzy festiwalu mieli pro-
blem z tym, że w Łucku jest mało 
obiektów, które nadawałyby się do po-
kazywania fi lmów fabularnych. Jedną 
z takich sal udostępniła Wołyńska Fil-
harmonia Obwodowa. Są tu wyświetla-
ne rozmaite fi lmy fabularne – komedie, 
dramaty, tragikomedie i kryminały.

Wśród fi lmów fabularnych na fe-
stiwalu są fi lmy znanych reżyserów 
(jak to „Mała Matura 1947” Janusza 
Majewskiego, „Generał Nil” Ryszarda 
Bugajskiego, „Mistyfi kacja” Jerzego 
Koprowicza) i reżyserów młodej gene-
racji (zwłaszcza fi lmy „Smutna” Piotra 
Matwiejczyka, „Nie panikuj” Bodo 

Koxa, „Dzień, w którym umrę” Grze-
gorza Lipca).

- Są to fi lmy, których autorzy zasta-
nawiają się nad tym, jak żyć i dokąd 
zmierzamy – mówi Andrzej Kępiński.

Na drugim Festiwalu „BO!” jest 
więcej fi lmów dokumentalnych. W 
Łucku są one pokazywane w WUN im. 
Łesi Ukrainki. Filmy dokumentalne 
dają możliwość studentom zapoznać 
się z tematyką polskiego kina doku-
mentalnego, która do dziś jest aktualna 
tak dla Polaków, jak i dla Ukraińców. 
W dniu otwarcia dokumentalnej części 
festiwalu Andrzej Kępiński zaznaczył, 
że niektóre z nich zasługują na miano 
prac naukowych w zakresie historii. 
Dzięki tym fi lmom można zrozumieć 
zakotwiczenie problemów polskiego 
społeczeństwa w przeszłości.

Podczas otwarcia dokumentalnej 
części festiwalu, w sali konferencyjnej 
Biblioteki WUN została także otwarta 
wystawa fotografi czna Jolanty Stopki 
„Lekcja patriotyzmu”. Zdjęcia są zro-
bione przez autorkę podczas Między-
narodowego Motocyklowego Rajdu 
Katyńskiego, trasa którego przebiegała 
przez Polskę, Ukrainę, Białoruś i Rosję.

Organizatorzy festiwalu nie zapo-
mnieli i o małych widzach. Dzięki go-
ścinności dyrektora Centralnej Miejskiej 
Biblioteki dla Dzieci Niny Boczarowej, 
dzieci mogą zobaczyć polskie bajki.

W tym roku współorganizatorami 
festiwalu zostały organizacja pozarzą-
dowa „Młodzieżowa Platforma”, fi rma 
„Inicjał”, Wołyńska Filharmonia Ob-
wodowa, Centralna Miejska Biblioteka 
dal Dzieci, Centrum Informacji Tury-
stycznej i Usług. Patronatem medial-
nym festiwal objęły Wołyńska Obwo-
dowa Telewizja i „Monitor Wołyński”. 
Głównym partnerem festiwalu jest 
Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Natalia DENYSIUK
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День незалежності 
Польщі святкували 
у Луцьку
11 листопада 2012 року в Палаці культури Луцька пройшли 
урочистості з нагоди Дня незалежності Польщі. 

У святковому заході взяли участь Упо-
вноважений і надзвичайний посол Польщі 
в Україні Генрик Літвін, працівники Гене-
рального консульства РП у Луцьку, чинов-
ники та політики міста, гості із Польщі, 
представники польської громади Волині, 
громадськість обласного центру. 

Із найбільшим державним святом при-
сутніх привітав керівник Генерального кон-
сульства РП у Луцьку Кшиштоф Савіцький 
і запросив до слова Надзвичайного та По-
вноважного посла Польщі в Україні Ген-
рика Літвіна. Дипломат коротко розповів 
про історію урочистостей відзначення Дня 
незалежності, причому продемонстрував 
прекрасне володіння українською мовою: 
«Хоч свято й було започатковане 11 листо-
пада 1918 року, проте держава не отримала 
такої бажаної незалежності. Це був час за-
кінчення системи імперій у Європі і поча-
ток національних, демократичних систем 
у політиці. Свою незалежність ми, поляки, 
продовжували відвойовувати у наступ-
ні десятиліття». Генрик Літвін наголосив, 
що справжніми свята незалежності можна 
вважати після 1991 року, коли розпочався 
процес будівництва незалежних демокра-
тичних держав у Європі, саме тоді здобули 
свою незалежність важливі країни-сусіди 
Польщі – Україна та Білорусь.

Саме з 1991 року, на думку польського 
посла, бере старт епоха стабільності. Без 
знищення імперської системи це було б не-
можливим. Польща може існувати лише як 
частина системи незалежних і демократич-
них держав. «Ми маємо нові виклики – це, 
в першу чергу, подальша євроінтеграція 
наших східних сусідів», - наголосив Генрик 
Літвін. Ще він звернувся до своїх земляків, 
поляків, котрі нині, в силу історично-полі-
тичних обставин, проживають за межами 
сучасних кордонів Польщі. Дипломат на-
голосив на великій ролі еміграції в здобутті 
незалежності. Від початку ІІ світової війни 
і аж до 1989 року найважливіше держав-
не свято відзначалося за межами держави. 
Генрик Літвін відзначив важливу роль за-
кордонної полонії у розвитку польської 
мови, культури, традиції і вручив відзнаки 
заслужених діячів польської культури Вла-
диславові Багінському, Марії Божко, Ната-
лії Цьолик, Анні Юрченко, Ірині Косенко, 

Володимирові Марчуку, Софії Михалевич, 
Леонідові Пастрику, Світлані Полюхович, 
Ромуальді Поремській, Данилові Поштару-
ку, Олександрові Свіці, Світлані Зінчук та 
Валентинові Ваколюку.

Голова Товариства польської культури 
на Волині ім. Еви Фелінської Валентин Ва-
колюк від імені усіх поляків регіону подя-
кував за почесні відзнаки, заявивши, що це 
лише початок подальшої співпраці і варто 
бути гідними пам’яті полеглих борців, котрі 
віддали своє життя за волю і незалежність 
Польщі.

Привітати польську громаду із держав-
ним святом прийшов також голова Во-
линської обласної державної адміністрації 
Борис Клімчук: «Польща пережила три 
великі поділи, численні криваві війни та 
страждання. Ви вибороли, вистраждали 
свою незалежність як ніхто інший». Також 
волинський посадовець відмітив, що укра-
їнці мають не соромитися вчитися у поляків 
як шанувати і виборювати власну незалеж-
ність. Борис Клімчук подякував сусідній 
державі і її політикам за велику підтримку 
та розуміння: «До голосу Польщі прислуха-
ється Брюссель, і нам, українцям, треба до-
лати мости, які створює Польща для нашої 
євроінтеграції». 

Луцький міський голова Микола Рома-
нюк також виступив із святковою промо-
вою, наголосивши на великому культур-
ному, освітньо-науковому, економічному, 
спортивному обмінах між державами. Та-
кож він висловив сподівання на подальшу 
важливу і корисну співпрацю. 

Урочистості відвідав представник Рів-
ненської міської ради Андрій Грищук, щоб 
передати вітальні слова від властей та гро-
мадськості сусіднього міста. 

Святкування завершилося спектаклем 
ансамблю пісні і танцю «Сувальщизна». Це 
один із найдревніших фольклорних колек-
тивів Польщі, адже був створений ще на 
початку минулого століття. Постановкою 
«У підсувальській корчмі» артисти талано-
вито та майстерно представили багатокуль-
турні, багатонаціональні Сувалки, що стало 
символом того, як можна мирно і успішно 
співіснувати різним народам, взаємно зба-
гачуючи власні традиції.

Віктор ЯРУЧИК

Dzień Niepodległości 
Polski obchodzono w 
Łucku
11 listopada 2012 roku w Pałacu Kultury Łucka odbyły się 
uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Polski. 

W imprezie wzięli udział Ambasador Nad-
zwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie Hen-
ryk Litwin, pracownicy Konsulatu Generalnego 
RP w Łucku, urzędnicy i politycy miasta, goście 
z Polski, przedstawiciele polonijnej społeczno-
ści Wołynia, mieszkańcy centrum obwodowe-
go. 

Z okazji największego polskiego święta 
państwowego, obecnych powitał kierownik 
Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztof 
Sawicki i zaprosił do słowa Ambasadora Pol-
ski na Ukrainie, Henryka Litwina. Dyplomata 
krótko opowiedział historię obchodów Dnia 
Niepodległości, wykazując się doskonałą zna-
jomością języka ukraińskiego: «Chociaż święto 
powstało 11 listopada 1918 roku, państwo nie 
od razu uzyskało niepodległość. Był to koniec 
systemów imperialnych w Europie i początek 
narodowych, demokratycznych systemów po-
litycznych. O swoją niepodległość, my Polacy, 
nadal walczyliśmy w następnych dziesięciole-
ciach». Henryk Litwin zauważył, że za praw-
dziwe święta niepodległości, można uważać 
obchody po 1991 roku, gdy zaczął się proces 
budowania niezależnych państw demokratycz-
nych w Europie, właśnie wtedy zdobyły swoją 
niepodległość ważne kraje sąsiednie Polski – 
Ukraina i Białoruś.

Dopiero od 1991 roku, według polskiego 
ambasadora, startowała era stabilizacji. Bez 
zniszczenia systemu imperialnego byłoby to 
niemożliwe. Polska może istnieć tylko jako 
część systemu niezależnych i demokratycz-
nych państw. «Podejmujemy nowe wyzwa-
nia. Jest to przede wszystkim kontynuacja 
integracji europejskiej naszych wschodnich 
sąsiadów» – powiedział Henryk Litwin. Am-
basador zwrócił się także do swoich rodaków, 
Polaków, którzy, ze względu na okoliczności 
historyczno-polityczne, mieszkają poza gra-
nicami współczesnej Polski. Dyplomata pod-
kreślił wielką rolę emigracji w zdobyciu nie-
podległości. Od początku II wojny światowej 
do 1989 roku, to najważniejsze święto naro-
dowe, było obchodzone poza granicami pań-
stwa. Henryk Litwin powiedział o ważnej roli 
Polonii w rozwoju języka polskiego, kultury i 
tradycji polskich i wręczył odznaki honorowe 
„Zasłużony dla kultury polskiej” Władysławo-
wi Bagińskiemu, Marii Bożko, Natalii Ciołyk, 
Annie Jurczenko, Irenie Kosenko, Włodzi-
mierzowi Marczuk, Zofi i Michalewicz, Le-

onidowi Pastryku, Switłanie Poluchowicz, 
Romualdzie Poremskiej, Danyle Posztaruku, 
Aleksandrowi Świcy, Switłanie Zinczuk i Wa-
lentemu Wakolukowi.

Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej na 
Wołyniu imienia Ewy Felińskiej Walenty Wa-
koluk w imieniu wszystkich Polaków regionu, 
podziękował za honorowe odznaki. Zaznaczył, 
że jest to tylko początek dalszej współpracy i 
należy być godnymi pamięci poległych bojow-
ników, którzy oddali swoje życie za wolność i 
niepodległość Polski.

Z okazji święta narodowego polską społecz-
ność powitał również przewodniczący Wołyń-
skiej Obwodowej Administracji Państwowej 
Borys Klimczuk: «Polska przeżyła trzy duże 
rozbiory, liczne krwawe wojny i cierpienia. 
Zdobyliście swoją niepodległość w walce i 
cierpieniach jak nikt inny». Dodał, że Ukra-
ińcy nie muszą bać się uczyć od Polaków, jak 
szanować swoją niepodległość i walczyć o nią. 
Borys Klimczuk podziękował sąsiedniemu kra-
jowi i jego politykom, za ogromne wsparcie i 
wyrozumiałość: «Głosu Polski słucha Bruksela 
i my, Ukraińcy, mamy pokonywać mosty, które 
buduje Polska na rzecz naszej integracji euro-
pejskiej». 

Mer Łucka Mykoła Romaniuk, również 
wystąpił ze świątecznym powitaniem, zwraca-
jąc uwagę obecnych na obszerną współpracę 
między obu państwami w zakresie kultury, 
edukacji, nauki, gospodarki, sportu. Wyraził 
nadzieję na kontynuowanie tej ważnej współ-
pracy. 

Gościem imprezy był przedstawiciel Rady 
Miejskiej Równego Andrij Gryszczuk, który 
przekazał pozdrowienia od władz i społeczno-
ści sąsiedniego miasta. 

Kulminacją uroczystości stał się występ Ze-
społu Pieśni i Tańca «Suwalszczyzna». Jest to 
jeden z najstarszych polskich zespołów folklo-
rystycznych, który został założony jeszcze na 
początku minionego wieku. W przedstawieniu 
«W podsuwalskiej oberży» artyści przedsta-
wili wielokulturowe, wielonarodowe Suwałki, 
symbolizujące, jak można w pokoju i dostat-
ku współistnieć różnym narodom, wzajemnie 
wzbogacając własne tradycje.

Wiktor JARUCZYK

Dzień Niepodległości w 
Stowarzyszeniu im. Ewy Felińskiej
11 listopada w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu 
w Łucku, odbyła się akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. 

Jak zawsze, mały lokal Stowarzy-
szenia przy ul.Kryłowa, ledwo zmie-
ścił wszystkich przybyłych na obcho-
dy głównego święta Polaków – Dnia 
Niepodległości. Uczniowie szkoły 
sobotnio-niedzielnej przy SKP, pod 
kierunkiem p. Jadwigi Demczuk, 
wspólnie z chórem Luceoria, które-
go kierownikiem muzycznym jest p. 
Anna Lewczenko, przygotowali mon-
taż słowno-muzyczny „Gawęda ku 
Niepodległej”. Spotkanie przebiegało 
w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Nie 
zabrakło też chwil zadumy i refl eksji, 
ponieważ kilka dni wcześniej, człon-
kowie Stowarzyszenia brali udział 
w uroczystościach zapalania Ognia 
Niepodległości w Kostiuchnów-
ce. Celem spotkania było uczczenie 
święta i uświadomienie wszystkim 
zebranym, że to dzięki patriotycznej 
postawie naszych pradziadów, prze-
trwały najcenniejsze wartości, jakimi 
jest Ojczyzna i Wolność.

MW

День незалежності в Товаристві 
ім. Еви Фелінської
11 листопада в Товаристві польської культури на Волині ім. Еви Фелін-
ської в Луцьку відбулася урочиста академія з нагоди Свята Незалежності 
Польщі. 

Як завжди, невелике приміщен-
ня Товариства, що на вул. Крилова, 
ледве вмістило всіх тих, хто прий-
шов відзначити головне свято по-
ляків – День незалежності. Учні 
суботньо-недільної школи, що діє 
при Товаристві, під керівництвом 
полоністки Ядвіги Демчук разом 
із хором «Luceoria», музичним ке-
рівником якого є Анна Левченко, 
підготували словесно-музичну 
композицію «Розмова із Незалеж-
ною». Зустріч відбувалася в теплій 
і сімейній атмосфері. Був також 
момент рефлексії, оскільки кіль-
ка днів перед Днем незалежності 
члени Товариства брали участь в 
урочистому запаленні Вогню Не-
залежності в Костюхнівці. Метою 
зустрічі було відзначення свята та 
усвідомлення, що саме завдяки па-
тріотизмові наших прадідів донині 
існують найбільші цінності – Бать-
ківщина і Свобода.

ВМ
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В урочистостях взяли 
участь Посол РП в Украї-
ні Генрік Літвін, керівник 
Генерального консульства 
РП у Луцьку Кшиштоф Са-
віцький, працівники кон-
сульства, польські харцери, 
представники польської 
громади Ковеля та члени 
Волинського товариства 
лікарів польського похо-
дження.

Польські легіони воювали 
на Волині від 1 жовтня 1915 
до 6 липня 1916 року. На по-
чатку липня 1916 року, під 
час наступу російської армії 
у ковельському напрямку 
І, II і III бригади польських 
легіонів, упродовж трьох 
днів чинили запеклий опір 
майже втричі численнішій 
російської армії на лінії від 
села Костюхнівка до села 
Оптове. Першою бригадою 
керував Юзеф Пілсудський, 
другою, з 1916 року – Юзеф 
Галлер, одним із команду-
вачів третьої бригади був 

Болеслав Роя. У ході запе-
клих боїв загинуло близько 
2 тис. поляків, котрих було 
поховано в різних регіонах 
Волині. Тоді з’явилися поль-
ські військові кладовища в 
Костюхнівці, Маневичах, 
Троянівці, Вовчеську, Чер-
ську, Грузятині, Карасині, 

Кошищі і Ковелі. Польські 
легіонери в Ковелі похова-
ні на двох кладовищах – на 
«Кладовищі на Гірці» під 
містом і на старому місько-
му кладовищі в центрі насе-
леного пункту.

День Незалежності

У Любомлі відбувся фестиваль 
польської культури
Уже четвертий рік поспіль Любомльський районний будинок культури 
збирає гостей на Молодіжний фестиваль польської культури, який ор-
ганізовує Товариство польської культури ім. Міхала Огінського з нагоди 
Дня незалежності Польщі. 

У фестивалі взяли участь 
молоді таланти Любомль-
щини. Польськими піснями 
гостей привітав вокальний 
ансамбль районної гімназії 
імені Наталії Ужвій «Співа-
ночки», сучасними піснями 
у сольному виконання всіх 
порадували учениці гімназії. 
Голова Товариства польської 
культури Володимир Педич 
вручив дипломи активним 
учасникам фестивалю.

Товариство мало честь 
приймати гостей з-за кордо-
ну: старосту Влодавського 
повіту Веслава Холячука, 
директорів гімназій з Вло-
дави і Волі Ухруської Ми-
рослава Конєчного та Євге-
ніуша Омельчука, співпраця 
з котрими продовжується 
вже не один рік.

Спільно з Влодавським 
повітом ТПК ім. Міхала 
Огінського в Любомлі бере 

активну участь у впорядку-
ванні військово-цивільного 
польського кладовища на 
території Любомля. Члени 
товариства разом із поль-
ськими друзями співають 
пісні, вивчають польську 
мову, творять майбутнє і, 
звісно, вшановують минуле.

Олена ЛИТВИНЮК,
Товариство польської культури

ім. Міхала Огінського

W Lubomlu odbył się Festiwal 
Kultury Polskiej
Już czwarty rok z rzędu, Rejonowy Dom Kultury w Lubomlu, witał gości 
na Młodzieżowym Festiwalu Kultury Polskiej, zorganizowanym przez 
Towarzystwo Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu z okazji 
Dnia Niepodległości Polski. 

W Festiwalu wzięła udział 
utalentowana młodzież rejo-
nu lubomelskiego. Wokalny 
zespół rejonowego gimnazjum 
im. Natalii Użwij „Spiwanocz-
ky”, zaprezentował zebranym 
polskie piosenki. Z solowymi 
współczesnymi utworami, wy-
stąpiły również uczennice gim-
nazjum. Aktywni uczestnicy 
festiwalu, zostali uhonorowa-
ni przez Prezesa Towarzystwa 
Kultury Polskiej Włodzimie-

rza Pedrycza pamiątkowymi 
dyplomami. 

Stowarzyszenie gościło 
delegację z zagranicy: Staro-
stę Włodawskiego Wiesława 
Holaczuka, dyrektorów gim-
nazjów z Włodawy i Woli 
Uhruskiej Mirosława Koniecz-
nego i Eugeniusza Omelczuka, 
z którymi  współpraca  trwa od 
dłuższego czasu. 

Wspólnie z powiatem wło-
dawskim, Towarzystwo Kultu-

ry Polskiej im. Michała Ogiń-
skiego w Lubomlu, aktywnie 
uczestniczy w porządkowaniu 
polskiego cmentarza na tery-
torium Lubomla. Członkowie 
towarzystwa wspólnie z pol-
skimi przyjaciółmi śpiewają 
piosenki, uczą się języka pol-
skiego, tworzą przyszłość i pa-
miętają o przeszłości.

Ołena ŁYTWYNIUK,
Towarzystwo Kultury Polskiej

im. Michała Ogińskiego
w Lubomlu.

Святкування Дня незалежності 
Польщі у Рівному

Obchody Święta Niepodległości 
Polski w Równem

З нагоди 94-ої річниці здобуття Польщею незалежності, 9 листо-
пада 2012 року в парафіяльному домі Св. Апостолів Петра і Пав-
ла у Рівному відбувся святковий виступ, у якому взяла участь 
польська громада Рівного.

Z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
9 listopada 2012 roku w Domu parafi alnym przy św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Równem odbył się uroczysty apel, w którym wzięła 
udział cała społeczność polska Równego. 

Урочиста академія була організована 
учнями суботньо-недільної школи, що діє 
при Товаристві польської культури у Рів-

ному під керівництвом вчителя-полоніста 
Барбари Дзюрковської. У словесно-музич-
ній композиції виступили учні, студенти, 
харцери. Урочистий характер виступу під-
креслювали святкові костюми артистів та 
глядачів, а декорація символізувала націо-
нальний прапор. Усі учасники зустрічі мали 
біло-червоні кокарди. 

Після виконання національного гімну 
відбулася коротка інсценізація, під час якої 
усі присутні нагадали собі дорогу Польщі до 
незалежності. Патріотичного настрою захо-
ду додали пісні гурту «Пшиязнь», що діє при 
Товаристві польської культури під керівни-
цтвом Михайла Назаренка. Пісні походили 
із періоду формування ІІ Речі Посполитої: 
”Перша кадрова”, „Піхота”, „Білі троянди”, 
„Перша бригада”, „Воєнко, воєнко”. 

На урочистостях був присутній представ-
ник обласної державної адміністрації, керів-
ник відділу у справах національних меншин 
Ігор Соколовський, котрий вручив почесні 
дипломи заслуженим членам Товариства.

Akademia została przygotowana przez 
uczniów szkoły sobotnio-niedzielnej, działają-
cej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Rów-
nem, pod kierunkiem nauczycielki polonistki 
pani Barbary Dziurkowskiej. W montażu słow-
no-muzycznym wystąpili uczniowie, studenci, 
harcerze. Uroczysty charakter apelu podkreśla-
ły galowe stroje występujących i obecnych na 
widowni, a dekoracja nawiązywała do symbolu 
fl agi narodowej. Wszyscy uczestnicy spotkania 
mieli biało-czerwone kotyliony.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego od-
była się krótka inscenizacja, podczas której 
wszyscy obecni przypomnieli sobie drogę Oj-
czyzny do niepodległości. Patriotyczny nastrój 
imprezy uświetniły pieśni zespołu „Przyjaźń”, 
działającego przy Towarzystwie Kultury Pol-
skiej pod kierownictwem Michała Nazarenki. 
Pieśni pochodziły z okresu kształtowania się 
II Rzeczpospolitej: ”Pierwsza kadrowa”, „Pie-
chota”, „Białe róże”, „Pierwsza brygada”, „Wo-
jenko, wojenko”. 

Na uroczystości był obecny przedstawiciel 
administracji obwodowej, kierownik Wydziału 
ds. Mniejszości Narodowych i Religii pan Igor 

Sokołowski, który wręczył dyplomy uznania 
zasłużonym członkom Towarzystwa.

Владислав БАГІНСЬКИЙ,
Товариство польської культури ім. Владислава Реймонта

Władysław BAGIŃSKI,
Towarzystwo Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta

W Kowlu uczczono pamięć
polskich legionistów

11 listopada 2012 w Dniu Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, na 
starym cmentarzu miejskim w centrum Kowla, odbyła się msza św. w 

intencji polskich legionistów poległych na Wołyniu podczas I wojny światowej.
11 листопада 2012 р., в День незалежності Польської Республіки, на 

старому міському кладовищі в центрі Ковеля, відбулося богослу-
жіння, під час якого було вшановано пам’ять полеглих під час І світової 
війни на Волині польських легіонерів. 

W uroczystościach wzię-
li udział Ambasador RP na 
Ukrainie Henryk Litwin, Kie-
rownik Konsulatu General-
nego RP w Łucku Krzysztof 
Sawicki, pracownicy Konsu-
latu, polscy harcerze, przed-
stawiciele społeczności pol-
skiej z Kowla oraz członkowie 
Wołyńskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskiego Pochodze-
nia.

Legiony polskie walczyły 
na Wołyniu od 1 paździer-
nika 1915 do 6 lipca 1916 
roku. Na początku lipca 1916 
roku, podczas ofensywy ro-
syjskiej armii w kierunku 
Kowla I, II i III brygady le-
gionów polskich przez trzy 
dni, stawiały zaciekły opór, 
niemal trzykrotnie większej 
armii rosyjskiej na terenie od 
wsi Kostiuchnówka do wsi 
Optowe. Pierwsza brygada 
była dowodzona przez Józefa 
Piłsudskiego, druga od 1916 
przez Józefa Hallera, jednym 
z dowódców trzeciej brygady 
był Bolesław Roja. W wyni-

ku zaciętych walk zginęło 
około 2 tys. Polaków, którzy 
zostali pochowani w różnych 
regionach Wołynia. Powsta-
ły wtedy polskie cmentarze 
wojskowe w Kostiuchnówce, 
Maniewiczach, Trojanówce, 
Wowczesku, Czersku, Hru-
ziatynie, Karasynie, Koszysz-
czach i Kowlu. Legioniści 

polscy w Kowlu są pocho-
wani na dwóch cmentarzach 
– na «Cmentarzu na Górce» 
pod miastem i na starym 
cmentarzu miejskim w cen-
trum miasta.

Stowarzyszenie Lekarzy
Polskiego Pochodzenia na Wołyniu

У Ковелі вшановано пам'ять 
польських легіонерів

Товариство лікарів
польського походження на Волині
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W pierwszym dniu festiwa-
lu w lubelskim kinie „Bajka” 
odbyła się polska premiera 
fi lmu „Żywi” ukraińskiego re-
żysera Serhija Bukowskiego, 
opowiadającego o Wielkim 
Głodzie na Ukrainie w latach 
1932-1933. 

Film „Żywi” (2008) zdobył 
Grand Prix na International 
Media North South Forum w 
Genewie. W fi lmie poruszo-
no dwa wątki. Pierwszy – to 
wspomnienia ludzi o tych 
strasznych czasach, którym był 
Wielki Głód, zaś drugi – histo-
ria brytyjskiego dziennikarza 
Garetha Jonesa, absolwenta 
Uniwersytetu Cambridge, rad-
cy premiera Wielkiej Brytanii 
Davida Lloyd George’a. Zbie-
rał on fakty o skali Wielkiego 
Głodu, żeby poinformować o 
nim świat.

Po wyświetleniu fi lmu od-
była się dyskusja reżysera z wi-
dzami. Omówiono zwłaszcza 
kwestie, związane z problema-
tyką fi lmu, szczegółami pracy 
nad fi lmem. Serhij Bukowski 
powiedział, że na Ukrainie są 
dobre fi lmy o Wielkim Gło-
dzie, natomiast jego fi lm opo-
wiada o tym, jak była ukrywa-
na prawda.

Drugie wydarzenie pierw-
szego dnia Festiwalu „Ukraina 

w Centrum Lublina” - wysta-
wa fotografi czna Rostysława 
Szpuka pt. „Bez oznak życia 
artystycznego” (B.O.M.Ż. – ten 
skrót, utworzony od ukraiń-
skiej nazwy wystawy, w tłuma-
czeniu na język polski oznacza 
„bezdomny” – red.).

„Bez oznak życia artystycz-
nego” – to nie maskarada, a 
bardzo ważny projekt, reali-
zowany przez fotografa z Iwa-
no-Frankiwska Rostysława 
Szpuka oraz osoby, tworzące 
czasopismo „Prosto neba” 
(Pod gołym niebem). Wystawa 
zwraca uwagę na problemy lu-
dzi bezdomnych na Ukrainie, 
na to że tacy ludzie są wśród 
nas i że… to też ludzie. Na 
zdjęciach w rolę bezdomnych 
wcielili się ukraińscy pisarze 
Taras Prochaśko, Jurij Izdryk, 
Jurij Andruchowycz, Sofi ja 

Andruchowycz, Oleh Hna-
tiw i in. Razem z fotografem z 
Iwano-Frankowska w otwarciu 
wystawy uczestniczyli Marja-
na Socha ze lwowskiej organi-
zacji „Osela” i poeta Hryhorij 
Semenczuk. Wystawa „Bez 
oznak życia artystycznego” bę-
dzie eksponowana w lubelskiej 
kawiarni „U Fotografa” do 2 
grudnia.

Drugi dzień Festiwalu 
„Ukraina w Centrum Lubli-

na” obfi tował w słowa. W lu-
belskiej kawiarni/księgarni 
„Między Słowami” odbyło 
się literackie spotkanie. Swo-
je wiersze czytali Ołeksandra 
Matuszenko i Andrij Lubka. 
Podczas gdy Lubka jest już 
znany na Ukrainie, dla Ołek-
sandry to spotkanie stało się 
swoistym literackim debiu-
tem. Udanym, oczywiście. 
Poetka powiedziała, że Lublin 
jest dla niej miastem, które in-
spiruje. 

Wieczorem w restaura-
cji „Czarna Owca” feeryczny 
zespół „Polikarp” z Kijowa 
urządził prawdziwą ukraińską 
wieczornicę. Dzień ten za-
kończył się mocnym sporto-
wym akcentem ukraińskim: 
pięściarz Wołodymyr Kliczko 
po 12 rundach, zwyciężył w 
walce z Polakiem Mariuszem 
Wachem.

Trzeci dzień festiwalu był 
słoneczny, duchowy i histo-
ryczno-artystyczny. Słonecz-
ny dlatego, że Niebo, widząc 
co się dzieje na Ziemi, poda-
rowało ludziom bezchmurną 
listopadową niedzielę. Du-
chowy, bo dzień zaczął się od 
modlitwy w cerkwi greckoka-
tolickiej, a historyczno-arty-
styczny, ponieważ tego dnia 
na festiwalu gościł Michał 
Warchił – folklorysta łem-
kowski, twórca największego 
w Polsce zbioru modeli cerkwi 
łemkowskich.

Mistrz przywiózł do Lubli-
na wystawę miniaturowych 
modeli cerkwi łemkowskich. 
Artysta nie sprzedaje swoich 
dzieł, są one przeznaczone wy-
łącznie do prezentacji. Wysta-
wę Michała Warchiła można 
jeszcze zobaczyć w ciągu tego 
tygodnia w greckokatolickiej 
świątyni, znajdującej się na te-
renie Muzeum Wsi Lubelskiej 
(Lublin, al. Warszawska 96).

Фестивалі

Україна в Любліні 
Ukraina w Lublinie

9-11 листопада у Любліні відбувся фестиваль «Україна в центрі 
Любліна»9-11 listopada w Lublinie odbył się Festiwal „Ukraina w Centrum 

Lublina”. 

У перший фестивальний 
день у люблінському кіно-
театрі «Байка» відбулася 
польська прем'єра фільму 
«Живі» українського режи-
сера Сергія Буковського. Це 
кіно про Голодомор в Украї-
ні 1932-1933 років. 

Кінострічка «Живі» 
(2008) здобула Гран-прі 
Міжнародного північно-пів-
денного медіафоруму в Же-
неві. Фільм має дві сюжетні 
лінії. Перша – це розповіді 
про Великий голод в Україні 
людей, яким вдалося вижи-
ти у той страшний час. Дру-
га лінія розповідає історію 
британського журналіста 
Гарета Джонса, випускника 
Кембриджського універси-
тету та радника колишнього 
Прем'єр-міністра Велико-
британії Дейвіда Ллойда 
Джорджа. Він збирав факти 
про масштаби Голодомору, 
щоб представити їх світовій 
громадськості.

Після перегляду режисер 
спілкувався із присутніми 
на прем'єрі глядачами. Під 
час розмови піднято, зо-
крема, питання, пов'язані 
з проблематикою фільму, 
специфікою роботи над кі-
нострічкою. Сергій Буков-
ський сказав, що в Україні 
є добрі фільми про Великий 
голод. Його ж кіно про те, як 
приховували правду. 

Друга подія першого дня 
«України в центрі Люблі-
на» - виставка фотопроек-
ту Ростислава Шпука «Без 
ознак мистецького життя» 
(Б.О.М.Ж.).

«Без ознак мистецького 
життя» – це не маскарад, 
а серйозний і потрібний 
проект фотографа з Івано-
Франківська та людей, які 
творять журнал «Просто 
неба». «Б.О.М.Ж» наголо-
шує на проблемах безпри-
тульних в Україні, на тому, 
що такі люди живуть серед 
нас і вони теж… люди. У 

рамках фотопроекту в без-
хатченків вже перевтілили-
ся Тарас Прохасько, Юрій 
Іздрик, Софія Андрухович, 
Юрій Андрухович, Олег 
Гнатів та інші. Разом з іва-
но-франківським фотогра-
фом у відкритті виставки 
взяли участь Мар'яна Соха 
із львівської організації 
«Оселя» та поет Григорій Се-
менчук. Фотовиставка «Без 
ознак мистецького життя» 
триватиме в люблінській 
кав’ярні «У фотографа» до 2 
грудня. 

Другий день фестивалю 
«Україна в центрі Любліна» 
був багатим на слова. В лю-
блінській кав’ярні-книгарні 
«Між словами» відбулася 
літературна зустріч. Свої ві-
рші у тандемі читали Олек-
сандра Матушенко та Ан-
дрій Любка. Якщо Любка 
– поет вже добре знаний в 
Україні, то для Олександри 
ця поетична зустріч стала 
дебютом. Вдалим, безумов-
но. Поетеса зізналася, що 
вважає Люблін містом, що 
надихає.

Увечері в ресторані «Чор-
на вівця» феєричний гурт 
«Полікарп» з Києва вла-
штував справжні україн-
ські вечорниці. А закінчив-
ся другий день фестивалю 

української культури по-
українськи: боксер Володи-
мир Кличко після дванад-
цяти раундів напруженого 
поєдинку переміг поляка 
Маріуша Ваха. 

Третій день фестивалю 
був сонячним, духовним 
та історично-мистецьким. 
Сонячним, бо Небеса, оче-
видно знаючи про те, що 
відбувається на Землі, по-
дарували людям ясну листо-
падову неділю. Духовним, бо 
все розпочалося з молитви у 
греко-католицькій церкві. А 

історично-мистецьким день 
був тому, що на фестиваль 
завітав Михайло Вархіл – 
лемківський фольклорист, 
творець найбільшої у Поль-
щі колекції моделей церков 
Лемківщини. 

Майстер привіз до Лю-
бліна виставку мініатюрних 
моделей церков Лемківщи-
ни. Своїх виробів митець не 
продає, лише демонструє. 
Виставку Михайла Вархіла 
ще можна побачити у най-
ближчий тиждень в греко-
католицькому храмі, що зна-
ходиться на території Музею 
люблінського села (Люблін, 
алея Варшавська, 96).

Яся РАМСЬКА, Люблін
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Jasia RAMSKA, Lublin

Polskie kwiaty
Nuty i słowa polskich piosenek rozbrzmiewały w auli Gimnazjum numer 4 w 
Łucku w popołudniowa sobotę, 17 listopada. 

Uczestnicy z wielu miast Wołynia przybyli na 
VI Międzynarodowy Dziecieco – Młodzieżowy 
Festiwal Polskiej Piosenki w Łucku, który w tym 
roku otrzymał „Polskie Kwiaty”, a jego hymnem 
stałą się piosenka o tym właśnie tytule.

Festiwal zaczęły ciekawe warsztaty tanecz-
ne prowadzone przez gościa z Włodawy panią 
Barbarę Mierzwę. Przez prawie trzy godziny 
uczyła kroków do polskich tańców narodo-
wych: poloneza, krakowiaka i kujawiaka. Pani 
Barbara była zachwycona, młodzież z Wołynia 
tak łatwo przyswaja układy taneczne.

Po przerwie obiadowej uczestnicy za-
prezentowali swoje interpretacje utworów. 

Widzowie mogli posłuchać piosenek o róż-
norodnej tematyce, zadumać się nad tek-
stem, pokołysać i poklaskać w rytm żywych 
melodii.

Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo 
Kultury Polskiej im. T. Kościuszki, Minister-
stwo Spraw Zagranicznych RP, Konsulat Gene-
ralny RP w Łucku, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” w Chełmie, Obwodowy Wydział Związ-
ku Nauczycieli Polonistów Ukrainy im. Gabrie-
li Zapolskiej, Łuckie Gimnazjum nr. 4 im. M. 
Lewickiego.

Wiesław PISARSKI

Польські квіти
Мелодії та слова польських пісень звучали в Луцькій гімназії №4 у після-
обідню пору в суботу 17 листопада. 

Учасники із багатьох міст Волині прибу-
ли на VI Міжнародний дитячо-молодіжний 
фестиваль польської пісні у Луцьку, який у 
нинішньому році отримав назву «Польські 
квіти», а його гімном стала однойменна піс-
ня.

Фестиваль відкрили цікаві танцювальні 
майстер-класи, які провела гість із Влодави 
Барбара Мєжва. Майже упродовж трьох го-
дин вона навчала різних па із польських на-
ціональних танців: полонеза, краков’яка та 
куяв’яка. Пані Барбара була захоплена тим, 
що молодь із Волині так легко засвоює тан-
цювальні рухи.

Після обідньої перерви учасники пред-
ставили танці у власній інтерпретації. Гля-
дачі могли послухати пісні на різну темати-
ку, замислитися над текстом, погойдатися 
під ритм та вистукати ритм живих мелодій.

Організаторами конкурсу були: Товари-
ство польської культури ім. Тадеуша Кос-
тюшка, Міністерство закордонних справ РП, 
Генеральне консульство РП у Луцьку, Това-
риство «Польська спільнота» у Холмі, об-
ласне відділення Спілки вчителів-полоністів 
України ім. Габріелі Запольської, Луцька гім-
назія № 4 ім. Модеста Левицького.

Вєслав ПІСАРСЬКИЙ
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5 листопада 1937 року у Варшаві помер Болеслав Лесьмян. Його 
поезія – неповторна. Він був чарівником слів: „творив неологізми, 
шукав старі вислови, говіркові, рідко вживані, щоб по-новому вдих-
нути у них життя, надати їм нового змісту”. Створив одні з найпре-
красніших віршів на тему кохання. До його найважливіших творів 
зарахуємо: «Сад на роздоріжжі», «Луки» та «Пригоди Синбада-мо-
реплавця». 

15 листопада минула 96-а річниця від дня смерті Хенрика Сен-
кевича, першого польського лауреата Нобелівської премії у галузі 
літератури в 1905 році, автора «Вогнем і мечем», «Пана Володийов-
ського», «Потопу», «В пустелі та пущі», «Quo vadis?». Пригадаймо 
найбільш зворушливий фрагмент із «Ліхтарника»: «Ось уже сорок 
літ добігало, відколи не бачив країни, і Бог знає скільки, відколи не 
чув рідної мови, а тут, тим часом, ця мова сама прийшла до нього – 
перепливла через океан і знайшла його, самітника, на другій півкулі 
(…). У риданні, яке ним затрусило, не було болю, а тільки несподі-
вано пробуджена невимірна любов, у якій все є нічим (…)».

19 листопада 1942 року в Дрогобичі був застрелений німцем Бруно 
Шульц – автор «Цинамонових крамниць» та «Санаторію під клепси-
дрою». У чому полягає його феномен і трагізм? Навіть не намагати-
мусь особисто відповісти на це запитання, знаю лише, що залишить-
ся для мене таємницею та інспірацією: «Життя великого Шульца / 
сплинуло / в абсолютно маленькому містечку / в трикутнику / між 
Флоріанською, 12 / Зеленою та сквером поблизу пекарні / Цинамоно-
ві крамниці / пахнули / неповторним чином / одурманювали візією 
ситості / у найжахливіший рік / Великого голоду / за межею Дрого-
бича». Його відокремлений містичний світ, наповнений символікою, 
захоплює і непокоїть сучасних читачів та любителів літератури. 

20 листопада минає 87-а річниця смерті Стефана Жеромського – 
письменника, прозаїка-новеліста, захопленого натуралізмом. Його 
літературні твори – це «Щоденник», «Сізіфові праці», «Вірна ріка», 
«Попіл»… Зацитуємо фрагмент зі щоденникових записів: «Що вар-
то згадувати (…) від моменту, коли прийшов у цей вік, коли відда-
но мене до школи, був самотнім і понурим. Завжди любив і завжди 
самотність. Сам собі не раз дивувався, як міг собі вистачати, як міг 
обходитися абсолютно без товариства не лише ровесників, а навіть, 
загалом, без людей (…)». Найбільш відомою є його фраза із «Сізі-
фових праць»: «Наука – як безмірне море… Чим більше її п’єш, тим 
більше стаєш спраглим».

26 листопада 1855 року помер найвідоміший польський поет – 
Адам Міцкевич – автор таких творів, як: «Пан Тадеуш», «Дзяди», 
«Конрад Валленрод». Його «Слово і діло», незважаючи на час, не 
втратило своєї цінності: «У справах тільки бажання бачимо, в діяль-
ності – потужність, важче день добре прожити, ніж написати книгу».

Варто також згадати Станіслава Виспянського, автора «Весілля», 
найважливішої драми польської сцени. Річниця його смерті припа-
дає на 28 листопада (1907 р.). Ось фрагмент із «Весілля», яке упро-
довж багатьох років не втратило актуальності: «Мав, хаме, золотий 
ріг, мав, хаме, шапку з пір’ям: шапку вихор несе, ріг гукає по лісі, ли-
шився тільки шнурок».

На полицях наших квартир, переконана, стоять книжки згаданих, можливо, улюблених 
авторів. Проте в мультимедійну добу, добу легкого доступу до Інтернету і прогресуючого 
трудоголізму залишається небагато часу на те, щоб їх читати. Отже, варто провести таку 
подорож в історично-літературний світ, сягнути по біографію чи творчість польських 
письменників. А час цьому сприяє, адже зараз листопад… Час, коли людина частіше, ніж 
будь-коли, думає про найважливіші речі.

Пам’ять

Ядвіга ДЕМЧУК

Літературні Задушки
Листопад – це місяць, коли частіше, ніж зазвичай, згадуємо 
тих, хто відійшов. Я хотіла би пригадати постаті польських 
письменників, котрі жили у минулих століттях і відійшли у 
різні роки, проте саме в листопаді. Варто провести таку подо-
рож у часі, оскільки письменники заслуговують на пам’ять. 

Literackie Zaduszki
Listopad to miesiąc, kiedy częściej niż zwykle wspominamy 
tych, co odeszli. Chciałabym przywołać postacie polskich 
pisarzy i poetów, którzy żyli na przestrzeni ubiegłych stuleci i 
odeszli w różnych latach, ale właśnie w listopadzie. Warto odbyć 
taką podróż w czasie, bo pisarze i poeci potrzebują pamięci.

5 listopada 1937 roku zmarł w Warszawie Bolesław Leśmian. Jego po-
ezja jest niepowtarzalna. Był magiem słów: „tworzył neologizmy, szukał 
wyrazów starych, gwarowych, rzadko używanych, by na nowo tchnąć w 
nie życie, nadać im nowy sens”. Stworzył najpiękniejsze wiersze o tematy-
ce miłosnej. Do jego najważniejszych utworów zaliczymy: Sad rozstajny, 
Łąkę czy Przygody Sindbada Żeglarza. 

15 listopada minęła 96 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza, pierw-
szego polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 
roku, autora m.in.: Latarnika, Ogniem i mieczem, Pana Wołodyjowskiego, 
Potopu, W pustyni i w puszczy czy Quo vadis? Przywołajmy najbardziej 
wzruszający moment z Latarnika: Oto czterdzieści lat dobiegało, jak nie 
widział kraju i Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzinnej, a tu tymcza-
sem ta mowa przyszła sama do niego – przepłynęła przez ocean i znalazła 
go samotnika, na drugiej półkuli (…) We łkaniu, jakie nim wstrząsnęło, 
nie było bólu, ale tylko nagle rozbudzona niezmierna miłość, przy której 
wszystko jest niczym (…). 

19 listopada 1942 roku w Drohobyczu, został zastrzelony przez Niem-
ca Bruno Schulz – autor Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod Klep-
sydrą. Na czym polega jego fenomen i tragizm? Nawet nie staram się 
osobiście odpowiadać na to pytanie, wiem tylko, że pozostanie dla mnie 
tajemnicą i inspiracją: Życie wielkiego Schulza / upłynęło / w zupełnie ma-
łym miasteczku / w trójkącie / między Floriańską 12/ Zieloną i skwerem 
przy piekarni. / Sklepy cynamonowe / pachniały / w niepowtarzalny spo-
sób / odurzały wizją sytości / w najstraszniejszy rok / Wielkiego Głodu / 
za miedzą Drohobycza. Jego odrębny mityczny świat, pełen symboliki, 
fascynuje i niepokoi współczesnych czytelników i pasjonatów literatury. 

20 listopada przypada 87 rocznica śmierci Stefana Żeromskiego, pisa-
rza i nowelisty, rozmiłowanego w naturalizmie. Jego literackie dzieła to: 
Dzienniki, Syzyfowe prace, Wierna rzeka, Popioły… Oto fragmenty Dzien-
ników: Co warto wspominać(…) od czasu, jak przyszedłem do tego wieku, 
że oddano mię do szkół, byłem samotnym i ponurym. Lubiłem zawsze i 
zawsze samotność. Sam się sobie dziwię nieraz, jak mogłem tak wystarczyć 
sobie, jak mogłem obyć się zupełnie bez towarzystwa nie tylko rówieśników, 
ale nawet w ogóle ludzi (…). Najbardziej znanymi są słowa pochodzące z 
Syzyfowych prac: Nauka jest jak niezmierne morze…Im więcej jej pijesz, 
tym bardziej jesteś spragniony.

26 listopada 1855 roku zmarł największy poeta polski – Adam Mickie-
wicz – twórca takich utworów jak: Pan Tadeusz, Dziady czy Konrad Wal-
lenrod. Jego Słowo i czyn nie straciły, mimo upływu czasu na wartości: 
W sprawach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę, trudniej dzień dobrze 
przeżyć, niż napisać księgę.

Warto jeszcze wspomnieć Stanisława Wyspiańskiego, autora Wesela, 
najważniejszego dramatu polskiej sceny. Rocznica jego śmierci przypada 
28 listopada (1907 r.). Oto cytat z Wesela, który przez tyle lat nie stracił na 
aktualności: Miałeś chamie złoty róg, miałeś chamie czapkę z piór: czapkę 
wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur.

Na półkach w naszych domach z pewnością stoją książki wspomnianych i być może ulu-
bionych autorów. Ale w dobie multimediów, łatwego dostępu do Internetu i postępującego 
pracoholizmu, pozostaje niewiele czasu na ich czytanie. Warto więc odbyć taką podróż w świat 
historyczno-literacki, sięgnąć do biografi i czy twórczości polskich pisarzy i poetów. A czas ku 
temu sposobny, wszak to listopad… czas, kiedy człowiek częściej niż kiedykolwiek, myśli o 
rzeczach ostatecznych. 

Jadwiga DEMCZUK
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Ідеї Корчака
досі актуальні
2012-ий – Рік Януша Корчака, педагога, лікаря і громадя-
нина світу, котрий залишився до кінця своїх днів відданий 
дітям і справі, яка стала його життям.

Делегація з України (25 членів Волинь-
ОМЕП) 19-21 квітня 2012 року побувала на 
Конгресі ОМЕП «Повага до дитини» у Вар-
шаві, що проходив під патронатом ЮНЕС-
КО. Ми зустрілися з науковцями та практи-
ками в галузі освіти, котрі представляли 29 
країн світу.

Актуальна розмова про ідеї Я.Корчака, 
започаткована на конгресі, мала своє продо-
вження на Міжнародній науково-практич-
ній конференції в Луцьку «Концептуальні 
підходи Януша Корчака як важливі духо-
вні цінності на сучасному етапі». Вона про-
йшла 15-16 листопада в бібліотеці Східно-
європейського національного університету
ім. Ле сі Українки. Ініціатором проведення 
конференції було Генеральне консульство 
РП у Луцьку. Підготовку та проведення кон-
ференції взяли на себе факультет психоло-
гії СНУ, ВОГО «ОМЕП», Управління освіти 
Луцької міської ради та єврейська громада 
міста. Розпочали конференцію наймолодші 
представники єврейської громади, які ви-
конали літературно-музичну композицію 
українською, єврейською та англійською 
мовами.

Важливі аспекти життя та діяльнос-
ті Януша Корчака представила учасникам 
конференції голова ВОГО ОМЕП Інесса 
Філіппова. Програмний комітет до початку 
конференції випустив науковий збірник, 
щоб дискусія була предметною і цікавою. Ре-
зультатами своїх досліджень поділилися на-
уковці і практики з чотирьох країн: Ізраїлю, 
України, Польщі та Росії. Участь у конферен-
ції також взяли представник Генерального 
консульства РП у Луцьку Кароліна Голубєв-
ська, голова Товариства польської культури
ім. Та деуша Костюшка Ніна Поремська, ви-
конавчий директор єврейської спільноти 
міста Сергій Швардовський, студенти єв-
роклубу «Світ», аспіранти СНУ, викладачі 
Луцького та Володимир-Волинського педа-
гогічних коледжів, працівники Управлін-
ня освіти Луцької міської ради, педагоги та 
психологи Луцька та Рівного, члени ОМЕП. 

Напередодні конференції студенти СНУ 
провели благодійний книжковий ярмарок, 

під час якого зібрали 750 гривень 
для дітей-сиріт до дня Святого Ми-
колая.

Учасники конференції відвідали 
музей Лесі Українки в університеті 
та українські вечорниці, організо-
вані дитячим садочком №2 «Леліт-
ка» у Луцьку. 

Другий день конференції про-
ходив у дошкільному закладі № 2 
м. Луцька. Учасники познайоми-
лися із досвідом роботи практиків 

у сфері розвитку дитини в ігровому серед-
овищі. Оскільки 16 листопада був Всесвіт-
нім днем толерантності, то Волинь-ОМЕП 
презентувала присутнім діяльність міської 
Школи толерантності. Ця нова форма ро-
боти з педагогічними кадрами та батьками 
дошкільнят добре зарекомендувала себе в 
місті.

«Люби дитину, але не тільки свою, піз-
най дитину і себе; будь щирий у стосунках 
із дитиною; довіряй дитині, уникай примусу 
по відношенню до неї, не принижуй її,» - так 
від самого початку своєї діяльності Януш 
Корчак закликав трактувати дитину.

У своїх творах педагог висвітлив головні 
принципи становлення та розвитку гармо-
нійної особистості і вже тоді підкреслював 
цінність самої дитини як окремого унікаль-
ного світу, якому ми, дорослі, маємо радіти, 
тому що вона (дитина) поруч з нами: «дити-
на рівна нам – цінна – людина».

Працюючи з дітьми в єврейському Домі 
сиріт в Варшаві (1912) та сиротинці «Наш 
Дім» (1919) для польських дітей, він засто-
сував і пропагував новаторські (актуальні і 
нині) методи роботи з молоддю. Формулю-
ючи заповіді вихователя, підкреслював: не 
чекай, що твій вихованець буде таким, як 
ти, або таким, як ти хочеш, допоможи йому 
стати не тобою, а собою. Не принижуй; ні-
коли не роби чужій дитині того, що не хотів 
би, щоб робили твоїй; не стався до проблем 
дитини зверхньо. Життя дане кожному по 
силах і будь певен, їй воно тяжке не менше, 
ніж тобі, а можливо, і більше, адже в неї не-
має досвіду. Люби вихованця будь-яким: 
неталановитим, неуспішним, дорослим. 
Спілкуючись з ним, радій тому, що дитина – 
це свято, яке поки що з тобою. 

За літературну діяльність Януш Корчак 
отримав найвищу нагороду – Золоте лав-
рове дерево Академії літератури. У Польщі 
більше 100 шкіл носить його ім’я. Світла 
пам’ять про Януша Корчака живе в серцях 
мільйонів людей, а його гуманістичні ідеї 
залишаються актуальними і сьогодні.

Інесса ФІЛІППОВА

«Шлях на ймення Los»«Szlak zwany Losem»

Під такою назвою на Волинському телебаченні було знято телефільм 
про нелегку долю відомої польки – Ванди Рад.Pod takim tytułem w Telewizji Wołyńskiej nakręcono fi lm o niełatwym 

losie słynnej Polki – Wandy Rad.
Презентація фільму відбулася 14 листо-

пада в Інституті Польщі Східноєвропей-
ського національного університету імені 
Лесі Українки. У перегляді та обговоренні 
кіноматеріалу взяли участь представни-
ки Генерального консульства РП у Луцьку, 
координатори Інституту Польщі на чолі з 
Головою Координаційної ради проф. На-
талією Коцан, представники Товариств 
польської культури на Волині імені Тадеу-
ша Костюшка й Еви Фелінської, студенти та 
працівники факультету міжнародних від-
носин СНУ ім. Лесі Українки.

Товариство польської культури імені Та-
деуша Костюшка, до якого належить пані 
Ванда Рад, нагородило похвальними грамо-
тами усіх осіб, котрі причетні до створення 
фільму на полонійну тему. Нагороди отри-
мали: автор сценарію і режисер телефільму, 
заслужена артистка України Галина Кажан; 
редактор телефільму, заслужений журна-
ліст України, генеральний директор Волин-
ської держтелерадіокомпанії Ольга Куліш, 

оператор фільму Валерій Фетисов, режисер 
комп’ютерного монтажу Олександр Радчук.

Зворушливими були спогади героїні 
фільму про буремні воєнні роки, перебу-
вання у концтаборі в Дахау, заробітки у 
Варшаві, примусові роботи в Алчевську, не-
легку працю на Луцькій взуттєвій фабриці 
у радянські часи. Тим не менше, пані Ванда 
завжди погідно сприймала труднощі долі і 
не перестає закликати молоде покоління 
усе, що випаде на віку, приймати з радістю.

Фільм «Шлях на ймення Los» обрамлений 
філософсько-релігійною символікою, в осно-
ву якої покладено притчу про хрест, як інди-
відуальний тягар, який кожен сприймає по-
різному. Пані Ванда, незважаючи на досить 
похилий вік (а їй вже давно за вісімдесят), 
далі не перестає дивувати своїм молодечим 
запалом, спокійною вдачею і вчити інших лю-
бити і цінувати життя. Колектив «Волинсько-
го Монітора» бажає їй здоров’я, довголіття та 
турботи зі сторони краян.

Prezentacja fi lmu odbyła się 14 listopada 
w Instytucie Polski Wschodnioeuropejskiego 
Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukra-
inki. W przeglądzie i omówieniu materiału fi l-
mowego wzięło udział kierownictwo Konsulatu 
Generalnego RP w Łucku, koordynatorzy Insty-
tutu Polski na czele z Prezesem Rady Koordyna-
cyjnej prof. Natalią Kocan, przedstawiciele To-
warzystw Kultury Polskiej na Wołyniu imienia 
Tadeusza Kościuszki i Ewy Felińskiej, studenci i 
pracownicy Wydziału Stosunków Międzynaro-
dowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersyte-
tu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.

Towarzystwo Kultury Polskiej imienia Tade-
usza Kościuszki, do którego należy pani Wanda 
Rad, wręczyło nagrody wszystkim osobom za-
angażowanym w stworzenie fi lmu na temat po-
lonijny. Zostali odznaczeni: autor scenariusza i 
reżyser fi lmu, Zasłużona Artystka Ukrainy Ha-
lina Każan; redaktor fi lmu, Zasłużony Dzienni-
karz Ukrainy, Dyrektor Generalny Wołyńskiej 
Państwowej Kampanii Telewizji i Radia Olga 
Kulisz, operator fi lmu Walerij Fetysow, reżyser 

montażu komputerowego Oleksandr Radczuk.
Wzruszającymi były wspomnienia głównej 

bohaterki fi lmu o burzliwych latach wojennych, 
pobycie w obozie koncentracyjnym w Dachau, 
zarobkach w Warszawie, pracach przymusowych 
w Ałczewsku, trudnej pracy w Łuckiej Fabryce 
Obuwia za czasów radzieckich. Tym nie mniej, 
pani Wanda zawsze z pogodą ducha odbierała 
wszystkie przeciwności losu i nie przestaje przy-
woływać młode pokolenia do tego, aby wszyst-
ko, co los przyniesie, przyjmowały z radością.

Film «Szlak zwany Losem» wypełniony fi lozo-
fi czno-religijną symboliką, u podstaw której leży 
przypowieść o krzyżu, który jest ciężarem indywi-
dualnym, różnie odbieranym przez każdego z nas. 
Pani Wanda mimo starszego wieku ( dawno temu 
skończyła osiemdziesiątkę), nadal nie przestaje za-
dziwiać swoją młodą energią, spokojnym charakte-
rem, uczyć innych miłować i cenić życie. Redakcja 
«Monitora Wołyńskiego» życzy pani Wandzie zdro-
wia, długich lat oraz opieki od swoich rodaków.

Світлана СУХАРЄВАSwitłana SUCHARIEWA

Pomysły Korczaka
aktualne do dziś

Rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka, pedagoga, lekarza i 
obywatela świata, który do końca swoich dni, pozostał oddany 
dzieciom i sprawie będącej jego życiem.

Delegacja z Ukrainy (25 człon-
ków Wołyń-OMEP) 19-21 kwietnia 
2012 roku, uczestniczyła w Kongresie 
OMEP «Szacunek do dziecka» w War-
szawie, który odbył się pod auspicjami 
UNESCO. Na spotkaniu naukowcy i 
praktycy w dziedzinie edukacji repre-
zentowali 29 krajów świata.

Dyskusja o dziedzictwie J. Kor-
czaka, rozpoczęta na Kongresie, była 
kontynuowana na zorganizowanej w 
Łucku Międzynarodowej Naukowo-
-Praktycznej Konferencji «Konceptualne po-
dejścia Janusza Korczaka jako ważne wartości 
duchowe na współczesnym etapie». Odbyła 
się ona 15-16 listopada w Bibliotece Wschod-
nioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego 
im. Łesi Ukrainki. Inicjatorem zorganizowa-
nia konferencji był Konsulat Generalny RP w 
Łucku. Przygotowali ją: Wydział Psychologii 
WNU, Wołyńska Organizacja OMEP, Wydział 
Edukacji Łuckiej Rady Miejskiej i żydowska 
wspólnota miasta. Spotkanie uświetnili naj-
młodsi przedstawiciele społeczności żydow-
skiej, którzy wykonali literacko-muzyczny 
montaż w językach ukraińskim, hebrajskim i 
angielskim.

Prezes Wołyńskiej Organizacji OMEP p. 
Inessa Filipowa, zaprezentowała uczestnikom 
konferencji ważne aspekty życia i działalno-
ści Janusza Korczaka. Komitet organizacyjny 
na początku spotkania, rozdał każdemu zbiór 
naukowy, aby dyskusję uczynić przedmio-
tową i ciekawą. Naukowcy i praktycy z czte-
rech krajów: Izraela, Ukrainy, Polski i Rosji, 
przedstawili wyniki swoich badań. Udział 
w konferencji wzięła pani konsul Konsulatu 
Generalnego RP w Łucku Karolina Golubiew-
ska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej na 
Wołyniu imienia Tadeusza Kościuszki Nina 
Poremska, dyrektor wykonawczy wspólnoty 
żydowskiej miasta Serhij Szwardowski, stu-
denci euroklubu «Świat», doktoranci WNU, 
nauczyciele kolegiów pedagogicznych w Łuc-
ku i Włodzimierzu Wołyńskim, pracownicy 
Wydziału Edukacji Łuckiej Rady Miejskiej, 
pedagodzy i psycholodzy Łucka i Równego, 
członkowie OMEP. 

W przededniu konferencji, studenci WNU 
zorganizowali charytatywne targi książki, w 
czasie których zebrano 750 hrywien dla dzieci-
-sierot na Dzień Świętego Mikołaja.

Uczestnicy zwiedzili Muzeum Łesi Ukrainki 
na uczelni oraz oglądali wieczorki ukraińskie, 
zorganizowane w przedszkolu nr 2 «Lelitka» w 
Łucku. 

Następny dzień odbył się w przedszkolu nr 2 
m. Łucka. Uczestnicy zapoznali się z doświad-
czeniem pracy praktyków w sferze rozwoju 
dziecka w środowisku zabawy. W związku z 

tym, że 16 listopada przypadał Światowy Dzień 
Tolerancji, Wołyń - OMEP zaprezentowała 
obecnym działalność Miejskiej Szkoły Tole-
rancji. Ta nowa forma pracy z pedagogami i 
rodzicami przedszkolaków jest dobrze znana w 
mieście.

«Kochaj dziecko, ale nie tylko swoje, po-
znaj dziecko i siebie; bądź szczery w stosun-
kach z dzieckiem; ufaj dziecku, nie stosuj wo-
bec niego przymusu, nie poniżaj go» - tak od 
samego początku swojej działalności Janusz 
Korczak polecał traktować dziecko.

W swoich dziełach pedagog wymienił głów-
ne zasady kształtowania i rozwoju harmonicz-
nego osobistości i podkreślał wartość samego 
dziecka, jako odrębnego unikalnego świata, z 
którego my, dorośli, mamy się cieszyć, ponie-
waż ono (dziecko) jest z nami: «dziecko jest 
nam równe – cenne – jest człowiekiem».

Pracując z dziećmi w żydowskim Domu 
Sierot w Warszawie (1912) i sierocińcu «Nasz 
Dom» (1919) dla polskich dzieci, stosował i 
propagował nowatorskie (aktualne do dziś) 
metody pracy z młodzieżą. Formułując przy-
kazania pedagoga, podkreślał: nie oczekuj, 
aby twój wychowanek stał się podobny do cie-
bie lub takim, jakim ty pragniesz go widzieć, 
pomóż mu stać się nie tobą, lecz sobą. Nie 
poniżaj; nigdy nie życz obcemu dziecku tego, 
czego nie pozwolisz w stosunku do swojego; 
nie odbieraj problemów dziecka arogancko. 
Życie daje każdemu według jego sił i bądź 
przekonany, że ono jest ciężkie nie mniej, niż 
twoje, a być może, nawet więcej, bo dziecko 
nie ma doświadczenia. Kochaj wychowanka 
jakimkolwiek on jest: niezdolnym, dorosłym, 
któremu nic się nie udaje. Rozmawiając z nim, 
ciesz się z tego, że dziecko jest świętem, które 
na razie jest z tobą. 

Za swoją działalność literacką Janusz Kor-
czak otrzymał najwyższą nagrodę – Złoty Laur 
Akademii Literatury. W Polsce ponad 100 szkół 
nosi jego imię. Pamięć o Januszu Korczaku żyje 
w sercach milionów ludzi, a jego humanistycz-
ne idee pozostają aktualne do dziś.

Inessa FILIPPOWA
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Польська преса про Україну
Polska prasa o Ukrainie

Польська преса про Схід
Polska prasa o Wschodzie

Tymoszenko ogłasza koniec głodówki 

Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko zakończyła trwający 18 dni strajk głodowy, który pro-
wadziła przeciwko sfałszowaniu przez władze wyborów parlamentarnych z 28 października – po-
informowała w piątek w Charkowie jej córka Jewhenija. 

Opozycyjna polityk oświadczyła, że wstrzymuje protest, gdyż osiągnęła cel. «Rozpoczęłam gło-
dówkę przeciwko totalnym fałszerstwom wyborczym reżimu (prezydenta Ukrainy Wiktora) Janu-
kowycza i poprosiłam Ukrainę i świat demokratyczny, by nie uznawać tych wyborów za uczciwe» 
– przekazała słowa matki Jewhenija Tymoszenko. 

«Dziś każdy obywatel Ukrainy wie, że wybory zostały całkowicie sfałszowane. Wiedzą o tym 
także organizacje międzynarodowe, które obserwowały wybory» – napisała była premier. Oświad-
czyła, że po zakończeniu strajku głodowego będzie kontynuowała walkę z ekipą Janukowycza in-
nymi środkami. 

Polska Agencja Prasowa, 16 listopada 2012 roku 

Тимошенко оголосила про закінчення голодування

«Колишня Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко закінчила свій страйк-
голодування, який тривав 18 днів. Ним вона протестувала проти фальшування владою 
парламентських виборів, які відбулися 28 жовтня», – інформувала у п’ятницю в Харкові її 
донька Євгенія. 

Опозиційна політик заявила, що припиняє протест, оскільки досягнула своєї мети. «Я 
розпочала голодування проти тоталітарних фальшувань режиму Президента України Ві-
ктора Януковича і попросила Україну та демократичний світ, щоб ці вибори не визнавали 
чесними», – передала слова матері Євгенія Тимошенко.

«Сьогодні кожен громадянин України знає, що вибори були абсолютно сфальшовані. 
Про це також знають міжнародні організації, які спостерігали за виборами», – написала 
колишня прем’єр-міністр. Ще вона заявила, що після закінчення страйку-голодування 
буде продовжувати боротьбу із командою Януковича іншими засобами. 

Polska Agencja Prasowa, 16 листопада 2012 року 

Raport komitetu RE: milicja torturuje zatrzymanych 

Elektrowstrząsy, duszenie, przystawianie pistoletu do głowy i wieszanie za nogi – to metody 
stosowane przez ukraińską milicję wobec zatrzymanych, opisane w opublikowanym raporcie Ko-
mitetu Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu Traktowaniu Rady Europy. 

W dokumencie, który omawiają ukraińskie media, komitet podkreślił, że władze w Kijowie po-
winny zastosować wszelkie niezbędne środki, by zapewnić zatrzymanym bądź też odbywającym 
karę więzienia należną opiekę medyczną także poza murami więzień i aresztów śledczych. 

W tym kontekście wymieniono m.in. sprawy uskarżającej się na poważne problemy ze zdro-
wiem, skazanej na siedem lat więzienia byłej premier Julii Tymoszenko, oraz chorującego i odby-
wającego karę czterech lat pozbawienia wolności byłego szefa MSW Jurija Łucenki. 

Pisząc o praktykach milicyjnych wobec «zwykłych» zatrzymanych i aresztowanych, Komitet 
wytknął władzom Ukrainy nadmierną przemoc stosowaną przez funkcjonariuszy. Wymieniono 
tu znęcanie się polegające na biciu i kopaniu oraz zbyt częstym używaniu pałki. 

Gazeta Wyborcza, 14 listopada 2012 roku 

Звіт комітету Ради Європи: «Міліція катує затриманих»

Електрошок, душіння, приставляння пістолету до голови та підвішування за ноги – це 
методи, які використовує українська міліція щодо затриманих. Про це ідеться в опублі-
кованому звіті Комітету запобігання тортурам і нелюдському поводженню Ради Європи. 

У документі, який обговорювали українські медіа, Комітет підкреслив, що влада у Києві 
повинна застосовувати всі необхідні засоби, щоб забезпечити затриманим чи особам, ко-
трі відбувають покарання у в’язниці, належну медичну опіку також поза стінами в’язниць 
та слідчих ізоляторів. 

У цьому контексті названо також справи засудженої на сім років ув’язнення колишньої 
прем’єр-міністр Юлії Тимошенко, котра скаржиться на серйозні проблеми зі здоров’ям, а 
також колишнього міністра МВС Юрія Луценка, який хворіє та відбуває чотирирічне по-
карання у вигляді позбавлення волі. 

Пишучи про міліцейську практику щодо «звичайних» затриманих і арештованих, Ко-
мітет дорікнув властям України у надмірному застосуванні сили працівниками правоохо-
ронних органів. Ідеться про знущання, які полягають на бійках і копанні, а також надмірно 
частому використанні кийків. 

Gazeta Wyborcza, 14 листопада 2012 року 

Polskie uczelnie chcą ukraińskich studentów 

W Kijowie trwają międzynarodowe targi oświatowe «Edukacja i kariera 2012», na których kil-
kanaście polskich uczelni zachęca młodych Ukraińców do studiowania w naszym kraju. Polska 
oferuje im wysoki poziom nauczania i niższe czesne niż Europa Zachodnia. 

Już dziś studenci z Ukrainy stanowią w Polsce najliczniejszą grupę studentów zagranicznych. 
Na ponad 24 tysiące studentów z innych państw aż sześć tysięcy to Ukraińcy. 

«W kijowskich targach oświatowych uczestniczy 16 uczelni z Polski. Mamy tutaj cały polski 
sektor. Nasze stoiska cieszą się dużą popularnością, a – co najważniejsze – odwiedzają je nie tylko 
uczniowie i studenci, ale i ich rodzice» – powiedział Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej 
Perspektywy. 

Ukraińska młodzież, która chciałaby zdobywać edukację w Polsce, może ubiegać się o przyjęcie 
na studia samodzielnie, korzystając z pomocy strony internetowej studyinpoland.pl, bądź za po-
średnictwem agencji rekrutacyjnych na Ukrainie. Od niedawna strona polska wprowadziła system 
certyfi kacji takich agencji. 

Polska Agencja Prasowa, 16 listopada 2012 roku 

Польські навчальні заклади хочуть українських студентів 

У Києві триває Міжнародний освітній ярмарок «Освіта та кар’єра-2012». На якому кіль-
канадцять польських навчальних закладів заохочують молодих українців до навчання у 
нашій державі. Польща пропонує їм високий рівень освіти і нижчу оплату, аніж Західна 
Європа. 

Уже сьогодні студенти з України становлять у Польщі найбільш чисельну групу закор-
донних студентів. Із 24 тисяч студентів із інших держав, аж шість тисяч – це українці. 

«У київському освітньому ярмарку беруть участь 16 навчальних закладів із Польщі. Ма-
ємо тут цілий польський сектор. Наші експозиції користуються великою популярністю і, 
що найважливіше, їх відвідують не лише учні та студенти, але й їхні батьки», – сказав Валь-
демар Сівінський із Фонду освітньої перспективи.

Українська молодь, яка хотіла б здобувати освіту в Польщі, може претендувати на при-
йняття в університети самостійно, користуючись допомогою Інтернет-сторінки www.
studyinpoland.pl, або за допомогою кадрових агентств в Україні. Віднедавна польська сто-
рона запровадила систему сертифікації таких агентств. 

Polska Agencja Prasowa, 16 листопада 2012 року 

Radykalny islam nie oszczędza Rosji

Ograniczony dotąd do Północnego Kaukazu dżihad zaczyna obejmować inne regiony Federa-
cji. Moskwa obawia się, że islamizacja świata arabskiego przeniesie się na republiki muzułmańskie 
Azji Centralnej, a nawet na Rosję. 

Rosyjska policja aresztowała w ubiegłym tygodniu w Moskwie sześciu członków partii Hizb al-Tahrir 
al-Islami (Partia Wyzwolenia Islamu), przedstawianej jako «ekstremistyczna» przez rosyjskie władze.

Groźba radykalnego islamu jest bardzo realna. Była ona i nadal jest związana z ruchem rebe-
liantów na Północnym Kaukazie. Pod koniec sierpnia, w Dagestanie, szejk Said Afandi (Acajew), 
fi lar bractwa sufi ckiego Naqshbandi, który głosił umiarkowany islam, został zabity z sześcioma 
innymi osobami przez kobietę zamachowca-samobójcę. Inny spektakularny przykład: zamach na 
lotnisku moskiewskim Domodiedowo w styczniu 2011 r., w wyniku którego zginęło 35 osób. 

 Kresy.pl, 17 listopada 2012 roku

Радикальний іслам не щадить Росії

Донині локалізований на Північному Кавказі джихад починає захоплювати інші регіони 
Російської Федерації. Москва побоюється, що ісламізація арабського світу перенесеться на 
мусульманські республіки Центральної Азії і навіть Росію. 

Російська поліція арештувала минулого тижня у Москві шість членів партії «Hizb al-Tahrir 
al-Islami» (Партія визволення ісламу), представленої російською владою як «екстремістської».

Загроза радикального ісламу є дуже реальною. Вона була і надалі залишається пов’язана 
із рухом бунтівників на Північному Кавказі. Наприкінці серпня в Дагестані шейх Саїд 
Афанді (Ацаєв), один із основоположників суфіцького братства «Накшбанді», котрий про-
голошував поміркований іслам, був убитий, разом із шістьома іншими особами, жінкою-
смертницею. Інший спекулятивний приклад: замах на московському аеродромі Домодєдо-
во в січні 2011 року, в результаті якого загинуло 35 осіб. 

 Kresy.pl, 17 листопада 2012 року

Ukraina idzie na wojnę z Rosją

Kijów gotowy jest na walkę w sądach, ale decyzji o ograniczeniu o połowę zakupów gazu z Rosji, 
nie zmieni. Szuka nowych dostawców i wykorzystania swoich gazociągów

- Tak, jesteśmy gotowi na procesy sądowe z kolegami z Rosji. Ale mamy absolutną rację i bę-
dziemy działać tak, jak nam nakazują narodowe interesy – zapowiedział w telewizji minister ener-
getyki Jurij Bojko.

- Teraz dostajemy gaz z Niemiec gazociągowym połączeniem poprzez terytorium Polski. Od 
stycznia będziemy też dostawać z terenu Węgier.

Władze negocjują też przyłączenie swoich gazociągów do kierunku południowego. Chodzi o projekt 
Południowy gazowy korytarz – dostaw gazu do Europy z rejonów kaspijskich (Azerbejdżan, Turcja).

- Złożyliśmy już ofi cjalną propozycję konsorcjum Szachdeniz. Wykazujemy w niej zalety na-
szych magistrali oraz podziemnych zbiorników gazu. Chcemy by stały się częścią tego projektu 
– mówił Bojko. Chodzi o gazociąg TANAP, wspólną inwestycję Turcji i Azerbejdżanu. Azerski gaz 
popłynie nim do Europy przez terytorium Turcji. Budowa ruszy na przełomie 2013-2014 r czyli w 
rok po tym jak Gazprom zacznie budowę swojego gazociągu South Stream.

Energianews.pl, 17 listopada 2012 roku

Україна іде на війну із Росією

Київ готовий боротися в судах, проте рішення вдвічі обмежити купівлю газу в Росії не 
змінить. Шукає нових постачальників і використовуватиме власні газопроводи. 

- Так, ми готові до судових процесів із колегами з Росії. Проте маємо абсолютну рацію і 
будемо діяти так, як нам наказують національні інтереси, - заявив по телебаченню міністр 
енергетики Юрій Бойко.

- Зараз отримуємо газ із Німеччини трубопроводом через територію Польщі. Із січня 
будемо також отримувати енергоносій із Угорщини, – заявив чиновник.

Влада також веде переговори про приєднання власних газопроводів до Південного на-
пряму. Ідеться про проект Південний газовий коридор – поставку газу до Європи з каспій-
ських районів (Азербайджан, Туреччина).

- Ми звернулися із офіційною пропозицією до консорціуму «Шахденіз». У ній ідеться 
про переваги наших магістралей та підземних резервуарів газу. Хочемо, щоб стали части-
ною цього проекту, – говорив Бойко. Ідеться про газопровід «TANAP» – спільну інвестицію 
Туреччини та Азербайджану. Азербайджанський газ піде ним до Європи через територію 
Туреччини. Будівництво розпочнеться на зламі 2013-2014 р.р., тобто через рік після того, 
як «Газпром» почне будівництво свого газопроводу «South Stream».

Energianews.pl, 17 листопада 2012 року

Górski Karabach zwraca się do UE

Samozwańcze państwo Górski Karabach liczy na pomoc Unii Europejskiej w rozwiązaniu spo-
ru między Armenią i Azerbejdżanem. Oba kraje mają roszczenia terytorialne wobec tej kaukaskiej 
enklawy i odgrażają się rozpoczęciem działań zbrojnych. Erywań jest skłonny uznać niepodległość 
Górskiego Karabachu. Natomiast Baku upiera się, że to integralne terytoria Azerbejdżanu. 

W stolicy samozwańczego państewka Stepanakercie mieszkańcy liczą na pomoc Unii Europej-
skiej i Rosji. «Nam tu wszystkim dobrze się żyje. Niech nam Unia i Moskwa pomogą. My tylko 
chcemy mieć swoje państwo» – przekonują. Natomiast Maciej Dachowski z biura specjalnego peł-
nomocnika Unii Europejskiej do spraw Kaukazu przypomina, że choć świat nie uznaje Górskiego 
Karabachu, to miejscowa ludność stworzyła wszystkie mechanizmy demokratycznego państwa. W 
Stepanakercie funkcjonują parlament i rząd. Wybierany jest także prezydent. Ponieważ żaden kraj 
na świecie nie utrzymuje kontaktów z Górskim Karabachem, większość urzędników nie ma co 
robić. Unia Europejska przyjęła zasadę nieingerowania w rozmowy pokojowe Baku z Erywaniem.  

Kresy.pl, 15 listopada 2012 roku

Нагірний Карабах звертається до Євросоюзу

Самостійно проголошена держава Нагірний Карабах розраховує на допомогу Європей-
ського Союзу у розв’язанні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Обидві країни 
мають територіальні претензії до кавказького анклаву і погрожують початком збройних 
дій. Єреван схиляється визнати незалежність Нагірного Карабаху. У свою чергу, Баку вва-
жає, що це невід’ємна частина території Азербайджану. 

У столиці проголошеної країни Степанакерті жителі розраховують на допомогу Євро-
пейського Союзу та Росії. «Нам усім тут добре живеться. Нехай нам Євросоюз та Москва 
допомагають. Ми лише хочемо мати свою державу», – переконують вони. У свою чергу, 
Мачєй Даховський із спеціального бюро уповноваженого Європейського Союзу у справах 
Кавказу нагадує, що хоч світ не визнає Нагірного Карабаху, проте місцеве населення ство-
рило усі механізми демократичної держави. У Степанакерті функціонує парламент і уряд. 
Також обирається президент. Оскільки жодна держава у світі не підтримує контактів із 
Нагірним Карабахом, більшість урядовців не мають чим займатися. Європейський Союз 
прийняв засаду невтручання у мирні переговори між Баку та Єреваном.  

Kresy.pl, 15 листопада 2012 року
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Z okazji rocznicy łuckiej szkoły rockowej 
«Monitor Wołyński» postanowił zaprezento-
wać «Garage Rock Sсhool» od „kuchni”. 

Przez cały okres działalności szkoły rocko-
wej, w jej życiu odbywały się różnorodne wy-
darzenia: dwa «szalone» koncerty i przeniesie-
nie się w nowe miejsce. Obecnie «Garage Rock 
Sсhool» liczy ponad 60 uczniów, 13 grup, 7 
nauczycieli, 6 kierunków rozwoju muzycznego. 

Po «korytarzach» szkoły rockowej

Szkoła obecnie jest zlokalizowana w pomiesz-
czeniu fabryki odzieży «Łuczanka». Dostać 
się do niej można od strony Pałacu Młodzieży 
Uczniowskiej (ulica Chopina) albo od strony 
ulicy Woli, mijając Wołyńską Drukarnię Obwo-
dową i skręcając na ulicę Melnyczną. Tutaj w bu-
dynku nr 13 znajduje się «Garage Rock Sсhool». 

Teren i budynek fabryki wyglądają jak un-
derground, dlatego, nie ulega wątpliwości, że 
jest to idealne miejsce dla spotkań muzycznych. 

Na czwartym piętrze, po przekroczeniu «ra-
dzieckiego» korytarza «Łuczanki» i wejściu do 

pomieszczenia szkoły, trafi asz jakby do innego 
świata. Czarno-czerwone kolory, w połączeniu 
z jasnymi fi oletowymi schodami, wyglądają bar-
dzo stylowo. Na pierwszym korytarzu z okna, 
widać kolej dla dzieci i rzeźbę słonika, przed 
którym już dziesiątki lat, gromadzą się przed-
stawiciele różnych subkultur Łucka. W oczy 
rzucają się afi sze z zapowiedziami koncertów w 
mieście, wywieszone na ścianie korytarza. Sala 
gitarowa posiada cały niezbędny sprzęt, aby 
można było uczyć się gry na gitarze elektrycznej 
i gitarze basowej. W jednej grupie gitarzystów 
przeciętnie uczy się sześciu uczniów. 

Mijając bazę prób «Garage», gdzie przygoto-
wuje się do występów dużo lokalnych zespołów, 
i schodząc fi oletowymi schodami na pierwsze 
piętro, trafi asz w samo serce szkoły rockowej. 
Tam znajduje się duża klasa perkusyjna, sala dla 
śpiewu i administracja szkoły. Ponad dziesięciu 
młodych perkusistów uczy się na dwóch zesta-
wach instrumentów perkusyjnych. Na czarnych 

ścianach wiszą różnokolorowe gitary, tablica i 
ogromna reklama szkoły. W tej Sali, od czasu 
do czasu, odbywają się spotkania z ukraińskimi 
zespołami, przeglądy fi lmowe itp. Mała sala dla 
wokalistów jest najprzytulniejszym pomieszcze-
niem szkoły. Tam jest tylko syntezator, mikro-
fony, krzesła i zapomniany przez kogoś zeszyt 
z tekstami piosenek. Łącznie w klasie wokalu 
uczy się dwanaścioro chłopców i dziewcząt. 

Najbardziej popularne są klasy gry na gi-

tarze elektrycznej i perkusji. Ostatnio w «Ga-
rage Rock Sсhool» otwarto jeszcze dwa nowe 
kierunki – muzyki elektronicznej i studyjnej 
techniki nagrywania. Nauka na tych kursach 
potrwa tylko miesiąc. 

Głośna rocznica 

Nieformalny klimat szkoły sprzyja temu, 
że każdy, kto tutaj się uczy, czuje się swobod-
nie. Zauważmy, że w szkole rockowej nie ma 
ograniczeń wiekowych. W niektórych grupach 
uczniowie są w takim samym wieku, jak na-
uczyciele. Jak opowiadają uczniowie, najbar-
dziej domowa atmosfera panowała w czasie 
przygotowań do obchodów rocznicy szkoły, 
które odbyły się 4 listopada w klubie «Majdan». 
W czasie koncertu uczniowie wykonali sie-
demnaście światowych i ukraińskich przebo-
jów rockowych. W imprezie wziął udział lider 
zespołu «Tartak» Saszko Położyńśkyj i solista 
zespołu «Anna» Wiktor Nowosiołow. 

Według dyrektora artystycznego szkoły 
Tetiany Zubryk, w ciągu roku liczba uczniów 
szkoły urosła dwukrotnie, również wzrosły ich 
umiejętności. «Szkoła rockowa to nieformalne 
podejście do muzyki. Dorastamy, dodajemy 
nowe kierunki, przychodzą nowi uczniowie, 
nowi nauczyciele, którzy wkładają wiele wysił-
ku, aby pokazać siebie i nauczyć czegoś nowe-
go» – powiedziała Tetiana. 

Jeśli chodzi o uczniów, to wielu z nich nawet 
nie myślało, że po roku osiągną takie sukcesy 
i wystąpią aż na dwóch koncertach. Uczniowie 
rozwijają się tutaj, nie tylko w zakresie muzy-
ki. Dokładniej o tym, co znaczy dla nich szkoła 
rockowa, mówią sami: 

«Jeśliby nie szkoła rockowa, nigdy nie został-
bym prawdziwym metalowcem» – powiedział 
Roma Sołowiańczyk.

З нагоди річниці луцької рок-школи 
«Волинський Монітор» вирішив продемон-
струвати «кухню» «Garage Rock Sсhool» зсе-
редини. 

Упродовж усього часу існування рок-
школи в її житті відбулися різноманітні за-
ходи, два «шалені» звітні концерти та пере-
їзд на нове місце. Нині «Garage Rock Sсhool» 
- це понад 60 учнів, 13 груп, 7 викладачів, 6 
напрямків музичного розвитку. 

«Коридорами» рок-школи

Школа знаходиться нині у приміщенні 
швейної фабрики «Лучанка». Добратися 
до неї можна зі сторони Палацу учнівської 
молоді (вулиця Шопена) або ж із проспекту 
Волі, обійшовши Волинську обласну дру-
карню та повернувши на вулицю Мельнич-
ну. Тут у будинку №13 і знаходиться «Garage 
Rock Sсhool». 

Територія та приміщення фабрики ви-
глядають андеґраундно, тому, без усіляких 
сумнівів, це ідеальне місце для музичних 
тусовок. 

Піднявшись на 5 поверх і пройшовши по 
«радянському» коридору «Лучанки» у при-
міщення школи, потрапляєш ніби в інший 
світ. Чорно-червоні кольори виглядають до-
волі стильно у поєднані із яскравими фіоле-
товими сходами. У першому коридорі з вікна 
видно дитячу залізницю та скульптуру сло-
ника, біля якої вже десятки років збирають-
ся представники різних субкультур Луцька. 
Впадають в очі афіші з анонсами концертів у 
місті. Плакатами обвішана зовнішня сторона 
гітарного класу. В ньому є всі пристрої для 
того, аби навчитися грати на електрогітарі та 
бас-гітарі. В одній групі гітаристів, в серед-
ньому, навчається шість учнів. 

Пройшовши репетиційну базу «Garage», 
в якій готується до виступів чимала кіль-
кість місцевих гуртів, і піднявшись фіолето-
вими сходами на другий поверх, потрапля-
єш у серце рок-школи. На другому поверсі 

– великий барабанний клас, вокальна кім-
ната та кабінет адміністраторів школи. По-
над десяток молодих барабанщиків для 
свого навчання використовують дві ударні 
установки. На чорних стінах висять різно-

кольорові гітари, дошка та величезний ба-
нер закладу. В цій кімнаті час від часу відбу-
ваються зустрічі із українськими гуртами, 
кіноперегляди та інше. Маленький кабінет 
для вокалістів – найтепліше приміщення 
в школі. Там лише синтезатор, мікрофони, 
стільці і кимось забутий зошит із текстами 
пісень. Усього в класі вокалу навчається 12 
хлопців і дівчат. 

Найбільш відвідувані класи – електрогі-
тара та барабани. Нещодавно в «Garage Rock 
Sсhool» відкрилися ще два нових напрямки 
– електронної музики та зведення. Навчання 
на цих курсах триватиме всього місяць. 

Гучна річниця 

Неформальна обстановка школи дозво-
ляє вільно почуватися кожному, хто тут 
вчиться. Зауважимо, що у рок-школі немає 
вікових обмежень. У деяких групах учні та-
кого ж віку як викладачі. Як розповідають 
учні, найбільш домашня атмосфера була 
під час підготовки до святкування річниці 
школи, яка відбулася 4 листопада в клубі 
«Майдан». Під час концерту рок-школярі 
виконали сімнадцять світових та україн-
ських рок-хітів. До святкування долучився 
лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський 
та соліст гурту «Анна» Віктор Новосьолов. 

За словами арт-директора школи Тетяни 
Зубрик, упродовж року існування закладу 
у два рази збільшилася кількість учнів, які 
виросли у своїх музичних вміннях. «Рок-
школа – це неформальний підхід до музики. 
Ми ростемо, додаються нові напрямки, при-
ходять нові учні, нові викладачі, які докла-
дають чималих зусиль, аби показати себе і 
навчитися чогось нового», – сказала Тетяна. 

Що ж до самих учнів, то багато хто з них 
навіть і не думав, що за рік досягнуть до-
брих результатів у музиці і виступлять аж 
на двох концертах. Однак учні тут розвива-
ються не лише в музичному плані. Деталь-

«Я, напевно, 
хочу до-

вести собі, що я 
зможу та буду 
одним із кращих. 
Адже наймен-
ше досягнення, 
якщо воно дійсно 
щось значить 

для людини, це вже досягнен-
ня», - стверджує Стас Родін.

«Być może, 
pragnę 

sobie udo-
wodnić, że 
mogę być i 
będę jednym 
z najlepszych. 
Ponieważ naj-

mniejsze osiągnięcie, jeśli ono 
naprawdę dla człowieka ma 
jakieś znaczenie, już jest suk-
cesem» - twierdzi Stas Rodin.
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Луцькій рок-школі –  
рік

Рік тому в Луцьку розпочав свою діяльність єдиний у Західній Україні 
музичний проект «Garage Rock Sсhool». За 365 днів цей проект пе-

реформувався у повноцінну школу, де професійні викладачі навчають 
охочих грати музику різних рокових стилів. 

Rok temu w Łucku zaczął swoją działalność jedyny na Ukrainie Zachod-
niej projekt muzyczny «Garage Rock Sсhool». W ciągu 365 dni projekt 

ten zamienił się na pełnowartościową szkołę, gdzie fachowi nauczyciele uczą 
chętnych muzyki w różnych stylach rockowych. 

Łuckiej szkole rockowej –
rok

«Якби не 
рок-

школа, я б не 
став на шлях 
справжнього 
«металюги», 
- сказав Рома 
Солов’янчик.

«Jeśliby nie 
szkoła 

rockowa, nigdy 
nie zostałbym 
prawdziwym 
metalowcem» – 
powiedział Roma 

Sołowiańczyk.
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«Być może, pragnę so-
bie udowodnić, że mogę 
być i będę jednym z naj-
lepszych. Ponieważ naj-
mniejsze osiągnięcie, jeśli 
ono naprawdę dla czło-
wieka ma jakieś znacze-
nie, już jest sukcesem» - 
twierdzi Stas Rodin.

«Szkoła rockowa daje 
ogromną szansę takim lu-
dziom, jak ja: uczyć się u 
fajnych nauczycieli, pró-
bować swoich sił na kon-
certach i odczuć, w jakim 
stopniu możemy być róż-

ni. Ona poszerzyła mój światopogląd» 
- opowiedział Wowa Kozak.

«Przyszłam do szkoły rockowej, aby 
rozwinąć swój głos. Ona ma dla mnie 
duże znaczenie, gdyż jest to bardzo 
interesująca szkoła, w której potrafi ę 
odkryć siebie» - powiedziała Nastia 
Romaniuk.

Програма цього освітньо-кра-
єзнавчого виїзду передбачала зна-
йомство з діяльністю Центру діалогу 
«Костюхнівка» та відвідування навко-
лишніх територій. Важливим пунк-
том візиту було запалення лампадок 
на військовому кладовищі польських 
легіонерів, котрі загинули у 1916 році 
у битві під Костюхнівкою. Потім гру-
па школярів відвідала Луцьк та Львів.

Серед різноманітних занять у Луць-
ку, шкільна молодь відвідала також ре-
дакцію «Волинського Монітора». Дво-
тижневик організував для них тренінг 
з журналістики. У ході зустрічі було, 
зокрема, обговорено теми статей, які 
могли б з’явитися після цього візиту.

Що вразило нас, журналістів? Дуже 
серйозні і дорослі запитання. Напри-
клад, такі: Звідки беруться в Україні 
безпритульні собаки? Чому дороги 
перебувають у такому поганому стані? 
Чому на Поліссі занедбуються поля, 
яких ніхто не обробляє? Чому люди 
нічого не роблять, щоб щось змінити, 
і звідки береться в них стільки неба-
жання і апатії? Молоді люди також з 
великою симпатією говорили про до-
брозичливість мешканців України.

Що в Україні вразило учасників 
поїздки? Про це ми дізнаємося в на-
ступному числі газети, оскільки поль-
ські школярі, котрі вперше відвідали 
Україну, обіцяли вислати до редакції 
свої тексти. Чекаємо з нетерпінням!

ніше про те, що означає 
для них рок-школа, гово-
рять вони самі: 

«Якби не рок-школа, я 
б не став на шлях справж-
нього «металюги», - сказав 
Рома Солов’янчик.

«Я, напевно, хочу до-
вести собі, що я зможу 
та буду одним із кращих. 
Адже найменше досягнен-
ня, якщо воно дійсно щось 
значить для людини, це 
вже досягнення», - ствер-
джує Стас Родін.

«Рок-школа дає вели-
чезний шанс таким, як 
я: навчатись у «кльових» 

педагогів, спробувати свої сили на 
концертах та відчути наскільки ми 
можемо бути різнобічними. Вона 
розширила мій світогляд», - розпо-
вів Вова Козак.

«Я прийшла у рок-школу, щоб 
розвинути свої вокальні здібності. 
Вона відіграє для мене велику роль, 
адже це надзвичайно цікавий за-
клад, у якому я зможу розкритися», 
- сказала Настя Романюк.

«Рок-школа 
дає вели-

чезний шанс, 
таким як я: 
навчатись 
у «кльових» 
педагогів, 
спробувати 
свої сили на 

концертах та відчути наскільки 
ми можемо бути різнобічними. 
Вона розширила мій світогляд», 
- розповів Вова Козак.

«Szkoła rockowa daje ogromną szan-
sę takim ludziom, jak ja: uczyć się u 

fajnych nauczycieli, próbować swoich sił 
na koncertach i odczuć, w jakim stopniu 
możemy być różni. Ona poszerzyła mój 
światopogląd» - opowiedział Wowa Kozak.

«Я прийшла у рок-
школу, щоб роз-

винути свої вокальні 
здібності. Вона віді-
грає для мене велику 
роль, адже це надзви-
чайно цікавий заклад, 
у якому я зможу роз-
критися», - сказала 
Настя Романюк.

«Przyszłam 
do szkoły 

rockowej, aby 
rozwinąć swój 
głos. Ona ma 
dla mnie duże 
znaczenie, gdyż 
jest to bardzo 

interesująca szkoła, w której 
potrafi ę odkryć siebie» - po-
wiedziała Nastia Romaniuk.
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У пункті пропуску Зо-
сін – Устилуг можуть 
з’явитися труднощі з пе-
ретином польсько-україн-
ського кордону. Причина – 
проведення ремонтних 
робіт, які триватимуть до 
грудня.

Польські та волинські 
МНС-ники взяли участь у 
кон ференції, що відбула-
ся 16 листопада в Луцьку. 
Осно вна тема обговорення 
– роз виток транскордон-
ної співпраці рятувальних 
служб Польщі та України. 

Ковель, Нововолинськ 
та Рожище стали перши-
ми районними центрами 
на Волині, де буде розро-
блено Концепції розвитку 
велосипедної інфраструк-
тури.

Археологи знайшли 
в старій частині Луцька 
мідний гаманець із 5-ма 
срібними російськими мо-
нетами номіналом 50 копі-
йок та 1 рубль, датованими 
1899 роком, та двома золо-
тими каблучками.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Na przejściu granicznym 
Zosin-Uściług mogą wystą-
pić okresowe utrudnienia w 
przekraczaniu granicy pol-
sko-ukraińskiej. Przyczyna – 
prace remontowe, które po-
trwają do grudnia.

Polscy i wołyńscy stra-
żacy wzięli udział w konfe-
rencji, która odbyła się 16 
listopada w Łucku. Główny 
temat konferencji – rozwój 
współpracy transgranicznej 
służb ratowniczych Polski i 
Ukrainy.

Kowel, Nowowołyńsk i 
Rożyszcze to pierwsze cen-
tra rejonowe na Wołyniu, w 
których zostaną opracowane 
Koncepcje Rozwoju Infra-
struktury Rowerowej.

Archeolodzy znaleźli na 
Starówce w Łucku miedzianą 
portmonetkę, w której było 5 
srebrnych rosyjskich monet 
o nominale 50 kopiejek i 1 
rubel datowanych 1899 ro-
kiem i dwie złote obrączki. 

W Łucku 20 listopada od-
była się konferencja na temat 
„Aktualne problemy i euro-
pejskie doświadczenie w za-
kresie ochrony bezdomnych 
zwierząt”

У межах реалізації про-
ектів програми добро-
сусідства «Україна-Поль-
ща-Білорусь» Волинська 
область отримає 23 млн 
євро.

W ramach realizacji pro-
jektów Programu Dobrosą-
siedztwa „Ukraina-Polska-
-Białoruś” obwód wołyński 
dostanie 23 mln euro.

У Луцьку 20 листопада 
відбулася конференція на 
тему «Актуальні пробле-
ми та європейський досвід 
у сфері охорони безпри-
тульних тварин».

Європейський формат

«Garage Rock School» – це соціальний 
проект, який не має на меті зароблян-
ня грошей. Учні сплачують благодійні 
внески, аби покрити витрати на орен-
ду приміщення, комунальні послуги, 
оновлення і ремонт апаратури, чай, 
печиво тощо. Викладачі рок-школи 
«Гараж» – відомі луцькі музиканти, які 
грають у музичних колективах. По-
ловина із них – мають музичну освіту, 
інша половина – самоучки, які, завдя-
ки своєму бажанню, досягли великих 
результатів у сфері музики. Кожен із 
викладачів розробив свою навчальну 
програму. Уроки тривають 2 години і 
відбуваються 8 разів на місяць.

Довідка: 

«Garage Rock School» jest to 
projekt społeczny, który nie ma 
na celu zarabiania pieniędzy. 
Uczniowie robią składkę, żeby 
zapłacić za lokal, komunikacje, 
naprawę sprzętu, herbatkę, cia-
steczka itd. Nauczyciele szkoły 
rockowej – to znani łuccy muzy-
cy, grający w zespołach muzycz-
nych. Część z nich ma wykształ-
cenie muzyczne, część – nie ma, 
ale dzięki swojej pasji osiągnęła 
sukces w muzyce. Każdy nauczy-
ciel opracował swój program na-
uczanie. Lekcje trwają 2 godziny 
i odbywają się 8 razy w ciągu 
miesiąca.

Informacje: 

Dorosłe pytania 
małych Polaków
W zeszłym tygodniu Wołyń gościł młodzież szkolną 
z Wielkopolski. Wyjazd na Ukrainę trwał od 11 do 17 li-
stopada i został zorganizowany przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Diabły” z Gorzyc oraz Wielkopolskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program tego edukacyjno-krajo-
znawczego wyjazdu przewidywał zapo-
znanie się z działalnością Centrum Dia-
logu „Kostiuchnówka” oraz zwiedzanie 
okolicy. Ważnym punktem było zapa-
lenie zniczy na cmentarzu wojennym 
żołnierzy Legionów Polskich poległych 
w 1916 roku w bitwie pod Kostiuch-
nówką. Następnie uczestnicy wyjazdu 
zwiedzali zabytki Łucka i Lwowa.

Wśród rozmaitych zajęć w Łucku, 
młodzież szkolna miała także wizytę w 
redakcji „Monitora Wołyńskiego”. Dwu-
tygodnik zorganizował dla nich warsz-
taty dziennikarskie, podczas których 
m.in. omówiono tematy artykułów, któ-
re mogłyby pojawić się po tej wizycie.

Co zaskoczyło nas, dziennikarzy? 
Bardzo poważne i dojrzałe pytania, 
między innymi o to: Skąd się biorą na 
Ukrainie bezdomne psy? Dlaczego stan 
dróg jest w tak złym stanie? Dlaczego 
na Polesiu leżą odłogiem nieuprawia-
ne pola? Dlaczego ludzie nic nie robią, 
żeby coś zmienić i skąd się bierze w 
nich tyle niechęci i apatii? Młodzi lu-

dzie także z wielką sympatią mówili o 
życzliwości mieszkańców Ukrainy.

Co na Ukrainie zaskoczyło uczest-
ników wyjazdu? O tym dowiemy się w 
następnym numerze, o ile polska mło-
dzież, która po raz pierwszy odwiedzi-
ła Ukrainę, prześle do redakcji swoje 
teksty. Czekamy z niecierpliwością!

MW ВМ

Оксана ЦИМБАЛЮК

Oksana CYMBALUK

Дорослі питання 
малих поляків
У минулому тижні на Волині гостювали школярі з 
Великопольщі. Поїздка в Україну тривала упродовж 
11-17 листопада. Її організували Учнівський спор-
тивний клуб «Diabły» села Ґожице та Великополь-
ське товариство розвитку сільських територій.
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Ірен Роздобудько: «Нехай би зникли ці 
визначення «схід-захід»

Уродженка Донецька, Ірен Роздобудько ким тільки не працювала, проте 
найбільшого успіху здобула завдяки своїм гостросюжетним романам, 

трилерам, детективам. Деякі з них навіть були екранізовані. Журналістка, 
авторка поезій та прози проїхала мистецьким турне по Україні, завітала й 
до Луцька. Сьогодні Ірен Роздобудько – гість «Волинського Монітора».

Urodzona w Doniecku, Iren Rozdobudko podejmowała się różnych zajęć. 
Jednak największy sukces odniosła dzięki swoim akcyjnym powieściom, 

thrillerom, detektywom. Niektóre zostały nawet sfi lmowane. Dziennikarka, 
autorka wierszy i prozy, odbyła tournee artystyczne po Ukrainie i odwiedziła 
także Łuck. Dzisiaj Iren Rozdobudko jest gościem «Monitora Wołyńskiego».

«У житті досі шукаю 
себе...»

- Ірен, не побоювалися 
подорожувати Західною 
Україною? Адже декотрі 
політики досі спекулюють 
поширенням стереотипу, 
мовляв, наша держава ро-
зірвана на шматки і люди 
вороже ставляться один од-
ного?

- Я люблю Україну і не 
розподіляю людей за тери-
торіальною приналежністю. 
Мені немає сенсу маніпулю-
вати суспільною свідомістю! 
Ніякої ворожості не відчу-
ваю. Навпаки, люди поволі 
об‘єднуються, починають 
чути один одного, адже на-
решті починають бачити ту 
правду, яку від них прихо-
вують під популістськими 
гаслами. 

- У турне Ви подорожу-
єте із відомим кіносцена-
ристом, науковцем-астро-
фізиком, художником, 
виконавцем авторської 
пісні Ігорем Жуком. Роз-
кажіть про ваш спільний 
проект.

- «Турне» і «проект» – це 
два слова, які до нашого тан-
дему зовсім не підходять! 
Швидше за все, ми, як маємо 
час, завжди радо приймаємо 
запрошення своїх слухачів-
читачів із різних міст Укра-
їни. І їдемо спілкуватися з 
тими, хто близький нам за 
духом, хто хоче чути «жи-
вий звук» та живе слово. А 
мета таких подорожей трохи 
сумна через «культурну по-
літику» держави: зникають з 
міст і містечок України кни-
гарні. Ані книжки сучасної 
української літератури, ані 
диски, котрі не стосують-
ся «попси», не доходять до 
тих, кому це потрібно. Тому 
українські автори, разом зі 
своїми видавцями, так часто 

мандрують – везуть новин-
ки, яких немає на прилавках. 

На таких зустрічах за-
вжди неймовірна атмосфе-
ра. Після них ти починаєш 
розуміти, що твої намаган-
ня достукатись до людей – 
не марна справа. Ось така 
приблизно мета «проекту»: 
знайти однодумців і трішки 
прикрасити їхні будні.  

- Зі здивуванням прочи-
тав у Вашій біографії, що 
Вам доводилося працювати 
і офіціанткою, і шпрехш-
талмейстером у цирку, і 
Снігуронькою, і завідува-
чем відео салону. Шукали 
себе в житті чи набирали 
сюжети для творчості?

- …а ще – кухарем у ресто-
рані. У житті я і досі шукаю 
себе і продовжую знаходити в 
чомусь новому. А от тоді, коли 
«літала з роботи на роботу» – 
це були, швидше за все, по-
шуки незалежності і свободи. 
Адже в ті часи вважалося, що 
дуже почесно по двадцять чи 
більше років сидіти на одно-
му місці, виконували ті ж самі 
обов‘язки з дня на день. Був 
страх (який лишився досі) 
втратити нагріте місце. А мене 
це все не влаштовувало. Мені 
потрібно було позбутися за-
лежності і страху щось зміню-
вати в своєму житті, професії, 
оточенні. Тепер розумію, що 
все це йшло на користь досві-
ду, який маю.

«Я писала з шести 
років...»

- Коли вирішили, що 
журналістська праця для 
Вас затісна і необхідно себе 
реалізувати ще й у прозі, 
поезії?

- Я писала з шести років – 
і вірші, і прозу. Мама збері-
гає купу нотатників! І жур-
налістика – то був єдиний 
шлях писати професійно і… 
отримувати за це зарплатню 
(посміхається, - авт.).

А от у якості «письменни-
ка» я почала себе почувати 
досить пізно – з 2000 року, 
коли вийшла перша книжка. 
Але писала я завжди. У стіл. 
Так що журналістика мені не 
заважала створювати свій 
світ. І до книжок я прийшла 
не через те, що була журна-
лістом. Я писала і тоді, коли 
мала інші професії. 

- Ваші психологічні ро-
мани вражають і гостросю-
жетністю, і карколомністю 
подій. Звідки берете персо-
нажів для своїх творів?

- Беру їх з… юрми, за 
якою спостерігаю будь-де. 
Питання прототипів і їх-
ньої реальності для мене 
вторинне. Головне в сюже-
тах – донести ту ідею, з якої 
починається роман. Думок і 
ідей – мільйон! Персонажі ж 
приходять самі, варто лише 
озирнутися довкола. Проте 
кожна «авторська вигадка» 
підкріплена, щонайменше, 

десятьма прототипами, які 
узагальнюю в одного персо-
нажа.

- Більшу популярність 
відчуваєте в Росії, де ви-
йшли в перекладах Ваші 
твори та екранізовані деякі 
із них, чи, усе ж, на Батьків-
щині – в Україні?

- Ніякої популярності в 
Росії я не маю! І не прагну 
її. Я пишу для українського 
читача. Якщо комусь в ін-
ших країнах подобаються 
книжки, мені приємно – і не 
більше того. От у нинішньо-
му році у мене вийшла книга 
«Ґудзик» англійською мовою 
в голландському видавни-
цтві «Глагослав». Кажуть, 
що непогано продається 
там. Приємно. Але ще при-
ємніше мати таких читачів, 
яких маю в Україні.

«Боягузи, підлабузни-
ки, пристосуванці

є скрізь»
- Які проблеми дошку-

ляють нашій літературі, 
чому на кожному книжко-
вому форумі одні і ті ж самі 
скиглення чуємо, мовляв, 
в усьому винна держава. 
Чи дійсно проблема укра-
їнського книговидання ле-
жить на загальнодержав-
ному рівні?

- Скиглять ті, хто безпід-
ставно хоче мати більше, ніж 
він на те заслуговує. Я ж, як 
людина, котра пише книжки 
(не люблю слова «письмен-
ник»!), цілком задоволена. 
Попри це, книговидання і 
книгорозповсюдження – і 
взагалі мистецтво, культу-
ра – мусять мати державну 
підтримку. А цього дійсно 
немає. Навіть навпаки – 
можновладцям вигідно мати 
нерозумний, неосвічений і 
темний «електорат», котрий 
не читає книжок, не слухає 
музику, не бачить живопису.

- На Західній Україні 
чимало говорять про те, 
що Донбас, та й уся Східна 
Україна тягне нас назад – до 
Росії. Чи дійсно більшість 
східняків не бачать пер-
спективи в євроінтеграції?

- Так вважає далеко не вся 
Східна Україна. Хоча, дій-
сно, моя «мала батьківщи-
на» – особливий край, куди 
завжди з‘їжджалися люди з 
різних кутків: одні ховалися 
в шахтах від закону, інших… 
висилали туди із західних 
земель, щоб русифікувати. 
Не можу відповідати за всіх 
земляків. Та й за всю Україну 
– також. Але хотілося б за-
раз одного: нехай би зникли 
ці визначення «схід-захід» і 
т.п. Ми багато їздимо по всій 
країні і я не бачу різниці між 
розумними (підкреслюю – 
розумними) людьми на схо-
ді і на заході. А боягузи, під-
лабузники, пристосуванці є 
скрізь.

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК

Iren Rozdobudko: «Oby zniknęły wszystkie 
te określenia «wschód-zachód»

«W życiu dotychczas 
poszukuję siebie...»

- Czy nie bała się Pani po-
dróżować przez Ukrainę Za-
chodnią? Przecież niektórzy 
politycy wciąż rozpowszech-
niają stereotyp, że ponoć na-
sze państwo jest podzielone 
na kawałki, a ludzie są wrogo 
do siebie nastawieni?

- Kocham Ukrainę i nie 
dzielę ludzi według przynależ-
ności terytorialnej. Nie pragnę 
manipulować opinią publicz-
ną! Nie czuję żadnej wrogości. 
Odwrotnie, ludzie stopniowo 
się łączą, zaczynają słuchać się 
nawzajem, ponieważ w końcu 
zaczynają widzieć prawdę, któ-
ra była przed nimi ukrywana 
pod hasłami populistycznymi. 

- Podróżuje Pani wspólnie 
ze słynnym scenarzystą, na-
ukowcem w dziedzinie astro-
fi zyki, malarzem, wykonawcą 
pieśni autorskich Igorem Żu-
kiem. Proszę opowiedzieć o 
waszym wspólnym projekcie.

- «Tournee» і «projekt» – to 
są dwa słowa, które do naszego 
tandemu zupełnie nie pasują! 
Gdy mamy czas, zawsze z przy-
jemnością przyjmujemy zapro-
szenia od swoich słuchaczy i 
czytelników z różnych miast 
Ukrainy. I wyruszamy poroz-
mawiać z tymi, którzy są nam 
bliscy duchem, którzy pragną 
usłyszeć «żywe dźwięki» i żywe 
słowo. Jednak cel tych podróży 
trochę zasmuca z powodu «po-
lityki kulturalnej» państwa: w 
miastach i miasteczkach Ukra-
iny znikają księgarnie. Ani 
książki współczesnej literatury 
ukraińskiej, ani dyski, które nie 
stosują się «POP», nie docierają 
do tych, którzy tego potrzebu-
ją. Dlatego autorzy ukraińscy, 
wspólnie ze swoimi wydawca-
mi często podróżują – wiozą 
nowy produkt, którego nie od-
najdziesz na półkach.

W czasie tych spotkań za-
wsze jest niesamowita atmos-
fera. Po nich zaczynasz zdawać 
sobie sprawę, że próba dotarcia 
do ludzi nie jest zadaniem nie 
do osiągnięcia. Oto cel «pro-
jektu»: odnaleźć podobnie 
myślących i chociaż częściowo 
rozjaśnić ich rutynę.

- Byłem zaskoczony, gdy 
przeczytałem w Pani życiory-
sie, że musiała Pani pracować 
jako kelnerka i prowadząca 
w cyrku, na imprezach syl-
westrowych, jako kierownik 
salonu video. Pani szukała 
siebie w życiu czy gromadziła 
tematy do sztuki?

- …a jeszcze – kucharką w 
restauracji. W życiu dotych-
czas poszukuję siebie i nadal 
znajduję w czymś nowym. A 
wtedy, kiedy «latałam od pra-
cy do pracy» – to były raczej 
poszukiwania niezależności 
i wolności. W tym czasach 
uważano, że sprawą honoru 
jest, aby przez dwadzieścia lub 
więcej lat siedzieć w jednym 
miejscu i codziennie pełnić 
te same obowiązki. Był strach 

(który istnieje nadal) utraty 
wygodnego fotela. Ale mnie 
to nie odpowiadało. Chciałam 
wyzbyć się zależności i lęku 
przed zmianami w moim ży-
ciu, zawodzie, środowisku. 
Obecnie zdaję sobie sprawę, że 
dzięki temu zdobyłam życiowe 
doświadczenie.

«Pisałam od sześciu 
lat...»

- Kiedy Pani zdecydowała, 
że praca dziennikarska dla 
Pani jest zbyt ciasna i trzeba 
siebie zrealizować jeszcze w 
prozie, wierszach?

- Pisałam od sześciu lat – i 
wiersze, i prozę. Mama zacho-
wuje dużo notesów! A dzien-
nikarstwo było jedyną drogą 
pisać zawodowo і…uzyskiwać 
za to opłatę (uśmiecha się – 
Autor).

A «pisarką» zaczęłam czuć 
się dość późno – od 2000 roku, 
gdy została wydana pierwsza 
książka. Ale pisałam zawsze. 
Do szufl ady. Dlatego dzienni-
karstwo nie przeszkadzało mi 
tworzyć swój świat. I do ksią-
żek doszłam z tego powodu, że 
byłam dziennikarką. Pisałam 
również wtedy, gdy miałam 
inne zawody. 

- Pani powieści psycholo-
giczne zadziwiają i ostrością 
fabuły, i napięciem wydarzeń. 
Skąd Pani czerpie bohaterów 
do swoich dzieł?

- Biorę ich… z tłumu, który 
obserwuję wszędzie. Kwestia 
prototypów i ich rzeczywisto-
ści jest dla mnie drugorzędna. 
Najważniejsze w narracji – aby 
przekazać ideę, od której po-
wieść się zaczyna. Milion my-
śli i pomysłów! Bohaterowie 
przychodzą sami, wystarczy 
tylko rozejrzeć się dookoła. 
Jednakże każda «fantazja au-
torska» jest poparta co naj-
mniej dziesięcioma prototypa-
mi, które podsumowuje jeden 
bohater.

- Pani czuje się bardziej 
popularna w Rosji, gdzie uka-
zały się tłumaczenia Pani po-
wieści i niektóre z nich zostały 
nakręcone, czy jednak w kraju 
ojczystym – na Ukrainie?

- Żadnej popularności w 
Rosji nie mam! I nie pragnę 
jej. Piszę dla czytelnika ukra-
ińskiego. Jeśli komuś w innych 
krajach podobają się moje 
książki, jest mi bardzo miło 
– i tyle. Tak więc w tym roku 
wydałam książkę «Guzik» w 
języku angielskim w wydaw-
nictwie holenderskim GLA-
GOSLAV. Mówią, że nieźle jest 
tam sprzedawana. To cieszy. 
Jednak jeszcze przyjemniej 
mieć takich czytelników, ja-
kich mam na Ukrainie.

«Tchórze, pochlebcy,
konformiści są 

wszędzie»
- Jakie problemy irytują 

naszą literaturę, dlaczego na 
forum książkowym ciągle 

słyszymy te same jęczenia, 
że we wszystkim jest winne 
państwo. Czy rzeczywiście 
problem ukraińskich wydań 
książkowych leży na pozio-
mie rządowym?

- Jęczą ci, którzy bez żad-
nych powodów pretendują o 
więcej, niż na to zasługują. Jako 
człowiek, który pisze książki 
(nie lubię wyrazu «pisarz»!), 
jestem całkiem zadowolona. 
Mimo to, wydanie książek i 
kolporterstwo – podobnie jak 
w ogóle sztuka i kultura – mu-
szą mieć wsparcie ze strony 
państwa. A jego rzeczywiście 
brak. Wręcz przeciwnie – rzą-
dzącym wygodnie jest posia-
dać niemądry, niewykształco-
ny i ciemny «elektorat», który 
nie czyta książek, nie słucha 
muzyki, nie ogląda obrazów.

- Na Ukrainie Zachodniej 
dużo mówią o tym, że Zagłę-
bie Donieckie i cała Ukraina 
Wschodnia ciągną do tyłu – 
w stronę Rosji. Czy rzeczywi-
ście większość mieszkańców 
Wschodu nie widzi perspek-
tywy w integracji europej-
skiej?

- Tak uważa nie cała Ukraina 
Wschodnia. Chociaż, tak na-
prawdę, moja «mała ojczyzna» 
jest krainą szczególną, dokąd 
zawsze przybywali ludzie z róż-
nych zakątków: jedni ukrywali 
się w kopalniach od prawa, dru-
gich… wysyłano tam z ziem za-
chodnich w celu rusyfi kacji. Nie 
mogę odpowiadać za wszystkich 
rodaków. Za całą Ukrainę rów-
nież. Ale chciałabym teraz jed-
nego: oby zniknęły wszystkie te 
określenia «wschód-zachód» itp. 
Dużo jeździmy po całym kraju i 
nie zauważam różnicy między 
mądrymi (podkreślam – mądry-
mi) ludźmi na wschodzie i na 
zachodzie. A tchórzy, pochlebcy, 
konformiści są wszędzie.

Rozmawiał Wiktor JARUCZYK
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Ukraińska prasa o Polsce
Польща – лідер серед країн ЄС за кількістю аварій на залізниці

«Польща очолила список із 27 країн, які входять до Європейського Союзу, де існує най-
більший ризик потрапити в аварію на залізничному транспорті», - пише польська «Gazeta 
Polska Codziennie». Згідно з рапортом Європейського залізничного агентства (EAR), Поль-
ща займає перше місце вже шостий рік поспіль. 

«У 2011 році у Польщі сталося 489 аварій на залізниці, в яких загинуло 320 людей. Це 20% 
усіх залізничних аварій на території ЄС», - пише видання. 

Представник правлячої партії Громадянська платформа Антоні Менжідло, що входить в 
комісію Сейму з транспорту, назвав причиною такої ситуації на польській залізниці блоку-
вання необхідних реформ профспілками. 

Водночас, газета зазначила, що друге місце у рейтингу зайняла Німеччина, де торік у 285 
аваріях загинуло 140 осіб.

УНІАН, 15 листопада 2012 року

Polska – liderem wśród krajów UE
w ilości wypadków kolejowych

«Polska znalazła się na szczycie listy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, gdzie istnieje 
największe ryzyko wypadków kolejowych» - pisze «Gazeta Polska Codziennie». Według sprawoz-
dania Europejskiej Agencji Kolejowej (EAR), Polska jest w tym rankingu pierwsza, już szósty rok 
z rzędu. 

«W 2011 roku w Polsce było 489 wypadków kolejowych, w których zginęło 320 osób. To wynosi 
20% wszystkich wypadków kolejowych na terenie UE» – pisze wydanie. 

Przedstawiciel rządzącej partii «Platforma Obywatelska» Antoni Mężydło, będący członkiem 
sejmowej Komisji Transportu uważa, że przyczyną zaistniałej sytuacji na kolejach polskich jest 
blokowanie potrzebnych reform przez polskie związki zawodowe. 

Jednocześnie w prasie zauważono, że drugie miejsce w rankingu zajmują Niemcy, gdzie w ubie-
głym roku w 285 wypadkach zginęło 140 osób. 

UNIAN, 15 listopada 2012 roku

У Польщі сформували консорціум
для розвитку видобутку сланцевого газу 

«Найбільші нафтові компанії Польщі «Orlen» і «Lotos», а також газова компанія «PGNiG», 
спільно з чотирма науковими організаціями, заснували консорціум, мета якого - розвивати 
технології видобутку сланцевого газу в Польщі», - повідомляють польські ЗМІ.

Новий консорціум може отримати фінансову підтримку за програмою «Блакитне паливо - 
сланцевий газ Польщі», яку адмініструє Агентство розвитку промисловості Польщі.

Раніше, в жовтні – на початку листопада «Lotos» і американська «CalEnergy Resources» 
підтвердили свої плани участі в пошуках родовищ сланцевого газу в сусідній Литві. Оста-
точне рішення щодо інвестицій буде прийнято в 2014 році.

«Lotos Group», яка володіє в Литві підприємством «Lotos Geonaft a», заявляла раніше, що в 
нинішньому році інвестує близько 3 млн євро у розвідку родовищ сланцевого газу в Литві.

Раніше повідомлялося, що «Газпром» і польська «PGNIG SA» підписали додаткову уго-
ду до контракту, що змінює його цінові умови на поставку газу в Польщу  газопроводом 
«Ямал-Європа».

Інтерфакс-Україна, 12 листопада 2012 року

W Polsce utworzono konsorcjum
w sprawie rozwoju wydobycia gazu łupkowego

«Największe fi rmy naft owe Polski «Orlen» і «Lotos» oraz fi rma gazowa «PGNiG» wspólnie z czte-
rema organizacjami naukowymi założyły konsorcjum,  którego celem jest rozwój technologii wydo-
bycia gazu łupkowego w Polsce» - poinformowały media polskie.

Nowe konsorcjum może uzyskać wsparcie fi nansowe według programu «Błękitne paliwo – gaz 
łupkowy Polski», prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu Polski.

Wcześniej, w październiku – na początku listopada «Lotos» i amerykańska fi rma «CalEnergy Reso-
urces» potwierdziły swoje plany udziału w poszukiwaniach złóż gazu łupkowego w sąsiedniej Litwie. 
Ostateczna decyzja w sprawie inwestycji zapadnie w 2014 roku.

«Lotos Group», która posiada na Litwie przedsiębiorstwo «Lotos Geonaft a», wcześniej informowa-
ła, że w tym roku inwestuje około 3 mln euro na poszukiwanie złóż gazu łupkowego na Litwie.

Wcześniej również informowano, że «Gazprom» i polska fi rma «PGNIG SA» podpisały dodatkową 
umowę do kontraktu, gdzie zostały zmienione jego warunki cenowe na dostawę gazu do Polski  po-
przez gazociąg «Jamał-Europa».

Interfaks-Ukraina, 12 listopada 2012 roku

Польща планує відкрити нові візові центри
в Чернівцях та Ужгороді  

Посольство Республіки Польща в Україні планує до кінця року відкрити пункти прийо-
му візових анкет у Чернівцях та Ужгороді. 

Про це повідомив Генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд.
«Ми ще замислюємося над розширенням мережі візових центрів в Україні у нинішньому 

році. І Чернівці, і Ужгород також зацікавлені. Ми це аналізуємо з погляду результатів за-
цікавлених», – сказав він з нагоди першої річниці роботи пункту прийому візових анкет.

Незважаючи на труднощі, консул вважає хорошим досвід роботи візових центрів в Україні.  
«Ґрунтуючись на цьому досвіді, ми відкрили в Росії подібну систему прийому анкет», – за-
уважив Дрозд.

Він також повідомив, що за перший рік роботи через пункт прийому візових анкет в Іва-
но-Франківську відкрили візи 58 тис. громадянам. У нинішньому році кількість виданих віз 
збільшилася, порівняно з 2011 роком, на 14-15%. Середня статистика відмов у видачі візи за 
останній рік становить 3%.

Нині в Україні діє 14 польських пунктів прийому візових анкет.
www.zik.ua, 15 листопада 2012 року

Polska planuje otwarcie nowych centrów wizowych
w Czerniowcach i Użhorodzie 

Ambasada Rzeczypospolitej Polski na Ukrainie do końca roku planuje otworzyć punkty wizowe 
w Czerniowcach i Użhorodzie. 

Poinformował o tym Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd.
«Jeszcze zamierzamy poszerzenie sieci punktów wizowych na Ukrainie w roku bieżącym. Za-

równo Czerniowce, jak też Użhorod są tym zainteresowani. Poddajemy to analizie ze względu na 
poziom zainteresowania» – powiedział z okazji pierwszej rocznicy funkcjonowania punktu złoże-
nia wniosków wizowych.

Mimo trudności, Konsul uważa za pozytywne doświadczenie pracy punktów wizowych na 
Ukrainie. «Opierając się na tym doświadczeniu, zapoczątkowaliśmy w Rosji podobny system skła-
dania wniosków» – powiedział pan Drozd.

Zakomunikował także, że w pierwszym roku pracy punktu wizowego w Iwano-Frankowsku, 
otwarto wizy dla 58 tys. obywateli. W tym roku liczba wydanych wiz wzrosła w porównaniu z 2011 
rokiem o 14-15%. W ostatnim roku odmówiono wydania wiz około 3% osób.

Obecnie na Ukrainie funkcjonuje 14 polskich punktów wizowych.
www.zik.ua, 15 listopada 2012 року

Різне 

Букові праліси Карпат –
у Списку ЮНЕСКО

Pierwotne karpackie lasy bukowe –
na Liście UNESCO

Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини – під такою назвою 
до Списку світової спадщини ЮНЕСКО внесено комплекс пралісів, що 
лежить на території Словаччини, України та Німеччини.

Pierwotne karpackie lasy bukowe i stare lasy bukowe w Niemczech – pod 
taką nazwą na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wpisany został kom-
pleks lasów pierwotnych, położony na terenie Słowacji, Ukrainy i Niemiec.

Українсько-словацьку частину цього комплексу було вписано до Списку у 2007 р., а у 2011 р.  
додано до нього було також букові ліси у Німеччині. Карпатська частина букових пралісів 
має протяжність 185 км – від Рахівських гір і Чорногори в Україні до Буковських Врхів та 
Вигорлату у Словаччині.

Під охороною ЮНЕСКО на цьому терені перебувають цінні недоторкані землі, на яких 
ростуть розлогі карпатські буки. Запис у Списку світової спадщини охоплює наступні насе-
лені пункти Словаччини: Гавешова, Рожок, Стужиця (усі – в Буковських Врхах), Кийовський 
праліс (по-іншому - Кийовська пуща) у горах Вигорлат;

України: Чорногора, Кузій-Трибушани, Мараморош, Стужиця-Ужок, Свидівець, Уголька-
Широкий Луг;

Німеччини: Грумсінер Форст/Редернсвальде (Бранденбург), Національний парк Келлер-
вальд-Едерзе (Гессен), Національний парк Ясмунд (Мекленбург-Передня Померанія), Сер-
ран (Мекленбург-Передня Померанія), Національний парк Гайніх (Тюрінгія).

Площа українсько-словацької частини об’єкту, тобто карпатських букових пралісів, сягає 
77,971.6 га, з чого 29,278.9 га становить територія самого заповідника, а 48,692.7 га – охоронна 
зона. Понад 70% цих лісів знаходиться на території України.

Букові праліси Карпат є винятково цінним зразком натуральних незайманих лісів по-
мірної кліматичної зони. Їх вважають найбільш репрезентативною екологічною моделлю, 
яка відображає процеси, що відбуваються у чистих та мішаних лісах за різних кліматичних 
умов. У Карпатах чудово збереглися лісові буки (Fagus sylvatica) та багато інших видів рос-
лин. Букові праліси Карпат дуже важливі для розуміння процесу еволюції виду буків (Fagus), 
розповсюдженого у північній півкулі. Бук є одним з найважливіших елементів листяних лісів 
помірної зони, які 6500 років тому покривали 40% території Європи.

Важливо також, що ці ліси ростуть на всіх різновидах скель, що трапляються у Карпатах 
(кристалічні породи, вапняки, фліш, андезит), представляють 123 рослинні асоціації та воло-
діють значним біологічним різноманіттям. На тлі інших лісів, внесених до Списку світової 
спадщини ЮНЕСКО, карпатські букові праліси вирізняються специфічною флорою і фау-
ною, які є невід’ємною частиною екологічної довершеності їх екосистеми.

Природні низинні території розповсюдження букових лісів, де трапляються підйоми не вище 
600 м, існують нині лише у Німеччині. На цих ареалах часто ростуть кількасотлітні дерева, а пеньки 
та дупла є ідеальним життєвим середовищем для птахів, стаючи запорукою розмаїття живих видів 
природи. Загалом, у букових пралісах Карпат є близько 10000 різних видів звірів, рослин та грибів.

Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини є також унікальним прикладом 
управління об’єктом, внесеним до Списку світової спадщини. Вони знаходяться на території 
відразу трьох держав, одна з яких (Німеччина) не має спільного кордону з двома іншими. Ефек-
тивне впровадження інтегрованої системи тристороннього менеджменту вимагає, у такому випад-
ку, детального планування усіх процесів управління цим об’єктом. Головними частинами цього 
процесу є: координація діяльності та комунікації між організаціями, що займаються управлінням 
спадщиною у різних країнах, охорона гірських луків, заплав річок і солодководних екосистем, роз-
виток туризму, проведення наукових досліджень та моніторинг змін, зв’язки з громадськістю та 
освітня робота. Все це служить як для розбудови міжнародного колективу спеціалістів з охорони 
букових лісів та управління об’єктами зі Списку світової спадщини, так і для розвитку громадян-
ського суспільства в Україні, Словаччині та Німеччині.

Wpisanie ukraińsko-słowackiej części tego kompleksu na Listę odbyło się w 2007 r. W 2011 r. 
dołączone do niej zostały także bukowe lasy w Niemczech. Karpacka część pierwotnych lasów buko-
wych ciągnie się 185 km – od Gór Rachowskich i Czarnohory w Ukrainie, do Bukowskich Wierchów 
i Wyhorlatu na Słowacji.

Ochronie UNESCO na tym terenie, podlegają cenne i nienaruszone obszary występowania żyznej 
buczyny karpackiej. Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa obejmuje następujące miejsca:

Słowacja: Havešová, Rožok, Stužica (wszystkie w Wierzchach Bukowskich), Kyjovský prales (ina-
czej - Puszcza Kijowska) (w górach Wyhorlat);

Ukraina: Czarnohora, Kuziy-Trybushany, Maramarosh, Stużycia-Użok, Świdowiec, Uholka-Shy-
rikyi Luh;

Niemcy: Grumsiner Forst/Redernswalde (Brandenburgia), Park Narodowy Kellerwald-Edersee 
(Hesja), Park Narodowy Jasmund (Meklemburgia-Pomorze Przednie), Serrahn (Meklemburgia-Po-
morze Przednie), Park Narodowy Hainich (Turyngia).

Ukraińsko-słowacka część obiektu, czyli pierwotne karpackie lasy bukowe, obejmuje powierzchnię 
77,971.6 ha, z czego 29,278.9 ha składa sam rezerwat a 48,692.7 ha - strefa buforowa. Ponad 70% tych 
lasów leży na terytorium Ukrainy.

Pierwotne karpackie lasy bukowe posiadają wyjątkową wartość jako wzór systemu naturalnych 
nienaruszonych lasów strefy klimatu umiarkowanego. One są uważane za najbardziej reprezenta-
tywny ekologiczny model, który odzwierciedla procesy zachodzące w lasach czystych i mieszanych 
w różnych warunkach klimatycznych. W Karpatach bardzo dobrze zachowały się buki leśne (Fagus 
sylvatica) oraz wiele innych gatunków roślin. Pierwotne karpackie lasy bukowe są bardzo ważne dla 
zrozumienia procesu ewolucji gatunku buk (Fagus), rozpowszechnionego na półkuli północnej. Buk 
jest jednym z najważniejszych elementów lasów liściastych strefy umiarkowanej, które 6500 lat temu 
zajmowały 40% terenu Europy.

Ważne jest także, że lasy te rosną na wszystkich rodzajach skał, występujących w Karpatach (skały 
krystaliczne, wapień, fl iszowe, andezyt), reprezentują 123 zespołów roślinnych i posiadają dużą róż-
norodność biologiczną. Na tle innych lasów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
pierwotne karpackie lasy bukowe wyróżniają się specyfi czną fl orą i fauną, które są niezbędnym ele-
mentem ekologicznej kompletności ich ekosystemu.

Przy czym naturalny nizinny teren występowania lasów bukowych, na którym wzniesienia sięgają 
najwyżej 600 m, istnieje obecnie jeszcze tylko w Niemczech. Drzewa są tutaj nierzadko kilkusetlet-
nie, a obumarłe pnie i naturalne dziuple, stanowią idealne środowisko życia dla nietoperzy, ptaków i 
innych stworzeń i zapewniają rozmaitość gatunkową. Ogólnie w pierwotnych lasach bukowych żyje 
około 10000 różnych gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Pierwotne karpackie lasy bukowe i stare lasy bukowe w Niemczech, są także unikalnym przykła-
dem zarządzania obiektem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa. Mieści się on bowiem na 
terenie od razu trzech państw, jedno z jakich (Niemcy) nie ma wspólnej granicy z dwoma innymi. 
Skuteczne wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania trójstronnego, wymaga w tym przypad-
ku szczegółowego planowania wszystkich procesów zarządzania tym obiektem. Głównymi częściami 
tego procesu są: koordynacja współpracy i komunikacja pomiędzy poszczególnymi organizacjami 
krajowymi, zajmującymi się zarządzaniem zabytków, ochrona górskich łąk, korytarzy rzecznych i 
ekosystemów słodkowodnych, rozwój turystyki, badania naukowe i monitoring zmian, public rela-
tions i praca edukacyjna. Wszystko to służy budowaniu międzynarodowego zespołu specjalistów z 
ochrony lasów bukowych i zarządzania obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa, jak i rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie, Słowacji i Niemczech.

Наталія КАТРЕНЧІКОВА

Natalija KATRENCIKOVA
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17 грудня відбудуться перші польоти із нового аеропорту «Люблін», який знаходиться у 
Свідніку. Практично усе вже готове. Підписуються договори із авіакомпаніями та туристич-
ними бюро. Ще будуються під’їзні автомобільні та залізничні дороги. Аеродром знаходиться 
від Любліна на відстані кільканадцяти кілометрів. Проте науковці із Природничого універси-
тету виявили серйозну проблему. З’ясувалося, що над аеродромом упродовж місяця пролітає 
кілька тисяч птахів. Буває, що навіть понад 20 тисяч. Це – граки, галки, шпаки, голуби. Відомо, 
що птахи можуть бути великою загрозою для літаків. Відомим є інцидент чотирирічної давни-
ни, коли, після зіткнення зі зграєю гусей, пілот був змушений приземлитися на річці Гудзон. 
Найлегше можна відлякати граків та галок. Вони літають на висоті до 50-и метрів. Науковці 
запропонували, щоб тут поселилися соколи, які відлякують інших птахів. Будуть також ви-
користовуватися звукові гармати. Більшою проблемою є лелеки, журавлі та гуси, що літають 
на висоті понад 50 метрів. В аеропорту думають над різними методами відлякування птахів. З 
ними не можна жартувати, оскільки вони становлять серйозну загрозу.

Тим часом, у святково-новорічному сезоні «Wizz-Air» збільшить кількість польотів до Ве-
ликобританії. Це мають бути два рейси щотижня. У святковий період «Wizz-Air» організує 
ще один рейс до Лондона, щоб упродовж тижня виконувалися три польоти. Перший виліт до 
Лондона запланований на 18 грудня. 

4 грудня шахтарі відзначають своє щорічне свято – «Барбурку». Для Люблінської шахти з 
видобутку кам’яного вугілля це вже 37-а «Барбурка». Ще 37 років тому, коли перший спуск 
шахти заливала вода, а тюбінги, тобто сталеві конструкції, під великим тиском гнулися, немов 
сірники, говорилося, що будівництво Люблінської вугільної шахти – це невдача. Пропонува-
лося навіть затопити шахту і припинити подальше будівництво. А тепер, упродовж кільканад-
цяти років, Богданка – лідер серед польських шахт із видобутку кам’яного вугілля. Товариство 
«Польське вугілля» нині має прекрасні фінансові показники. Після трьох кварталів нинішньо-
го року доходи становлять мільярд 400 мільйонів злотих. Нині із чотирьох стін в Богданці та 
Надриб’ї упродовж доби видобувається 25 тисяч тонн висококалорійного вугілля. На своєму 
рахунку Богданка має понад 100 мільйонів тонн вугілля. Тут працює 4,5 тисячі людей, із яких 
3 тисячі – це шахтарі, котрі працюють у забої на глибині 900 метрів. 

На факультеті політології УМКС в листопаді відзначають «День України». Серед багатьох 
заходів домінувала виставка фотографій «Мойри» (автор – Данута Згарда). Відбувся конкурс 
знань про Україну, презентовано ляльки-мотанки, студенти розучували та виконували укра-
їнські пісні. 

264 учнів із усієї Люблінщини отримали стипендії, призначені головою Ради міністрів. 
Вони надаються найкращим учням ліцеїв та технікумів.

У Любліні діти, котрі відвідують дитячий садок, матимуть можливість навчатися плавати 
безкоштовно. Програма навчання плавати охопила 5-річок із малозабезпечених та багатодіт-
них сімей. Перша група розпочне навчання наприкінці листопада. Діти також безкоштовно 
отримають «плавальне придане», яке складається із рюкзака, купального костюма, шапочки 
та окулярів. Курс передбачає 20 занять по 45 хвилин. 

Люблінська політехніка отримала право надавати ступені докторів технічних наук із дис-
ципліни «Інженерна справа на виробництві». Це вже шостий дозвіл, отриманий навчальним 
закладом і третій – механічним факультетом. Рішення у цій справі прийняла Центральна ко-
місія у справах ступенів та титулів. 

Вже 11-ий раз волонтери в Любліні розпочали зимову акцію допомоги безпритульним. 
Програма реалізується під гаслом «Гарячий патруль». Щодня в околицях залізничного вок-
залу роздається їжа: бутерброди, гарячий чай, супи. Приблизно щодня зголошується 25 осіб. 
Акція допомоги триватиме до квітня 2013 року, щоправда, із січня безпритульні отримувати-
муть їжу «під дахом» у приміщенні на вул. 1 Мая. Під час попередньої зими волонтери роздали 
безпритульним 700 буханців хліба, 2,5 тисячі літрів чаю. 

Група виробників овочів та фруктів за участю 99-и осіб заснувала фірму під назвою 
„Fruviland”. Із Європейського Союзу група отримала кошти на відкриття двох об’єктів. Пер-
ший матиме площу 1200 кв. м і знаходитиметься у Границях. Це буде пакувальний цех і 4 охо-
лоджувані камери із вмістом 600 тонн. Об’єкт буде зданий в експлуатацію вже у нинішньому 
році. Друга інвестиція – логістичний центр у Пьотравіні площею 4 тис. кв. м. Планується, що 
об’єкт буде вдвічі більшим. Він матиме 14 охолоджувальних камер. Усе буде готове у 2015 році. 
Вартість усієї інвестицій – 50 мільйонів. Члени групи «Fruviland» вирощують овочі та фрукти 
на площі 750 гектарів.

Виставка, що представляє православні церкви, діє у Музеї Люблінського села. Представле-
но кілька десятків церков. Беззаперечною цікавинкою є церква, виготовлена Міхалом Вархі-
лом, що має розмір як буханець хліба. 

У центрі Любліна численні перехожі затримуються на Алеях Рацлавіцкіх, щоб поспостері-
гати за руйнуванням скелету будинку вже частково облаштованого театру та філармонії. Цей 
об’єкт слави Люблінові не приніс. Врешті, було прийнято рішення про його знесення та спо-
рудження тут Центру зустрічі культур. Новий об’єкт, згідно планів, має бути готовим у 2015 
році. Вартість становить 134 мільйони злотих, з яких 114 мільйонів злотих надасть Європей-
ський Союз. Під об’єктом буде велика стоянка, а попереду – площа. Так, після кількох десятків 
років «люблінського компромісу», з центру міста зникне потворне «страхіття». 

У «Золотій десятці» польських ґмін, які підготували територію для інвестицій, опинився 
Янув Любельський. Ґміна запропонувала ділянки для промисловості, складів, бази, комерцій-
них послуг. У конкурсі взяли участь 199 ґмін із усієї Польщі. 

Сучасний кампус та інноваційні дослідні лабораторії з’являться у Депультичах Крулевських 
поблизу Холма, завдяки програмі «Розвиток Східної Польщі». Серед 31 заяви, які потрібно 
було змістовно оцінити, заява вищої професійної школи в Холмі, яка стосується Депультич, 
опинилася на першому місці. Оцінювання було проведене Міністерством фінансів.

17 grudnia pierwsze loty z nowego portu lotniczego „Lublin”, zlokalizowanego w Świdniku. 
Niemal wszystko jest już gotowe. Podpisuje się umowy z towarzystwami lotniczymi, biurami 
turystycznymi. Jeszcze buduje się drogi dojazdowe i kolejowe. Lotnisko oddalone jest od Lubli-
na o kilkanaście kilometrów. Ale oto naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego zasygnalizowali 
ważny problem. Okazuje się, że nad lotniskiem w ciągu miesiąca przelatuje kilka tysięcy pta-
ków. Bywa, że nawet ponad 20 tysięcy. Są to gawrony, kawki, szpaki, gołębie. Wiadomo, że ptaki 
mogą być dużym zagrożeniem dla samolotów. Pamiętny jest incydent sprzed 4-ch lat, kiedy po 
zderzeniu ze stadem gęsi pilot musiał lądować na rzece Hudson. Najłatwiej odstraszyć można 
gawrony i kawki. Latające na wysokości do 50-ciu metrów. Naukowcy zaproponowali, aby tutaj 
zadomowiły się sokoły. One skutecznie odstraszają inne ptaki. Będą także stosowane armatki 
hukowe. Większym problemem są latające powyżej 50-ciu metrów bociany, żurawie i gęsi. W 
porcie rozważa się różne metody odstraszania ptaków. Z ptactwem nie ma bowiem żartów, może 
ono stanowić duże zagrożenie. 

A tymczasem w sezonie świąteczno-noworocznym Wizz-Air zwiększy liczbę lotów do Wiel-
kiej Brytanii. Mają to być dwa rejsy tygodniowo. W okresie świątecznym Wizz-Air uruchomi 
jeszcze jeden rejs do Londynu, by w tygodniu latać 3 razy. Pierwszy lot do Londynu zaplanowany 
jest na dzień l8 grudnia. 

4 grudnia górnicy mają rokrocznie swoje doniosłe święto – „Barbórkę”. W lubelskiej kopalni 
węgla kamiennego „Bogdanka” to już 37-ta „Barbórka”. O ile 37 lat temu, gdy pierwszy szyb 
zalewała woda, a tubingi, czyli stalowe obudowy pod wielkim ciśnieniem wyginały się niczym 
zapałki, mówiono, że budowa w Lubelskiem kopalni węgla to niewypał, proponowano nawet za-
lanie szybu i zaprzestanie dalszej budowy, o tyle teraz, ściślej od kilkunastu lat Bogdanka wiedzie 
prym wśród polskich kopalni węgla kamiennego. Spółka „Polski Węgiel” ma obecnie doskonałe 
wyniki fi nansowe. Po trzech kwartałach bieżącego roku przychody wynoszą miliard i 400 milio-
nów złotych. Obecnie z czterech ścian w Bogdance i Nadrybiu wydobywa się w ciągu doby 25 
tysięcy ton wysokokalorycznego węgla. Na swoim koncie Bogdanka ma ponad 100 milionów ton 
węgla. Pracuje 4,5 tysiąca ludzi, z czego 3 tysiące to górnicy „fedrujący” na głębokości przeszło 
900 metrów.

Na Wydziale Politologii UMCS obchodzono w listopadzie „Dzień Ukrainy”. Wśród wielu 
atrakcji dominowała wystawa zdjęć „Mojry” autorstwa Danuty Zgardy. Był konkurs wiedzy o 
Ukrainie, zaprezentowano lalki motanki, studenci uczyli się i śpiewali pieśni ukraińskie.

264 uczniów z całej Lubelszczyzny odebrało przyznane przez Prezesa Rady Ministrów stypen-
dia. Są one przyznawane najlepszym uczniom liceów i techników.

W Lublinie dzieci uczęszczające do przedszkoli będą mogły się uczyć pływać za darmo. 
Programem nauki pływania objęto 5-latki z niezamożnych i wielodzietnych rodzin. Pierwsza 
grupa zacznie naukę przy końcu listopada. Dzieci otrzymają również bezpłatnie „pływacką 
wyprawkę” złożoną z plecaka, stroju kąpielowego, czepka i gogli. Kurs obejmie 20 lekcji po 
45 minut. 

Politechnika Lubelska otrzymała prawo do nadawania stopni Doktora Nauk Technicznych w 
dyscyplinie Inżynieria produkcji. Jest to szóste uprawnienie otrzymane przez uczelnię, a trzecie 
przez Wydział Mechaniczny. Decyzję w tej sprawie podjęła Centralna Komisja do spraw Stopni 
i Tytułów. 

Po raz 11-sty wolontariusze w Lublinie rozpoczęli zimową akcję pomocy bezdomnym. Pro-
gram ma hasło „Gorący Patrol”. Każdego dnia w okolicach dworca PKP rozdawane są posiłki: ka-
napki, gorąca herbata, zupy. Przeciętnie każdego dnia zgłasza się 25 osób. Akcja pomocy potrwa 
do kwietnia 20l3 roku, z tym, że od stycznia bezdomni spożywać będą posiłki „pod dachem” w 
lokalu przy ulicy l Maja. Podczas poprzedniej zimy wolontariusze rozdali bezdomnym 700 bo-
chenków chleba, 2,5 tysiąca litrów herbaty.

Grupa Producentów Warzyw i Owoców z udziałem 99-ciu osób założyła fi rmę pod nazwą 
„Fruviland”. Grupa otrzymała z Unii Europejskiej środki na powstanie dwóch obiektów. Pierw-
szy o powierzchni 1200 metrów w Granicach. Będzie to pakownia i 4 komory chłodnicze o 
pojemności 600 ton. Ten obiekt zostanie oddany jeszcze w tym roku. Druga inwestycja to w 
Piotrawinie centrum logistyczne o powierzchni 4 tys. m.kw. Docelowo obiekt będzie dwukrotnie 
większy. Znajdzie się tu l4 komór chłodniczych. Całość będzie gotowa w 2015 roku. Koszt całej 
inwestycji 50 milionów. Członkowie grupy Fruviland uprawiają owoce i warzywa na areale 750 
hektarów.

Wystawa prezentująca cerkwie prawosławne czynna jest w Muzeum Wsi Lubelskiej. Prezen-
towanych jest kilkadziesiąt cerkwi. Niezaprzeczalną ciekawostką jest cerkiew wielkości bochen-
ka chleba Michaiła Warchiła. 

W centrum Lublina liczni przechodnie zatrzymują się w Alejach Racławickich, aby przyglą-
dać się burzeniu szkieletu gmachu częściowo zagospodarowanego Teatru i Filharmonii. Ten 
obiekt – „szatro” chwały Lublinowi nie przyniósł. Wreszcie zapadła decyzja o jego zburzeniu 
i wybudowaniu tutaj Centrum Spotkania Kultur. Nowy obiekt wg, planów ma być gotowy w 
2015 roku. Koszt niebagatelny 134 miliony złotych, z czego 114 milionów złotych przekaże Unia 
Europejska. Pod obiektem będzie duży parking, a przed nim okazały plac. Tak więc po kilku-
dziesięciu latach „lubelskiej kompromitacji” zniknie z centrum miasta okropne „straszydło”.

W „Złotej 10-tce” polskich gmin, które przygotowały teren pod inwestycje znalazł się Janów 
Lubelski. Gmina zaoferowała działki pod przemysł, składy, bazy, usługi komercyjne. W konkur-
sie brało udział 199 gmin w całej Polski.

Nowoczesny kampus oraz innowacyjne pracownie badawcze powstaną w Depułtyczach 
Królewskich koło Chełma dzięki programowi „Rozwój Polski Wschodniej”. Na 31 wniosków 
podlegających ocenie merytorycznej wniosek Wyższej Zawodowej Szkoły w Chełmie doty-
czący Depułtycz znalazł się na pierwszym miejscu. A zakwalifi kowany został przez Minister-
stwo Finansów.

Люблінська інформаціяInformacje Lubelskie 

Adam TOMANEK Адам ТОМАНЕК

Прийдіть і запаліть свічку на згадку 
про невинно загиблих українців!

24 листопада в Україні –
День пам’яті жертв голодоморів. 

24 listopada na Ukrainie –
Dzień Pamięci Ofi ar Głodu. 

У цей день в нашому місті  відбудеться Скорботна хода від Театраль-
ного майдану до Замкової площі за участю представників духовен-
ства, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, гро-

мадських та політичних організацій. Початок о 15.00 год.
Після цього на Замковій площі відбудуться панахида, мітинг-реквієм 

та загальнонаціональна хвилина мовчання. Згодом присутні ві-
зьмуть участь у загальноукраїнській акції «Запали свічку!».

W tym dniu w naszym mieście odbędzie się pochód ku pamięci ofi ar, 
który zacznie się na placu Teatralnym i przejdzie do placu Zamkowego. 

W pochodzie wezmą udział przedstawiciele duchowieństwa, władz
lokalnych i organizacji politycznych. Początek – o godzinie 15.00.

Następnie na placu Zamkowym odbędzie się msza św. w intencji ofi ar, 
wiec, ogólnoukraińska chwila ciszy i akcja „Zapal świecę!”.

Przyjdźcie i zapalcie świecę na znak pamięci 
o niewinnie zagłodzonych Ukraińcach!



1322 листопада 2012NATOscope
Відносини України і ЄС. Суцільна 
невизначеність

Після виборів до Верховної Ради ЄС до-
велося замислитися: як змусити владу у Ки-
єві діяти згідно з європейськими цінностя-
ми і водночас не звести нанівець співпрацю 
з Україною?

Відносини між Україною та ЄС «зависли 
у повітрі», відколи за ґрати потрапили пред-
ставники опозиції. Команда президента Ві-
ктора Януковича сподівалася, що чесні ви-
бори допоможуть «перезапустити» діалог. 
Утім, ці сподівання не справдилися. Євро-
пейський Союз після парламентських вибо-
рів в Україні виступив із низкою критичних 
заяв. Зокрема, верховний представник ЄС з 
питань зовнішньої політики Кетрин Ештон 
разом з комісаром ЄС з питань розширення 
і політики добросусідства Штефаном Фюле 
висловили занепокоєння труднощами, які 
виникли під час встановлення остаточних 
результатів голосування у низці одноман-
датних округів. Раніше стурбованість ви-
словили й інші європейські інституції та 
міжнародні організації. Серед них Парла-
ментська асамблея Ради Європи, Органі-
зація Безпеки і Співробітництва у Європі, 
Парламентська асамблея НАТО.

Українська служба DW, 16 листопада 2012 року

Расмуссен: «Європа повинна взя-
ти на себе більшу відповідаль-
ність за безпеку»

12 листопада Генсекретар НАТО 
А.Ф.Расмуссен  виступив під час чергової, 
58-ї сесії Парламентської асамблеї НАТО, 
що пройшла у Празі (Чехія).  

У своєму виступі А.Ф.Расмуссен наголо-
сив на таких важливих проблемах, що сьо-
годні постали перед Альянсом: 

Необхідно відновити належні бюджет-
ні витрати на оборону 

«Свобода не дається задарма. І будь-які 
рішення, прийняті для поліпшення еконо-
мічної ситуації, не повинні призвести до 
безпекової кризи.

Щоб захистити своїх громадян ефектив-
но, уряди повинні продовжувати вкладати 

кошти в їх безпеку. Ми повинні мати сили 
і можливості для стримування і захисту від 
будь-якої загрози... »

Європа повинна взяти на себе більшу 
відповідальність за безпеку

«Статистика показує іншу тривожну тен-
денцію. З 1991 року за межами США частка 
витрат на оборону НАТО знизилася з 35% 
до 23% на сьогодні. Цей зростаючий розрив 
трансатлантичних зв’язків підриває прин-
цип солідарності Альянсу.

Союзники повинні розділити ризики і від-
повідальність, так само як вони розподіляють 
користь від спільної безпеки. І якщо ми поди-
вимося на те, що відбувається в світі навколо 
нас, зрозуміємо, що завдання Європи полягає 
в наступному: ми повинні взяти на себе біль-
шу відповідальність за нашу безпеку.

За деякими оцінками, витрати на оборо-
ну в Азії подвоїлися за останнє десятиліття 
і в цьому році вони вперше перевищили ви-
трати на оборону європейських союзників 
НАТО.

До 2015 року Китай буде витрачати на 
оборону більше, ніж 8 основних європей-
ських союзників НАТО разом узятих. І Ро-
сія має намір подвоїти свій військовий бю-
джет з 3% до 6% від валового внутрішнього 
продукту упродовж найближчих 10 років».

 А.Ф.Расмуссен окреслив три основні 
проблеми, які вимагають негайного ви-
рішення:

 По-перше, глибокі скорочення деяких 
європейських оборонних бюджетів ство-
рять дисбаланс усередині самої Європи.

По-друге, зростаючий розрив у витратах 
на трансатлантичну оборону загрожує по-
слабити підтримку Альянсу з боку США.

І, по-третє, зростання нових світових сил 
створюватиме асиметрію між їхніми і наши-
ми здатностями.

Вирішити існуючі проблеми, на думку 
А.Ф.Расмуссена, має реалізація концепції 
«Сили НАТО 2020», яка включає втілення 
принципів «розумної оборони», ініціати-

ви «пов’язаних сил», вдосконалення СРН 
тощо.

www.ukraine-nato.gov.ua/nato, 11 листопада 2012 року

 У Києві відбулося засідання 9-ї 
Асамблеї Громадської ліги Украї-
на-НАТО 

Тема засідання – «Громадська комуніка-
тивна стратегія сприяння співробітництву 
України з НАТО: підвищення обізнаності 
українського суспільства шляхом партнер-
ства Україна-НАТО».

У заході, який проводився за сприяння 
Центру інформації та документації НАТО в 
Україні (ЦІДН), Міністерства закордонних 
справ та Міністерства оборони України, 
взяли участь представники державних орга-
нів влади, відомі політичні діячі, вітчизняні 
експерти з питань євроатлантичної безпеки, 
представники дипломатичного корпусу, не-
урядових громадських організацій та  укра-
їнських центральних і регіональних ЗМІ.

У рамках роботи 9-ї Асамблеї був про-
ведений телеміст із Штаб-квартирою НАТО 
в Брюсселі за участю заступника керівника 
відділу по роботі з країнами-членами та 
партнерами Управління громадської дипло-
матії НАТО Петра Лунака, який ознайомив 
учасників засідання із практичними аспек-
тами громадської дипломатії НАТО.

 Учасниками Асамблеї була схвалена Гро-
мадська комунікативна стратегія сприяння 
співробітництву України з НАТО як важли-
вий інструмент для активізації діяльності 
українських неурядових організацій у євро-
атлантичному напрямку.

www.ukraine-nato.gov.ua/nato, 14 листопада 2012 року

Огризко: «Ми залишаємося в 
сірій зоні небезпеки з сусідом, 
який ставить під сумнів існуван-
ня України»

Екс-міністр закордонних справ Володи-
мир Огризко заявив, що позаблоковий ста-
тус України є абсурдом безпеки.

Про це Огризко сказав під час виступу на 
асамблеї Громадської ліги Україна - НАТО.

«Позаблоковий статус є повним абсур-

дом безпеки, оскільки не дає жодної відпо-
віді на питання, яким чином може бути за-
безпечена безпека нашої держави», - сказав 
екс-міністр.

При цьому він висловив переконання в 
тому, що відсутність мети вступу до НАТО, 
однозначно, відкидає Україну в плані без-
пеки.

«Ми залишаємося в сірій зоні небезпеки, 
маючи відповідного сусіда, який ставить під 
сумнів саме існування Української держави 
де-факто», - відзначив Огризко.

За його словами, маючи позаблоковий 
статус, Україна опиняється в дуже складній 
геополітичній ситуації.

«Нам потрібно спільно шукати нові фор-
ми взаємодії, які б дозволили Україні якнай-
швидше подолати свою сірозонність і стати 
частиною стабільної європейської системи 
безпеки, якою є НАТО», - вважає Огризко.

УНІАН, 14 листопада 2012 року

Генсек НАТО може очолити
Єврораду

Генсек НАТО, данець Андерс Фог Расмус-
сен, мандат якого закінчується у липні 2014 
року, може зайняти пост голови Європей-
ської Ради замість бельгійця Хермана ван 
Ромпея.

Як повідомляє Інтернет-ресурс «EUractiv», 
джерело у партії європейських ліберальних 
демократів повідомило їм про політичні ам-
біції Расмуссена під час конгресу партії, що 
відбувався 8-10 листопада у Дубліні.

Не виключено також, що Расмуссен замі-
нить Кетрін Ештон на посаді голови дипло-
матії ЄС.

Раніше повідомлялося, що НАТО ухва-
лив рішення продовжити термін перебу-
вання Андерса Фога Расмуссена на посаді 
Генерального секретаря НАТО до липня 
2014 року, хоча термін його мандата закін-
чувався у 2013 році.

РІА-Новини, 13 листопада 2012 року

NATO    SCOPE 2012

Stosunki Ukrainy i UE. Całkowita 
niepewność.

Po wyborach do Rady Najwyższej, UE musi 
teraz rozważyć: co da się zrobić w tym kie-
runku, aby władze w Kijowie zachowywały 
się odpowiednio do standardów europejskich 
i jednocześnie, żeby nie stracić współpracy z 
Ukrainą?

Stosunki między Ukrainą a UE «są zawie-
szone» od tego czasu, kiedy do więzienia trafi li 
przywódcy opozycji. Zwolennicy prezydenta 
Wiktora Janukowycza mieli nadzieję, że uczci-
we wybory pomogą odnowić dialog. Jednak te 
nadzieje nie zostały zrealizowane. Unia Euro-
pejska po wyborach parlamentarnych na Ukra-
inie, wydała szereg krytycznych oświadczeń. W 
szczególności, przedstawiciel UE ds. Polityki 
Zagranicznej Catherine Ashton wraz z Komisa-
rzem UE ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa 
Štefanem Füle, wyrazili zaniepokojenie trudno-
ściami, które powstały w czasie ustalenia osta-
tecznych wyników głosowania w niektórych 
jednomandatowych okręgach. Wcześniej zanie-
pokojenie wyrażały też instytucje europejskie 
i organizacje międzynarodowe. Wśród nich 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie, Zgromadzenie Parlamentarne NATO.

Ukraińska Służba DW, 16 listopada 2012 roku

Rasmussen: «Europa musi wziąć na 
siebie większą odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo»

12 listopada Sekretarz Generalny NATO 
A.F.Rasmussen wystąpił podczas kolejnej 58 
sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, 
które odbyło się w Pradze (Czechy).

W swoim występie A.F.Rasmussen zwrócił 
uwagę na ważne problemy, które obecnie So-
jusz ma do rozwiązania: 

Należy przywrócić odpowiednie wydatki 
budżetowe na obronę 

„Wolność nie przychodzi za darmo, a wszel-
kie decyzje podjęte w celu poprawy sytuacji go-
spodarczej nie powinny prowadzić do kryzysu 
bezpieczeństwa.

W celu skutecznej obrony swoich obywateli, 
rządy muszą nadal inwestować w ich bezpie-

czeństwo. Powinniśmy mieć siły i możliwości 
do odstraszania i obrony przed każdym niebez-
pieczeństwem...

Europa musi wziąć na siebie większą odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo

„Statystyka pokazuje inny, niepokojący 
trend. Od 1991 roku poza granicami USA wy-
datki na obronę NATO spadły od 35% do 23% 
w chwili obecnej. To rosnące pęknięcie relacji 
transatlantyckich osłabia zasadę solidarności 
Sojuszu.

Sojusznicy muszą dzielić ryzyko i odpo-
wiedzialność, podobnie jak dzielą korzyści ze 
wspólnego bezpieczeństwa. I jeśli spojrzymy na 
to, co dzieje się w świecie wokół nas, zdajemy 
sobie sprawę, że wyzwaniem Europy jest wziąć 
na siebie większą odpowiedzialność za nasze 
bezpieczeństwo.

Według niektórych szacunków, wydatki na 
obronę w Azji wzrosły dwukrotnie za ostat-
nie dziesięć lat i w tym roku  po raz pierwszy 
przekroczyły wydatki na obronę europejskich 
sojuszników NATO.

Do 2015 roku Chiny wydadzą na obronę wię-
cej, niż w sumie osiem głównych europejskich 
sojuszników NATO. Rosja również zamierza 
dwukrotnie zwiększyć swój budżet wojskowy 
od 3% do 6% PKB przez najbliższe 10 lat”.

A.F.Rasmussen określił trzy główne proble-
my wymagające bezzwłocznego rozwiązania:

Po pierwsze, głębokie cięcia w niektórych 
europejskich budżetach obronnych tworzą nie-
równości w środku samej Europy.

Po drugie, rosnąca luka pomiędzy kosztem 
transatlantyckiej obrony grozi osłabieniem po-
parcia Sojuszu w Stanach Zjednoczonych.

I po trzecie, wzrost nowych sił światowych 
stworzy asymetrię między ich i naszymi zdol-
nościami.

Aby rozwiązać te problemy, według Rasmus-
sena, należy realizować koncepcję „Siły NATO 
2020”, która zawiera zasady „inteligentnej obro-
ny”, inicjatywy „sił powiązanych”, poprawy 
NRF itp.

www.ukraine-nato.gov.ua/nato, 11 listopada 2012 roku

W Kijowie odbyło się posiedzenie 
dziewiątego Zgromadzenia Ligi 
Obywatelskiej Ukraina-NATO 

Tematem posiedzenia była «Obywatelska 
strategia komunikacyjna wsparcia współpracy 
Ukrainy z NATO: wzrost świadomości społe-
czeństwa ukraińskiego poprzez partnerstwo 
Ukraina-NATO».

W akcji, wspieranej przez Centrum In-
formacji i Dokumentacji NATO na Ukra-
inie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i 
Ministerstwo Obrony Ukrainy, wzięli udział 
przedstawiciele władz państwowych, dzia-
łacze polityczni, eksperci krajowi ds. bez-
pieczeństwa euroatlantyckiego, dyplomaci, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
ukraińskich mediów ogólnokrajowych i re-
gionalnych.

W ramach pracy dziewiątego Zgromadzenia 
został zorganizowany telemost z Kwaterą Głów-
ną NATO w Brukseli, zwłaszcza z zastępcą szefa 
działu w sprawie współpracy z krajami człon-
kowskimi i partnerami Zarządu Dyplomacji 
Obywatelskiej NATO Peterem Lunakiem, któ-
ry zapoznał uczestników posiedzenia z prak-
tycznymi aspektami dyplomacji obywatelskiej 
NATO.

Uczestnicy Zgromadzenia zatwierdzili Oby-
watelską Strategię Komunikacyjną Wsparcia 
Współpracy Ukrainy z NATO, jako ważny in-
strument aktywizacji działalności ukraińskich 
organizacji pozarządowych w kierunku euro-
atlantyckim.

www.ukraine-nato.gov.ua/nato, 14 listopada 2012 roku

Ogryzko: Pozostajemy w szarej 
strefi e niebezpieczeństwa z 
sąsiadem, który wątpi w istnienie 
Ukrainy

Były Minister Spraw Zagranicznych Woło-
dymyr Ogryzko oświadczył, że pozablokowy 
status Ukrainy jest absurdem bezpieczeństwa.

Powiedział on o tym podczas przemówienia 
na Zgromadzeniu Ligi Obywatelskiej Ukraina-
-NATO.

«Pozablokowy status jest zupełnym absur-
dem bezpieczeństwa, ponieważ nie daje żadnej 
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zapewnić 

bezpieczeństwo naszego kraju» – powiedział 
były Minister.

Jednocześnie jest on przekonany, że brak 
celu przystąpienia do NATO jednoznacznie 
cofa Ukrainę do tyłu w zakresie bezpieczeń-
stwa.

«Pozostajemy w szarej strefi e niebezpieczeń-
stwa, mając odpowiedniego sąsiada, który wąt-
pi w istnienie Państwa Ukraińskiego de facto» 
– zauważył Ogryzko.

Według niego, Ukraina, posiadając status 
pozablokowy, pozostaje w bardzo trudnej sytu-
acji geopolitycznej.

«Mamy wspólnie poszukiwać nowych form 
współpracy, które zezwoliłyby Ukrainie, prze-
kroczyć szarą strefę i stać się stabilnym syste-
mem europejskim bezpieczeństwa, którym jest 
NATO» – uważa Ogryzko.

UNIAN, 14 listopada 2012 roku

Sekretarz Generalny NATO 
może przewodniczyć w Radzie 
Europejskiej - media

Sekretarz Generalny NATO, Duńczyk An-
ders Fogh Rasmussen, którego mandat wygasa 
w lipcu 2014 roku, może mieć przewodnictwo 
w Radzie Europejskiej zamiast Belga Hermana 
Van Rompuy’a.

Według informacji źródła internetowego 
«EUractiv», pewny przedstawiciel Partii Euro-
pejskich Demokratów Liberalnych powiedział 
im o politycznych ambicjach Rasmussena rosz-
czonych w czasie kongresu partii, który odbył 
się 8-10 listopada w Dublinie.

Jest również możliwe, że Rasmussen zastąpi 
Catherine Ashton na stanowisku szefa dyplo-
macji UE.

Wcześniej informowano, że NATO podjęło 
decyzję o  przedłużeniu okresu Andersa Fogha 
Rasmussena na stanowisku Sekretarza Gene-
ralnego NATO do lipca 2014 roku, choć ter-
min ważności jego mandatu kończy się w 2013 
roku.

RIA-Nowyny, 13 listopada 2012 roku
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Жовтень 1919-го
Росія. Кінець жовтня 1919 року. Частини Червоної армії, що 
стримували наступ військ генерала Антона Денікіна, вщент 
розгромлені та в паніці втікають. Рештки більшовицьких 
військ здаються в полон. Нетривалий більшовицький експе-
римент над власним народом закінчився.

Rosja. Koniec października 1919 roku. Jednostki Armii Czerwo-
nej, powstrzymujące ofensywę wojska generała Antona Deni-
kina, są zupełnie pobite i panicznie się wycofują. Pozostałości 
armii bolszewickiej trafi ają do niewoli. Nietrwały eksperyment 
bolszewików nad własnym narodem dobiega końca.

Погодьтеся, невдячна 
справа міркувати про те, що 
сталося, якби… На жаль, іс-
торія вчить тому, що нічому 
не вчить.

Згадаємо події жовтня 
1919 року в Росії. Саме тоді 
настав найкритичніший мо-
мент існування більшовиць-
кої влади за усю її історію. І 
якщо б склалися сприятли-
ві обставини, перебування 
комуністів при владі при-
пинилося б саме тоді. Про-
те сталося інакше… Що ж 
завадило тоді, в найважчий 
для Леніна та його прибіч-
ників час, нанести останній 
рішучий удар по тоталітар-
ному режиму?

У липні 1919 року розпо-
чався похід військ генерала 
Денікіна на Москву, який 
мав найбільший успіх упро-
довж вересня та першої по-
ловини жовтня 1919 року. 
13 жовтня білогвардійці за-
йняли Орел та загрожували 
Тулі, де знаходилися зброяр-
ні заводи Червоної армії.

Більшовики були близькі 
до катастрофи та готували-
ся до переходу в підпілля. 
Було створено підпільний 
Московський комітет РКП 
(б), урядові установи по-
чали евакуацію до Вологди. 
Проти Збройних сил Півдня 
Росії було кинуто усі сили 
Південного та частина сил 
Південно-Східного фронтів 
Червоної армії. Із Західно-
го фронту проти денікінців 
спрямували близько 43 ти-
сяч червоноармійців.

Нагадаю, Західний фронт 
був створений більшовиць-
ким керівництвом для бо-
ротьби з Польщею у лютому 
1919 року. Метою польсько-
го керівництва було віднов-
лення Речі Посполитої у кор-
донах на момент її першого 
розподілу у 1772 році. Восе-
ни 1919 р. польсько-радян-
ський фронт стабілізувався 
на лінії Полоцьк – Борисов – 
Бобруйськ – Мозир – Жито-
мир. Північна ділянка цього 
фронту проходила практич-
но по лінії вищезгаданого 
кордону Польщі. У жовтні 
1919 р. за ініціативи поляків 
почалися мирні переговори 
з Радянською Росією, які за-
кінчилися безрезультатно 
у грудні 1919 р. Після цього 
бойові дії припинилися до 

початку наступного року.
Виникає запитання: чому 

під час найбільшого успіху 
військ Денікіна Польща не 
створила з білогвардійця-
ми загального антибільшо-
вицького фронту?

Відомо, що Паризька мир-
на конференція, скликана 
країнами-переможцями для 
підписання мирних догово-
рів з переможеними країна-
ми, визначала східний кор-
дон Польщі, в основному, 
за етнічною ознакою. Тобто 
пропонувалося залишити 
за Польщею лише землі, на-
селені переважно поляками.

З метою об’єднання зу-
силь у боротьбі з більшови-
ками польський лідер Юзеф 
Пілсудський направив до 
Денікіна свого представ-
ника, генерала Александра 
Керніцького. У своїх мему-
арах фінський політичний 
діяч Карл Густав Маннергейм 
згадує про зустріч з Пілсуд-
ським. «Маршал розумів, як 
важливо об’єднати військові 
дії російських білих сил для 
того, щоб успішно провести 
операції з боку держав, що 
від’єдналися від Росії. З цього 
приводу він дуже добре ска-
зав: - Що я можу зробити, 
якщо російські білі керівни-
ки не розуміють: та Росія, 
що відроджується на наших 
очах, не буде тією ж Росією, 
що була раніше. Польща, як 
і Фінляндія, більше не може 
бути частиною цієї держа-
ви! У вересні я відправив до 
генерала Денікіна військову 
делегацію на чолі з генералом 
Карніком, щоб заявити, що 
ми готові пожертвувати 
польською кров’ю для його 
руху. Але, коли Карнік підняв 
питання щодо незалежності 
Польщі, Денікін почав гово-
рити про неподільність Ро-
сії, частиною якої Польща, 
буцімто, залишилася до цьо-
го часу. Поки буде панувати 
така точка зору, - зауважив 
Пілсудський, - я вважаю без-
надійною справою вступати 
у переговори з вищими особа-
ми Росії. Незабаром стало ві-
домо, що угоди про співробіт-

ництво між Пілсудським та 
Денікіним не було досягнуто».

Пілсудський запропо-
нував Денікіну погодитися 
на існування Польщі у кор-
донах 1772 року. Денікін 
відмовився, самовпевнено 
вважаючи, що він подо-
лає більшовиків самотуж-
ки. Тому польські війська 
не підтримали його під час 
найзапекліших боїв з Чер-
воною армією у жовтні 1919-
го. Долю більшовицької 
Росії міг би тоді вирішити 
масований наступ польської 
армії в Білорусії. Денікінські 
війська зазнали поразки… 

Зазнав поразки і наступ 
армії генерала Юденича на 
Петроград, розпочатий у ве-
ресні 1919 року. 

Відомо, що ще у червні 
1919 року регент Королів-
ства Фінляндія Карл Густав 
Маннергейм довів до відома 
Верховного правителя Росії 
адмірала Олександра Колча-
ка, що Фінляндія погодить-
ся надати для підтримки 
генерала Юденича 100-ти-
сячну армію. В якості умов 
початку фінського наступу 
проти більшовиків Маннер-
гейм висував офіційну заяву 
Верховного правителя про 
визнання незалежності Фін-
ляндії майбутнім небільшо-
вицьким урядом Росії. 

Дарма політичні та ди-
пломатичні радники Колча-
ка доводили йому, що така 
заява практично нічого не 
буде означати, що від неї 
завжди можна буде від-
мовитись. Адмірал Колчак 
заявив, що ідеєю єдиної і 
неподільної Росії він не по-
ступиться ніколи.

Підсумовуючи, зазначу, 
що ті українці та білоруси, 
які відчули на собі всі жахіт-
тя голодоморів та кривавих 
репресій у СРСР, сподіва-
юся, зрозуміли би генерала 
Денікіна, якби він проявив 
політичну далекозорість 
і погодився на поступки 
Польщі заради загальної пе-
ремоги над більшовизмом.

Muszę przyznać, że nie-
wdzięczną sprawą są rozmyśla-
nia o tym, co byłoby, jeśliby… 
Niestety, historia uczy tego, że 
nic nie uczy.

Przypomnijmy październi-
kowe wydarzenia z 1919 roku 
w Rosji. Właśnie wtedy na-
deszła najbardziej krytyczna 
chwila istnienia władz bolsze-
wickich w całej ich historii. I 
gdyby okoliczności były bar-
dziej sprzyjające, rządy komu-
nistów skończyłyby się jeszcze 
wtedy. Jednak złożyło się ina-
czej… Więc co stało się wtedy 
przeszkodą, aby w najcięższym 
dla Lenina i jego zwolenników 
czasie zadać ostatni, decydują-
cy cios w system totalitarny?

W lipcu 1919 roku wojska 
generała Denikina wystąpiły 
przeciwko Moskwie. Najwięk-
szy sukces odniosły we wrze-
śniu i w pierwszej połowie 
października 1919 roku. 13 
października Biała Gwardia 
zdobyła Oreł i zagrażała Tule, 
gdzie znajdowały się fabryki 
zbrojeniowe Armii Czerwonej.

Bolszewicy byli prawie po-
konani i przygotowywali się do 
podziemia. Założono wspólny 
Podziemny Komitet Moskiew-
ski RPK (B), rady bolszewickie 
zaczęto ewakuować do Woło-
gdy. Przeciw Siłom Zbrojnym 
Południa Rosji, zgromadzono 
siły Południowego i część sił 
Południowo-Wschodniego 
Frontów Armii Czerwonej. Z 
Zachodniego Frontu, przeciw-
ko Denikinowi, zostało skiero-
wanych około 43 tysięcy żoł-
nierzy Armii Czerwonej.

Przypominam, że Front Za-
chodni został stworzony przez 
bolszewików do walki z Pol-
ską w lutym 1919 roku. Polski 
Rząd pragnął odnowić Rzecz-
pospolitą w jej byłych grani-
cach, do pierwszego rozbioru 
w 1772 roku. Jesienią 1919 
roku polsko-radziecki front 
posunął się do linii Połock – 
Borysów – Bobrujsk – Mozyr 
– Żytomierz. Północne tereny 
tego frontu przebiegały po li-
nii wspomnianej byłej granicy 

Polski. W październiku 1919 
roku, z inicjatywy Polaków, 
zaczęły się negocjacje z Rosją 
Radziecką, które bezskutecz-
nie trwały do grudnia 1919 
roku. Wtedy walki ucichły do 
początku następnego roku.

Powstaje pytanie: dlaczego 
w czasie największego sukcesu 
wojsk Denikina, Polska i Bia-
ła Gwardia, nie złączyły się w 
celu wspólnych działań prze-
ciw bolszewikom?

Wiemy, że Paryska Konfe-
rencja Pokojowa, która została 
zwołana przez kraje zwycięskie 
w celu podpisania pokojowych 
porozumień z krajami zwycię-
żonymi, określiła wschodnie 
granicy Polski głównie według 
podziałów etnicznych. Czyli 
Polsce zaproponowano tylko 
tereny zamieszkiwane prze-
ważnie przez Polaków.

W celu połączenia wysiłków 
w walce z bolszewikami, Józef 
Piłsudski skierował do Deniki-
na swojego wysłannika, gene-
rała Aleksandra Kiernickiego. 
W swoich wspomnieniach 
polski działacz polityczny Ka-
rol Gustaw Mannerheim pi-
sze o spotkaniu z Piłsudskim. 
«Marszałek rozumiał, jak jest 
ważne połączyć działania woj-
skowe rosyjskich sił białych 
w tym celu, aby kraje, które 
wyszły z Rosji mogły zorgani-
zować skuteczną ofensywę. Z 
tego powodu on bardzo słusz-
nie powiedział: - Co jestem 
w stanie zrobić, jeśli rosyjscy 
dowódcy Białej Gwardii nie 
zdają sobie sprawy: ta Rosja, 
która odradza się na naszych 
oczach, już nie będzie tą Rosją, 
która była wcześniej. Polska, 
zarówno jak Finlandia, więcej 
nie może pozostawać częścią 
tego państwa! We wrześniu 
wysłałem do generała Deniki-
na delegację wojskową na czele 
z generałem Karnikiem, aby 
oświadczyć, że jesteśmy goto-
wi przynieść w ofi erze polską 
krew dla jego ruchu. Jednak, 
kiedy Karnik przeszedł do 
omówienia kwestii niepodle-
głości Polski, Denikin zaczął 

rozmowę o niepodzielności 
Rosji, częścią której ponoć do 
tej chwili jest Polska. Dopóki 
będzie istnieć taka opinia – 
zauważył Piłsudski – nie ma 
sensu negocjować z kierow-
nictwem Rosji. W niedługim 
czasie dowiedzieliśmy się, że 
umowa o współpracy między 
Piłsudskim a Denikinem nie 
została zawarta».

Piłsudski wystąpił z propo-
zycją odrodzenia Polski w gra-
nicach do 1772 roku. Denikin 
zrezygnował z tej propozycji, 
zarozumiale twierdząc, że on 
zwycięży bolszewików wła-
snymi siłami. Dlatego polskie 
wojska nie wspierały go w cza-
sie najcięższej walki z Armią 
Czerwoną w październiku 
1919 roku. Ciosu bolszewic-
kiej Rosji mogłaby wtedy za-
dać masowa ofensywa Wojska 
Polskiego na Białorusi. Wojsko 
Denikina poniosło klęskę… 

Skończyła się klęską rów-
nież ofensywa Armii genera-
ła Judenicza na Pietrograd, 
rozpoczęta we wrześniu 1919 
roku. 

Wiemy, że jeszcze w czerw-
cu 1919 roku regent Króle-
stwa Finlandia Karol Gustaw 
Mannerheim zawiadomił 
zwierzchnika Rosji admirała 
Aleksandra Kołczaka, że Fin-
landia wesprze generała Jude-
nicza stutysięcznym wojskiem. 
Warunkiem fi ńskiej ofensywy 
przeciw bolszewikom miało 
się stać ofi cjalne oświadczenie 
rosyjskiego zwierzchnika o 
uznaniu niepodległości Fin-
landii przez przyszły niebol-
szewicki rząd Rosji. 

Bezskutecznie radcy poli-
tyczni i dyplomatyczni Kołcza-
ka udowadniali mu, że takie 
oświadczenie praktycznie do 
niczego nie zobowiązuje, że z 
niego zawsze można się wyco-
fać. Admirał Kołczak wystąpił 
z oświadczeniem, że od idei 
jedynej i niepodzielnej Rosji, 
nigdy nie odstąpi.

Reasumując, uważam, że ci 
Ukraińcy i Białorusini, którzy 
przeżyli głód i krwawe repre-
sje w Związku Radzieckim, nie 
osądziliby generała Denikina, 
gdyby on okazał polityczną 
dalekowzroczność i zgodził 
na warunki Polski, na rzecz 
wspólnego zwycięstwa nad 
bolszewizmem.

Сергій ЄФІМОВ

Październik 1919

Serhij JEFIMOW



1522 листопада 2012

РОБОТА/PRACA /
Луцький міський центр зайнятості

Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги 

Крім того є багато інших вакансій‚
за додатковою інформацією звертатися за адресою:

м. Луцьк, вул. Ярощука, 2, тел.: 72-72-58‚ 4-92-68

адміністратор   1 200 Робота в тренажерному залі «Джой 
фітнес» Київький майдан, 13, комуні-
кабельність

адміністратор   1 500 робота на рецепшині оздоровчого цен-
тру, бажана наявність знань програми 
1-С Бухгалтерія

бармен   1 200 ресторан «Джерела»(с.
Ромашківка,доїзд 
компенсується),можливе працевла-
штування студентів

бармен   1 120 робота в спортивно-розважальному 
комплексі «Зефір», комунікабельність

бармен   1 118 робота на літньому кафе «Ортеол»

бармен   1 118 робота у барі «Квартал» по пр. Волі, 
10, режим роботи тиждень через тиж-
день,  бажано про співбесіду домовля-
тись у телефонному режимі

бармен   1 200 робота у кафе «Піца Челентано» по 
пр. Волі, 9, попередньо телефонувати 
запитувати Надію Михайлівну

бармен   1 500 робота в барі «Агдаш» с.Маяки, графік 
- тиждень через тиждень, з/п від 100 
грн. вдень

бетоняр   1 118 вміння працювати з бетонозмішуваль-
ними установками, режим роботи з 
09-18 год.

бруківник   1 500 робота у цеху по виготовленню бру-
ківки на території підприємства

бухгалтер   3 500 виконання роботи заступника голов-
ного бухгалтера,досконале знання по-
даткового обліку та «1-С Бухгалтерії», 
наявність резюме

бухгалтер (з дипло-
мом спеціаліста)

  1 400 ведення з/ти, знання 1-с бухгалтерії 7 
версія

вагар   1 200 відпуск сировини та спецій для вироб-
ництва та реалізації м’сної продукції

вантажник   1 796 вантажник сміттєвоза

вантажник   1 200 Навантаження та розвантаження ван-
тажів та кондитерських виробів

вантажник   1 600 робота на складі 
вторсировини,сортувати та наванта-
жувати вторсировину.

вантажник   1 118 робота на складі по вул.Вахтангова,10. 
Розвантажувати фрукти та  овочі, 
заробітна плата плюс бонуси  за об’єм 
виконаних робіт, Попередньо теле-
фонувати 099-020-06-50.

вантажник   1 119 розвантаження товарів

виконавець робіт   2 000 нагляд та контроль за будівництвом в 
межах області

Вишивальник   1 300 робота у салоні рукоділля «Ви-
шиті ідеї»по пр.Волі,42 ,ма-
шинна вишивка,високий рі-
вень якості вишивки, художні 
навики,відповідальність

водій автотранспорт-
них засобів

  1 118 автомобіль «Газель» 

водій автотранспорт-
них засобів

  3 500 керування автомобілем КАМАЗ по 
районах області,(перевезення дере-
вини після зачищення придорожних 
лісосмуг).

водій автотранспорт-
них засобів

  1 118 молоковоз «ГАЗ», відрядження по 
області

водій автотранспорт-
них засобів

  1 500 поїздки в межах області автомобілями 
різних марок

водій автотранспорт-
них засобів

  1 700 робота на автомобілі «Газель»,режим 
роботи з 09 до 18 год.

водій автотранспорт-
них засобів

  1 500 робота на автомобілі УАЗ, перевезення 
поштових відправлень

водій автотранспорт-
них засобів

  2 500 Робота на автомобімі «Вольво» (бензо-
воз), перевезення по Україні,наявність 
дозволу на перевезення небезпечних 
вантажів.

водій автотранспорт-
них засобів

  1 600 робота на вантажному автомобілі DАF 
ХF95 рефрежиратор, поїздки за кордон

водій автотранспорт-
них засобів

  1 118 робота на молоковозах

водій автотранспорт-
них засобів

  1 200 робота у відділ логістика на вантаж-
них автомобілях АТЗ ЗІЛ-ННЗ-4505 і 
УН-053

водій автотранспорт-
них засобів

  1 118 Перевезення вантажів за кордон, 
наявністькатегорії Е, відповідальне 
ставлення до роботи.

водій навантажувача   1 200 робота на автонавантажувачі, графік 
роботи  доба  через дві

водій тролейбуса   2 018 тролейбуси «Богдан», «ЗіУ», «ЮМЗ»

головний бухгалтер   1 300 знання 1-с Бухгалтерії, версія 7.7, по-
даткового обліку, вудення бухг. обліку 
у сфері торгівлі

двірник   1 118 прибирання території, спецодяг ви-
дається

дорожній робітник.   2 000 кладка асфальту по пр-т.Грушевського

експедитор   1 700 супровід товару по області,замовлення 
товару, виписка накладних

Експедитор тран-
спортний

  2 300 доставка товару по області, збір за-
мовлень

електрик дільниці   1 600 роботи по заміні електропроводки на 
будівництві,у школах 

Електрогазозварник   1 741 дугове електрозварювання труб

Електрогазозварник   1 118 Зварка та ремонт автобусів і авто-
мобілів.

Електрогазозварник   2 000 робота на будівництві в межах Волин-
ської області

Електрогазозварник   1 200 робота на обєкті у Геріатричному 
пансіонаті

електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

  1 120 Промислове будівництво, вміння 
зварювання за методом №135, №136( 
швів, арматури, труб). Навички читан-
ня креслень. Робота на напівавтома-
тичних машинах.

електромеханік з 
ліфтів

  1 200 Обслуговування житлових будинків в 
районі 33 кварталу.

електромонтажник 
силових мереж та 
електроустаткування

  1 250 3 група електробезпеки, наявність 
премії

електромонтажник 
силових мереж та 
електроустаткування

  1 900 монтаж силових мереж та електро-
устаткування, відрядження в межах 
України, бажано випускники ВПУ № 9, 
наявніть 3-4 групи допуску 

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

  1 500 обслуговування електроустаткування 
підприємства з виробництва хлібо-
булочної продукції

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

  1 297 ремонт вимикачів,лампочок з можли-
вим виконанням слюсарних робіт, на 
співбесіду звертатись за адресою:пр.
Грушевського,30  у Тзов «Атланта» 
запитувати Ірину

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

  1 900 робота в діючих електроустановках, 
можливі відрядження 

електрослюсар 
(слюсар) черговий та 
з ремонту устатку-
вання

  1 600 ремонт парових прасок,освітлювальної 
мережі в розкрійному цеху 

Завідувач відділу 
(самостійного)

  1 415 Організовувати та контролювати 
роботу відділення»Інфекційних 
хвороб»,проводити притйоми 
хворих,наявність сертифіката 
спеціаліста»Інфекційні хвороби.»

інженер   2 000 експлуатація та ремонт електрооблад-
нання (пожежні сигналізації та інш.), 
бажано допуск до 1000Вт

інженер з проектно-
кошторисної роботи

  2 400 досвід роботи в будівельній галузі

інженер з проектно-
кошторисної роботи

  2 000 досконале знання ПКР та ПЦБ, робота 
з будівельними об’єктами в межах 
області

інженер з ремонту   1 520 інженер (електромеханік) з ремонту 
офісної техніки

інженер-конструктор 
(механіка)

  3 000 Направляти на співбесіду осіб зі зна-
нням програм «Автокад», «Компас»

касир торговельного 
залу

  1 149 робота вгіпермаркеті «ТАМ-ТАМ»

кондитер   1 500 виготовлення тістечок, тортів, кексів, 
рулетів, печива

кондитер   1 200 Оформлення кондитерської продукції, 
приготування різних видів тіста, на-
чинок, кремів. Випічка кексів, булочок, 
печива.

кондитер   1 118 робота в кондитерському цеху ресто-
рану «Ортеол»

кондитер   1 118 робота у барі «Квартал» по пр. Волі, 
10, режим роботи тиждень через тиж-
день,  бажано про співбесіду домовля-
тись у телефонному режимі

кравець   1 118 вміння кроїти та шити, виготовлен-
ня ортопедичних виробів(робота з 
тканиною та шкірою), режим роботи 
з 10-19 год.

кухар   1 118 робота в ресторані «Ортеол»

кухар   1 120 робота в спортивно-розважальному 
комплексі «Зефір», знання технології 
приготування їжі

кухар   1 500 робота в барі «Агдаш» с.Маяки, графік 
- тиждень через тиждень, з/п від 100 
грн. вдень

лакувальник   1 600 поліграфічне виробництво,закладати 
картон,папір в верстат,настройка об-
ладнання

Листоноша (поштар)   1 300 доставка пошти, пенсій, товарів народ-
ного споживання

лікар загальної прак-
тики-сімейний лікар

  1 329 Вести прийоми хворих в 
поліклініці,робота по викликах 
хворих,наявність сертифіката спеці-
аліста.

лікар-інфекціоніст   1 137 прийом хворих в кабінеті інфекційних 
захворювань поліклініки,наявність 
сертифіката спеціаліста»інфекційні 
хвороби».

лікар-лаборант   1 382 робота лікаря-лаборанта в лабораторії 
клінічної діагностики,наявність серти-
фіката спеціаліста.

майстер цеху   1 353 Майстер-кондитер, досвід роботи 
кондитером.

Маляр   1 118 виконувати роботу фарбувальника-
рихтувальника автомобілів в автоса-
лоні «Максімус-Престиж», звертатись 
на співбесіду у кафе «Мелодія» по вул. 
Електроапаратній, 4

Маляр   1 300 робота на обєктах по Волинській 
області 

Маляр   1 118 роботи по завершенню будівництва, 
оплата праці відрядна

машиніст (кочегар) 
котельної

  1 300 робота в котельні,(котли та твердому 
паливі),доставка до місця роботи 
транспортом підприємства.

машиніст екскаватора   1 118 навики роботи на імпортному  екс-
каваторі Fiat-Hitachi, наявність посвід-
чення тракториста

машиніст крана (кра-
нівник)

  1 300 наявність посвідчення, робота на 
автомобільному крані-8332.1

машиніст крана (кра-
нівник)

  1 500 робота  на будівництві в межах міста 
(крани-МКГ-25БР, КФ-45-62), з 8.00 
до 17.00

машиніст крана (кра-
нівник)

  1 500 робота на баштовому крані з суміщен-
ням обов»язків вантажника

машиніст машини 
для виробництва ви-
робів з паперу

  2 000 виробництво сільськогосподарської 
продукції

машиніст холодиль-
них установок

  1 515 Обслуговування Автоматизованих 
холодильних установок (АХУ)

менеджер (управи-
тель) з туризму

  1 200 вміння працювати в інтернеті  режим 
роботи з 9.00до 18.00, комунікабель-
ність, допомога в підборі санаторно-
лікувальних закладів, вільне володін-
ня розмовною російською мовою.

менеджер (управи-
тель) із збуту

  1 500 збут ковбасних виробів

менеджер (управи-
тель) із збуту

  1 118 продаж автозапчастин, формування 
клієнтської бази, наявність посвід-
чення водія, знання автозапчастин, 
водійський стаж

Менеджер (управи-
тель) у сфері надання 
інформації

  1 118 Каліфікований користувач ПК, вільне 
володіння розмовною російською мо-
вою, досвід роботи у сфері активних 
продаж(робота з клієнтами виключно 
по телефону), режим роботи з 8.00 до 
17.00

мийник посуду   1 118 з обов’язками прибиральника

мийник-прибираль-
ник рухомого складу

  1 118 мийка автобусів «Богдан», очищення 
водоканалізаційного зливу

монтажник зв’язку-
кабельник

  1 118 встановлення та обслуговування 
інтернету

муляр   1 118 будівництво житлових будівель та 
культових споруд графік роботи з 9 
до 18

муляр   1 800 робота на будівництві в межах Волин-
ської області

муляр   1 800 робота на обєктах по Волинській 
області 

Налагоджувальник 
машин і автома-
тичних ліній для 
виробництва виробів 
із пластмас

  1 300 налагодження машин і автоматичних 
ліній для виробництва виробів із 
пластмасу, робота три дні в тиждень

налагоджувальник 
устаткування у ви-
робництві харчової 
продукції

  1 200 налагодження пакувальних 
машин(пакування макаронних виро-
бів), режим роботи з 08-17 год., знання 
технічних характеристик електрично-
го обладнання(електрик), попередньо 
телефонувати(0992908089 Анатолій 
Анатолійович)

оператор електро-
нно-обчислювальних 
та обчислювальних 
машин

  1 936 навики роботи в програмі 1С:версія 7 
та 8.2, досвід роботи в бухгалтерії

Оператор лісозаго-
тівельного устатку-
вання

  5 000 оператор ленточной пилорами, по-
передньо телефонувати

опоряджувальник ви-
робів з деревини

  1 200 Роботи по левкасенню виробів з де-
ревини, покриття фольгою. Виготов-
лення церковного начиння (покраска 
та золотіння фольгою церковних 
виробів)

офіціант   2 000 ресторан «Брама-світ»(пр.Соборнос-
ті,43, гіпермаркет «Там-Там»)

офіціант   1 130 Робота в кафе «Гільдія» по вул.Радян-
ській, 37, комунікабельність

Ринок праці
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