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Obowiązkowa 50-pro cen towa 
kwota na transmisję utworów mu-
zycznych ukraińskich autorów zo-
stała anulowana.
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Скасовано обов’язкову 50%  
квоту на трансляцію музичних 
творів українських авторів.

Одне із пріоритетних завдань 
на цей рік – укріплення берега 
річки Західний Буг.

На ім’я Марії Конопніцької на-
трапляємо у листі Лесі Україн-
ки до брата Михайла.

Право вибору слухача
чи депутатське лоббі

Prawo wyboru słuchacza 
czy deputowane lobby?

МНС України буде
рятувати Волинь

Леся Українка
і Марія Конопніцька

MSN będzie ratowało Wołyń

Вечір рідної мови у 
Рівному

Wieczór mowy ojczystej
w Równem

Łesia Ukrainka
i Maria Konopnicka

Jeden z priorytetów na ten rok to 
wzmocnienie brzegów rzeki Bug 
Zachodni.

У Луцьку відзначили Міжна-
родний день спонтанного ви-
яву доброти.
W Łucku obchodzono Światowy 
Dzień Życzliwości.

Кожне з національних това-
риств презентувало поезії та 
пісні своїми національними 
мовами. 
Każda ze wspólnot mniejszościo-
wych zaprezentowała wiersze i pio-
senki w językach narodowych. 

Po raz pierwszy imię Marii Konop-
nickiej zostało wymienione w liście 
Łesi Ukrainki do brata Mychajła.

 
 

 

Перехожих у Луцьку 
„заражали” вірусом доброти

Przechodniów w Łucku 
„zarażano” wirusem życzliwości
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Хоч Лариса Косач і народилася 
25 лютого 1871 році у Новограді-
Волинському (нині – Житомирщи-
на), її по праву вважають своєю і в 
Колодяжному, де талановита сім’я 
Косачів мала власну садибу і про-
вела багато років, і в Луцьку, де на 
Старому місті росла маленька Леся, і 
в Криму, де лікувалася письменниця 
від смертельної недуги, а ще – у Гру-
зії, Італії і навіть Єгипті. Де б не сту-
пала нога талановитої українки, досі 
пам’ять про це зберігають сучасники 
у вигляді пам’ятників, назв вулиць, 
музеїв…

Щоправда найбільшу славу при-
носять нерукотворні Лесині пам’ятки 

– видатні твори, до яких досі 
можемо звертатися і знаходити 
стільки актуальних, злободен-

них проблем, ідей. Та чи добре ми 
знаємо Лесю, чи не занадто спро-
щуємо розуміння її ідей та поглядів, 
вичитуючи лише факти із біогра-
фії або цитуючи крилаті поетичні 
строфи авторки? Досі творчість Лесі 
Українки часто-густо вивчається у 
відірваності від багатющого надбан-
ня світової літератури і мистецтва, 
які чудово знала Леся Українка і які 
збагачували, формували творчий 
геній письменниці. Вона чудово во-
лоділа німецькою, французькою, 
латинською, давньогрецькою, іта-
лійською, англійською, іспанською, 
російською, польською, болгарською 
мовами, вільно читала твори чесь-
ких і словацьких письменників. За-
цікавлення світовою літературою та 
історією не пройшло даремно, а до-
зволило їй у 1890 році написати під-
ручник «Стародавня історія східних 
народів», який уперше було видано у 
1918 році в Катеринославі.

Ми вважаємо Лесю Українку ге-
ніальним драматургом, проте досі 
її драматичні поеми «зі скрипом» 
ставляться на сценах українських 
театрів. Винятком можуть бути по-
становки Юрія Розстального. Серед-
ньостатистичний глядач не в стані 
зрозуміти складні, багатопроблем-
ні драми Лесі Українки, і, ще гірше, 
коли їх не можуть правильно відтво-
рити і зрозуміти режисери, актори. 
Серед десятків робіт видатної пись-
менниці («Самсон», «На полі крові», 
«Вавілонський полон», «На руїнах», 
«В дому роботи, в країні неволі», 
«Оргія», «Касандра», «Айша і Мо-
хаммед», «Одержима», «В катаком-
бах», «Руфін і Прісцілла», «Йоганна, 
жінка Хусова», «Адвокат Мартіян», 
«Камінний господар» тощо) лише 
одиниці були вміло опрацьовані 
для глядача. Та чи можуть вони ста-
ти зрозумілими, якщо більшість із 
українців їх навіть не читали. Тож і 
виходить, що аншлаги у нас будуть 
лише на постановках зрозумілої «Бо-
ярині». 

У нинішньому році минає сотня 
літ від моменту написання драми-
феєрії «Лісова пісня». На перший 
погляд, легкий казковий сюжет ви-
дається не таким вже й простим для 
сприймання і демонстрації. Дале-
ко не кожен театр у стані показати 
людям «Лісову пісню». Тут мусимо 
віддати належне Волинському об-
ласному академічному театру ляльок 
(директор – Данило Поштарук), де 
волинянам демонструють своє ба-
чення цієї драми.

Досі Леся Українка неоцінена і як 
видатний перекладач. Професор Пе-
тро Киричок із Криму вважає її одним 
із найплідніших та наймайстерніших 
перекладачів після Івана Франка.

У ці дні на усій території України та за її межами урочисто від-
значається 140-річний ювілей від дня народження видатної 

письменниці, перекладачки, фольклористки, літературознав-
ця Лариси Петрівни Косач. Для широкого загалу вона більше 
відома під псевдонімом Леся Українка, який ледь не золотими 
літерами закарбований у культурному просторі нашої держави 
наряду із такими геніями як Тарас Шевченко та Іван Франко.

«Буду жити! Геть думи сумні!»
або Чи добре ми знаємо Лесю Українку?

„Będę żyła! Precz z myśli żal!”
albo Czy dobrze znamy Łesię Ukrainkę?
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W te dni w całym kraju i za granicą trwają uroczyste obchody 
140. rocznicy urodzin wybitnej pisarki, tłumaczki, etno-

grafa, krytyka literackiego Larysy Kosacz. Publiczności jest ona 
znana raczej pod pseudonimem Łesia Ukrainka, który złotymi 
literami jest wybity w kulturowej przestrzeni naszego kraju, wraz 
z takimi geniuszami jak Taras Szewczenko i Iwan Franko.

Chociaż Larysa Kosacz urodziła się 
25 lutego 1871 roku w Nowogradzie 
Wołyńskim (obecnie żytomierszczy-
zna), jest ona słusznie uważana za swo-
ją i w Kołodiażnym, gdzie utalentowa-
na rodzina Kosaczów miała posiadłość 
i spędziła dużo lat, i w Łucku, gdzie na 
Starym Mieście wzrastała malutka Łe-
sia, i na Krymie, gdzie pisarka leczyła 
się od śmiertelnej choroby, a jeszcze – 
w Gruzji, we Włoszech i nawet w Egip-
cie. Gdzie tylko stanęła noga utalen-
towanej Ukrainki, wszędzie do chwili 
obecnej zachowywana jest pamięć o 
niej w postaci pomników, nazw ulic, 
muzeów…

Jednak największą renomą cieszą się 
duchowe pamiątki Łesi – wydane przez 
nią dzieła, do których teraz niejedno-
krotnie wracamy i odnajdujemy w nich 
tyle aktualnych, palących problemów, 
pomysłów. Ale czy dobrze znamy Łesię, 
czy zbyt nie upraszczamy zrozumienie 
jej idei i opinii w oparciu na wydarze-
nia z jej życiorysu i cytowaniu ogólnie 
znanych wersetów z jej wierszy? Do-
tychczas twórczość Łesi Ukrainki naj-
częściej jest badana w oderwaniu od bo-
gatego dziedzictwa światowej literatury 
i sztuki, które pisarka znała doskonale i 
co kształtowało, wzbogacało jej twórczy 
geniusz. Swobodnie posługiwała się ję-
zykiem niemieckim, francuskim, łaciń-
skim, starogreckim, włoskim, angiel-
skim, hiszpańskim, rosyjskim, polskim, 
bułgarskim, w oryginale czytała utwory 
czeskich i słowackich pisarzy. Inspira-
cja powszechną literaturą i historią nie 
była zmarnowana i pozwoliła jej w 1890 
roku napisać podręcznik „Starożytna 
historia narodów wschodnich”, który 
po raz pierwszy został wydany w 1918 
roku w Katerynosławie.

Uważamy Łesię Ukrainkę za genial-
nego dramaturga, jednak jej poematy 
dramatyczne dzisiaj z wielkimi trud-
nościami są wystawiane na scenach 
ukraińskich teatrów. Wyjątkiem mogą 
być inscenizacje Jurija Rozstalnego. 
Przeciętny widz nie potrafi  zrozumieć 
skomplikowanych, wieloproblemowych 
dramatów Łesi Ukrainki i – co gorsza – 
nie potrafi ą ich poprawnie odtworzyć 
i zrozumieć reżyserzy, aktorzy. Wśród 
kilkudziesięciu prac pisarki („Samson”, 
„Na polu krwi”, „Niewola babilońska”, 
„Na ruinach”, „W domu pracy, w kraju 
niewoli”, „Orgia”, „Kassandra”, „Ajsza i 
Mochammed”, „Opętana”, „W katakum-
bach”, „Rufi n i Priscilla”, „Johanna, żona 
Husowa”, „Adwokat Marcjan”, „Ka-
mienny gospodarz” i in.) tylko niektóre 
zostały należycie przedstawione widzo-
wi. Jednak jak one mogą być zrozumia-
łe, jeśli większość Ukraińców ich nawet 
nie czytała? Otóż tak się składa, że prze-
pełnione widownie u nas są wyłącznie 
na wystawianiu zrozumiałej wszystkim 
„Bojaryni”.

W tym roku mija sto lat od napi-
sania dramatu feerycznego „Pieśń 
lasu”. Na pierwszy rzut oka, lekki 
motyw bajeczny wydaje się tak samo 
prostym dla jego odbierania i przed-
stawiania. A jednak nie każdy teatr 
potrafi  pokazać ludziom „Pieśń lasu”. 
Tutaj musimy oddać hołd Wołyńskie-
mu Obwodowemu Akademicznemu 
Teatrowi Lalek (dyrektor – Danyło 
Posztaruk), gdzie ostatnio ten dramat 
został oddany na sąd wołyńskich wi-
dzów.

Również Łesia Ukrainka dotych-
czas nie została należycie oceniona 
jako znakomita tłumaczka. Profesor 
Petro Kyryczok uważa ją za jedną 
z najbardziej owocnych i mi-
strzowskich tłumaczy po geniu-
szu Iwana Franki.
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Літературний четвер із Лесею Українкою
Literacki czwartek z Łesią Ukrainką

Нещодавно в Інституті Лесі Українки відбувся літературний четвер 
за участю представників обласної організації Національної спілки 
письменників України (НСПУ) та викладачів Інституту філології та 
журналістики Волинського національного університету. Не випад-
ково вирішили провести зустріч саме в Інституті, адже у лютому 
відзначається 140-а річниця від дня народження нашої славетної 
землячки, патронеси навчального закладу.

Першим етапом літератур-
ного свята стала екскурсія у 
Музеї Лесі Українки, яку над-
звичайно цікаво провела його 
директор Тетяна Данилюк. 
Усі присутні отримали мож-
ливість поринути у надзви-
чайну атмосферу унікальної 
сім’ї Косачів. Серед експона-
тів музею – рідкісні фотогра-
фії, документи, усі прижит-
тєві видання Лесі Українки. 
Особливе зацікавлення ви-
кликали особисті речі Олени 
Пчілки. Тетяна Данилюк зі-
зналася, що серед музейних 
працівників побутує вислів, 
що лише той заклад може по 
праву себе називати музеєм, 
у якому присутні оригінальні 
автографи. Із 2007 року музей 
Лесі Українки ВНУ теж воло-
діє безцінними автографами 
– це п’ять листівок Лесі Укра-
їнки, які пов’язані із єгипет-
ським періодом життя пись-

менниці (1911-1913 роки). 
Колекція листівок розроста-
ється із кожним роком, нині в 
установі є понад 20 таких екс-
понатів, які, свого часу, були 
адресовані Лесі Українці, її 
чоловікові Климентові Квіт-
ці, іншим членам сім’ї Коса-
чів. Оскільки у нинішньому 
році відзначається 100-річчя 
від моменту написання ге-
ніального твору волинської 
письменниці драми-феєрії 
«Лісова пісня», то багато ува-
ги було приділено обгово-
ренню стенду, присвяченому 
цьому творові. Найдовше 
гості із НСПУ оглядали ви-
дання «Лісової пісні» різних 
років, навіть пообіцяли дода-
ти до експонатів деякі книги 
зі своїх власних бібліотек.

Людмила Златогорська, 
завідувач Лабораторії жит-
тя і творчості Лесі Українки 
ім.Олександра Рисака запро-

сила до іншого приміщення 
Інституту. Там вона розпові-
ла про книги, листи, картини, 
які зібрав один із кращих ле-
сезнавців світу, на жаль, уже 
покійний, професор Олек-
сандр Опанасович Рисак. Усі 
експонати лабораторії – є 
власністю дослідника, а почав 
він їх збирати ще у 70-і роки 
минулого століття, коли об-
рав темою для дисертаційно-
го дослідження «Леся Україн-
ка у російських перекладах». 
Перед тим, як звернутися до 
колекціонерів-лесезнавців із 
проханням про обмін цінни-
ми речами, Олександр Рисак 
добре вивчив усі публікації, 
досягнення у науці цих лю-
дей, і лише тоді розпочав лис-
тування із ними, згодом їздив 
по всьому СРСР, аби збирати 
матеріали для своєї колекції. 

Вчений секретар Інституту 
Лесі Українки Сергій Романов 
представив усім гостям най-
новіші праці, наукові збір-
ники, присвячені нашій сла-
ветній іменинниці. Особливо 
цікавою видалася його не-
щодавно видана монографія, 
присвячена вивченню істо-
ричної творчості племінника 
Лесі Українки – Юрія Косача. 

Голова письменницької 
організації Ніна Горик із 
вдячністю за чудово про-
ведений літературний вечір 
подарувала свої книги, часо-
писи. Долучилися до цього і 
її колеги Іван Корсак, Йосип 
Струцюк, Надія Гуменюк, 
Валентина Штинько, Василь 
Простопчук, Олена Пашук. 
Голова товариства «Холм-
щина» Микола Ону фрійчук 
поділився своїми вра же н-
ня ми від про чи таних тво рів 
Ле сі Ук ра їнки. Викладачі уні-
верситету жваво під тримали 
дискусію. Одностайно було 
прийнято рішення проводи-
ти такі літературні четверги 
частіше, адже під час спілку-
вання науковців із письмен-
никами завжди народжують-
ся нові теми для майбутньої 
творчості.

Віктор ЯРУЧИК,
фото автора

Волинські письменники у Музеї Лесі Українки

Ostatnio w Instytucie Łesi Ukrainki odbył się literacki czwartek z 
udziałem przedstawicieli obwodowej organizacji Stowarzyszenia Pisa-
rzy Ukrainy (NSPU) i wykładowców Instytutu Filologii i Dziennikarstwa 
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego. Nie przez przypadek zdecy-
dowano się na przeprowadzenie spotkania właśnie w tym Instytucie, 
ponieważ w lutym obchodzimy 140. rocznicę urodzin naszej słynnej 
rodaczki, patronki uczelni.

Pierwszym etapem literackiej 
imprezy stała się wycieczka do 
Muzeum Łesi Ukrainki, któ-
rą w sposób niezwykle ciekawy 
przeprowadziła dla obecnych 
dyrektor muzeum, pani Tetiana 
Danyluk. Uczestnicy spotkania 
mieli świetną okazję zanurzyć 
się w niepowtarzalną atmosferę 
wyjątkowej rodziny Kosaczów. 
Wśród eksponatów muzeum 
są rzadkie zdjęcia, dokumenty, 
wszystkie edycje Łesi Ukrain-
ki, wydane jeszcze przy jej ży-
ciu. Szczególne zainteresowanie 
wzbudziły rzeczy osobiste Ołeny 
Pciłki. Tetiana Danyluk powie-
działa, że wśród pracowników 
muzealnych istnieje przysłowie, 
iż tylko ta instytucja, która po-
siada oryginalne autografy, może 
się uważać za prawdziwe muze-
um. Od 2007. roku Muzeum Łesi 
Ukrainki Wołyńskiego Uniwer-
sytetu Narodowego również ma 
bezcenne autografy – jest to pięć 
kartek podpisanych przez Łesię 
Ukrainkę, które są związane z 
egipskim okresem życia pisarki 
(lata 1911 – 1913). Kolekcja po-
cztówek powiększa się każde-
go roku, obecnie Instytut Łesi 
Ukrainki posiada ponad 20 tego 
rodzaju eksponatów, które nie-
gdyś zostały wysłane przez Łesię 
Ukrainkę do Kłymentija Kwitki 
i innych członków rodziny Ko-
saczów. W związku z tym, że w 
tym roku mija 100 lat od chwili 
powstania genialnego dramatu 
feerycznego wołyńskiej pisar-
ki „Pieśń lasu”, dużo uwagi po-
święcono omówieniu gabloty na 
temat tego utworu. Najdłużej go-
ście muzeum zatrzymali się koło 
wydań „Pieśni lasu” z różnych lat, 
nawet obiecali uzupełnić zbiory 
muzealne niektórymi książkami 
ze swoich bibliotek prywatnych.

Ludmiła Złatohorska, kierow-
nik Laboratorium Życia i Twór-
czości Łesi Ukrainki imienia 
Oleksandra Rysaka zaprosiła do 
innej sali Instytutu. Zaprezento-
wała tam książki, listy i obrazy ze-
brane przez jednego z najlepszych 
na świecie łeseznawców, teraz, nie-
stety, już świętej pamięci, profeso-
ra Oleksandra Rysaka. Wszyst-
kie eksponaty laboratorium były 
własnością naukowca, a zaczął on 

je gromadzić jeszcze w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku, 
kiedy zaczął pisać pracę doktor-
ską na temat „Łesia Ukrainka w 
tłumaczeniach na język rosyjski”. 
Przed tym, jak zwrócił się do fa-
chowców z zakresu twórczości 
Łesi Ukrainki oraz kolekcjonerów 
z prośbą o wymianę wartościo-
wych rzeczy, związanych z pisarką, 
Oleksandr Rysak dokładnie badał 
wszystkie publikacje tych ludzi, 
ich osiągnięcia w nauce i tylko po 
tym zaczynał z nimi korespon-
dować. Później jeździł po całym 
Związku Radzieckim i gromadził 
materiały dla swojej kolekcji.

Sekretarz naukowy Instytutu 
Łesi Ukrainki Sergij Romanow 
zaprezentował wszystkim gościom 
najnowsze prace i zbiory naukowe 
ku czci naszej słynnej Jubilatki. 
Szczególne zainteresowanie wzbu-
dziła niedawno wydana przez nie-
go monografi a o zbadaniu histo-
rycznej twórczości bratanka Łesi 

Ukrainki – Jurija Kosacza.
Prezes stowarzyszenia pisarzy 

Nina Horyk wyraziła wdzięcz-
ność za wspaniale spędzony wie-
czór literacki i podarowała swoje 
książki, a także czasopisma. Do 
wyrazów wdzięczności dołączyli 
również jej koledzy z warszta-
tu Iwan Korsak, Josyp Struciuk, 
Nadija Humeniuk, Walentyna 
Sztyńko, Wasyl Prostopczuk, Ołe-
na Paszuk. Prezes stowarzyszenia 
„Chełmszczyzna” Mykoła Onu-
frijczuk podzielił się swoimi wra-
żeniami z przeczytanych utworów 
Łesi Ukrainki. Wykładowcy uni-
wersytetu poprowadzili ożywio-
ną dyskusję. Jednogłośnie została 
podjęta decyzja o przeprowadza-
niu takich literackich czwartków 
częściej, ponieważ kiedy naukow-
cy komunikują się z pisarzami, 
zawsze rodzą się nowe twórcze 
tematy na przyszłość.

Wiktor JARUCZYK,
zdjęcie autora

Віктор ЯРУЧИК

 Вона майстерно «робила» україн-
ськими твори Гоголя, Короленка, Пуш-
кіна, Лєрмонтова, Тургенєва, Некрасова, 
Салтикова-Щедріна, Гончарова, Достоєв-
ського, Л.Толстого, Сервантеса, Петрарки, 
Шекспіра, Мольєра, Вольтера, Руссо, Бомар-
ше, Бернса, Гете, Шіллера, Байрона, Вальте-
ра Скотта, Бальзака, Беранже, Гейне, Гюго, 
Лесажа, Леопарді, Лонгфелло, Жорж Санд, 
Сталь, Флобера, Золя, Міцкевича, Сироком-
лі, Конопницької, Красицького, Крашев-
ського, Ожешко, Сенкевича, Словацького та 
багатьох інших. 

По-новому сьогодні мусимо поглянути на 
фольклористичні зібрання Лесі Українки, а 

також на літературно-критичні праці пись-
менниці. Її перу належать «Два направлення 
в новейшей итальянской литературе», «За-
метки о новейшей польской литературе», 
«Європейська соціальна драма в кінці XIX 
ст.», «Утопія в белетристиці» та багато інших.

Творчість Лесі Українки багатогранна та 
унікальна. Святкуючи ювілеї нашої земляч-
ки, найкращою шаною її оригінального та-
ланту стане наша праця над пізнанням нової 
Лесі, раніше незнаної. Спробуймо глибше 
пізнати ті проблеми, які вона хотіла донести 
своїм нащадкам. Можливо, тоді вона стане 
для нас ще геніальнішою.

«Буду жити! Геть думи сумні!»
або Чи добре ми знаємо Лесю Українку?

Ona misternie uczyniła „ukraińskimi” utwo-
ry Gogola, Korolenki, Puszkina, Lermontowa, 
Turgieniewa, Niekrasowa, Sałtykowa-Szczedri-
na, Gonczarowa, Dostojewskiego, Lwa Tołstoja, 
Serwantesa, Petrarki, Szekspira, Moliera, Wolte-
ra, Rousseau, Beaumarchais, Burnsa, Goethego, 
Schillera, Byrona, Waltera Scotta, Balzaca, Bé-
rengera, Heinego, Hugo, Lesazha, Leopardyego, 
Longfellow, George Sand, Stal, Flauberta, Zola, 
Mickiewicza, Syrokomli, Konopnickiej, Krasi-
ckiego, Kraszewskiego, Orzeszko, Sienkiewicza, 
Słowackiego i wielu innych.

Od nowa musimy dzisiaj popatrzeć na folklo-
rystyczne zbiory Łesi Ukrainki i na jej krytyczne 
dzieła literackie. Spod jej reki wyszły «Dwa kie-

runki w nowoczesnej literaturze włoskiej», «No-
tatki o nowoczesnej literaturze polskiej», «Euro-
pejski dramat społeczny pod koniec XIX wieku», 
«Utopia w beletrystyce» i wiele innych.

Twórczość Łesi Ukrainki jest wielostronna i 
unikalna. Z okazji obchodów jubileuszu naszej 
rodaczki, najlepszym oddaniem hołdu jej ory-
ginalnemu talentowi stanie się nasza praca w 
zapoznaniu się z nową Łesią, wcześniej nam nie-
znaną. Spróbujmy głębiej zrozumieć te proble-
my, które pragnęła przekazać swoim potomkom. 
Być może wtedy ona stanie się dla nas jeszcze 
bardziej genialną.

„Będę żyła! Precz z myśli żal!”
albo Czy dobrze znamy Łesię Ukrainkę?

Wiktor JARUCZYK
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У Лесі Українки:
U Łesi Ukrainki:

“Contra spem spero” 
В довгу, темную нічку невидну
Не стулю ні на хвильку очей,
Все шукатиму зірку провідну,
Ясну владарку темних ночей.

Так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!

У Марії Конопніцької:
U Marii Konopnickiej:

“Contra spem spero” 
Przecież o zmierzchy skrzydłami bijąca

I piekieł naszych ogarniona sferą,
Oczyma szukam dnia blasków i słońca

Contra spem - spero...
I w mogił głębi czuję życia dreszcze,

I ufam jeszcze...

Przeciw nadziei i przeciw pewności
Wystygłych duchów i śmierci wróżbitów
Wierzę w wskrzeszenie popiołów i kości,

W jutrznię błękitów...
I w gwiazdę ludów wierzę wśród zawiei,

Przeciw nadziei!

Łesia ukończyła wówczas osiemnaście lat, jej brat był o dwa lata starszy. Łesia już wtedy 
zdecydowała: “Literatura jest moim zawodem”. Tłumaczenia z języków obcych tylko poszerzały 
światopogląd poetki,  polerowały jej umiejętności poetyckie, i – co najważniejsze –pogłębialy w 
niej świadomość tego, że dzieła autorów zagranicznych należy wydawać dla narodu tak, by mo-
gły służyć jego edukacji. Tak więc wśród kilkudziesiąt nazwisk zagranicznych pisarzy, z czyimi 
utworami należałoby zapoznać szeroką społeczność ukraińską, w liście znajdujemy też nazwi-
sko Marii Konopnickiej (obok takich sław pióra jak Syrokomla, Zaleski, Krasicki, Kraszewski, 
Malczewski, Niemcewicz, Orzeszko, Prus, Sienkiewicz, Słowacki – tych wszystkich, czyje dzieła 
wybitna Wołyniaczka już sama zdążyła przeczytać). Nie wszystkie młodzieńcze pomysły udało 
się zrealizować ani w tym czasie, ani później – w wieku dojrzałym. Jednak do twórczości Konop-
nickiej Łesia Ukrainka wkrótce powróci.

W 1902 roku „Mir Bożyj”, rosyjski miesięcznik literacki wydawany w Petersburgu w la-
tach 1892–1906 zlecił Łesi Ukraince napisanie jubileuszowego artykułu z okazji 60. rocznicy 
urodzin Marii Konopnickiej. Pisarka do zlecenia odniosła 
się, jak zawsze, z całą powagą i odpowiedzialnością: w celu 
napisania artykułu wypożyczyła prace o polskiej poetce od 
Iwana Franki; po dokładnym ich przestudiowaniu zabrała 
się do przekładu wierszy Konopnickiej. Praca skomplikowa-
ła się jeszcze z tego powodu, że tłumaczyć należało z języka 
polskiego na język rosyjski (z polskiego jest bardzo trudno 
...  przekładać – skarżyła się w liście do siostry Olgi). Prze-
tłumaczyła cztery wiersze: Ja toskuju, Ach zaciem!, Cwie-
ty, W Weronie (Na mogile Romeo i Dżuliety). Tłumaczeń 
mogło  być więcej, na co wskazuje wspomniany list z dnia 
29. grudnia 1902 roku wysłany z San Remo (Włochy). Łesia 
Ukrainka pisze, że „musiałam przetłumaczyć sporo wier-
szy”, „praca zajęła około trzech tygodni i obejmowała 50 
stron dużego formatu”.

Po przetrzymaniu artykułu przez dwa miesiące redakcja 
miesięcznika „Mir Bożyj” odrzuciła go bez żadnych wyjaś-
nień i podstaw (nawiasem mówiąc, artykułu dotychczas nie 
znaleziono). W liście do Olgi Kobylańskiej Łesia Ukrainka 
przyznała: „Ktoś ostygnął do «Mira Bożego»”. Nic dziwnego, 
ponieważ była to praca “ad panem et aguam” (dla chleba i 
wody – red.), czyli w celu zarobku. Cztery tłumaczenia dzieł 
Marii Konopnickiej są przechowywane w Instytucie Litera-
tury imienia Tarasa Szewczenki NAN Ukrainy, w Archiwum 
Łesi Ukrainki.

Utwory wybitnej polskiej pisarki tłumaczyli na język 
ukraiński Pawło Grabowskyj, Maksym Rylskyj, Dmytro 
Pawłyczko, Maria Prygara i inni. Wszyscy oni pragnęli 
uchwycić dla czytelnika piękno poetyckiego słowa Marii 
Konopnickiej, jej miłość do prostego ludu, moc ducha i 
męstwo.

Z ciekawostek można tutaj wspomnieć następującą: Ma-
ria Konopnicka i Łesia Ukrainka mają wiersze pod tym sa-
mym tytułem – Contra spem spero (Wbrew nadziei, mam 
nadzieję – red.). Treść wierszy również jest bardzo podob-
na. Weźmy dla przykładu ostatnie ich zwrotki.

Імена

Леся Українка
і Марія Конопніцька

Уперше на ім'я Марії Конопніцької (1842-1910), визначної польської 
поетеси, натрапляємо у листі Лесі Українки до брата Михайла від 8-10 

грудня 1889 року з Колодяжного. 

Лесі – вісімнадцять, братові – на два роки більше. Вона уже визначилася: “література 
– моя професія”, а перекладання з чужих мов розширюють світогляд перекладачки, шлі-
фують її поетичну майстерність, а головне – твори зарубіжних авторів потрібно видавати 
для народу, для його освіти. Отож серед кількох десятків імен зарубіжних письменників, 
із чиїми творами необхідно ознайомити широку українську громаду, знаходимо у лис-
ті й ім'я Марії Конопніцької (а ще – Сирокомлі, Залеського, Красіцького, Крашевського, 
Мальчевського, Нємцевича, Ожешко, Пруса, Сенкевича, Словацького, – тих, чиї твори 
уже встигла прочитати славетна волинянка). Не все із задуманого в юності вдалося реа-
лізувати тоді й пізніше, у зрілому віці. Але до творчості Конопніцької Леся Українка ще 
повернеться.

У 1902 році “Мир божий” – російський щомісячний літературний і науково-
популярний журнал, що виходив у Петербурзі у 1892-1906 р.р., замовив Лесі Україн-
ці ювілейну статтю до 60-річчя від дня народження Марії Конопніцької. Письменни-

ця до замовлення поставилася, як завжди, з повною 
серйозністю і відповідальністю: для написання статті 
позичила книги про польську поетесу в Івана Франка; 
простудіювавши їх, взялася за переклад поезій М. Ко-
нопніцької. Робота ускладнювалася тим, що довелося 
перекладати із польської на російську (“з польського 
дуже трудно... перекладати”, – скаржилась у листі до 
сестри Ольги). Переклала чотири поезії: “Я тоскую”, 
“Ах зачем!”, “Цветы”, “В Вероне” (На могиле Ромео и 
Джульетты). Можливо, перекладених творів було біль-
ше, бо у тому ж листі від 29 грудня 1902 року із Сан-
Ремо (Італія) писала, що “прийшлось перекласти масу 
віршів”, “робота зайняла тижнів три і розтяглася на 50 
сторінок великого формату”.

Протримавши статтю два місяці, редакція журналу 
“Мир божий” відхилила її без пояснень і достатніх на 
те підстав (до речі, статтю й досі не знайдено). У листі 
до Ольги Кобилянської Леся Українка зізналася: “Хтось 
охолонув до “Мира божьего”. Не дивно, адже то була 
робота “ad panem et aguam” (для хліба й води, – ред.), 
тобто для заробітку. Чотири переклади Лесі Україн-
ки творів Марії Конопніцької збереглися в Інститу-
ті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, в архіві 
Лесі Українки.

Твори видатної польської письменниці перекладали 
українською мовою Павло Грабовський, Максим Риль-
ський, Дмитро Павличко, Марія Пригара та інші. Усі 
вони намагалися донести до читача красу поетичного 
слова Марії Конопніцької, її любов до простого люду, 
силу духу і мужність.

Цікавий факт: і у Марії Конопніцької, і у Лесі 
Українки є вірш із однаковою назвою: "Contra spem 
spero" (Без надії сподіваюсь, – ред.). Поезії також пе-
регукуються і змістом. 

Наталія ПУШКАР

Łesia Ukrainka
i Maria Konopnicka

Po raz pierwszy imię Marii Konopnickiej (1842-1910), wybitnej polskiej 
poetki, zostało wymienione w liście Łesi Ukrainki do brata Mychajła z 8.-10. 

grudnia 1889 roku wysłanym z Kołodiażnego.

Natalia PUSZKAR



4 24 лютого 2011 На часі

МНС України буде рятувати Волинь
MSN będzie ratowało Wołyń

Одним із пріоритетних завдань на цей рік для пра-
цівників управління МНС у Волинській області є 
укріплення берега річки Західний Буг, що протікає на 
Волині уздовж українсько-польського кордону. Адже 
з кожним роком русло річки зміщується на 10 метрів 
і «краде» чимало площі в української сторони.

Таке завдання було озвучене 
на спільній нараді, що відбу-
лася 8 лютого у селищі Ратне 
(Волинська область) під голо-
вуванням Міністра з питань 
надзвичайних ситуацій Укра-
їни Віктора Балоги та голови 
Волинської обласної державної 
адміністрації Бориса Клімчука.

Про укріплення берегів 
Західного Бугу йдеться із по-
чатку 2000-х років. Особливо 
гострою ця проблема стала у 
2005-му, коли на Волині збіль-
шилася кількість опадів та 
кількість повеней. 

- Кордон Волинської області 
з Республікою Польща на ділян-
ці протяжністю у 200 кілометрів 
проходить по річці Західний Буг, 
яка характеризується звивистіс-
тю та вологостійкими берегами. 
З української сторони нарахо-
вується 118 ділянок загальною 
протяжністю 29,5 кілометра, де 
щороку спостерігається пере-
міщення берега на 10 метрів. 
Причиною цього є захараще-
ність русла від затоплених де-
рев. Треба терміново проводити 
роботи по укріпленню берегів і 
розчищення русла, - розповів на 
нараді начальник Волинського 
обласного управління водного 
господарства Юрій Бахмачук.

Міністр з питань надзвичай-
них ситуацій України Віктор 
Балога погодився з цим і пообі-
цяв посприяти, аби це завдання 
було реалізоване у найближчі 
терміни. Однак, на думку чи-
новників, державний бюджет 
такого не «потягне», тому по-
трібно залучати кошти Євро-
пейського Союзу та інвесторів.

До речі, наприкінці 80-х ро-
ків минулого століття в районі 
сіл Мовники і Кречів Івани-
чівського району утворився 
острів, адже Західний Буг тоді 
поміняв русло і відмив з півто-
ра гектара польської землі. По-
ляки відразу знайшли кошти, 
і, скориставшись допомогою 

Радянського Союзу, поверну-
ли русло в його старі межі.

Ще однією «сусідською» 
проблемою, яку обговорили 
на спільній нараді, є виник-
нення надзвичайної ситуації 
внаслідок затоплень і підто-
плень населених пунктів, що 
спричинено передаварійним 
станом Вижівського водо-
спуску, який знаходиться на 
балансі білоруського підпри-
ємства і експлуатується ним.

- Ця споруда побудована 
ще у ХІХ столітті і знаходить-
ся в аварійному стані. Ремонт 
білоруською стороною не про-
водиться через відсутність рі-
шення щодо власності на цю 
споруду, яка знаходиться на 
території України, - роз’яснив 
ситуацію Юрій Бахмачук. – 
Тому, для вирішення пробле-
ми, у цьому році необхідно 
підняти питання щодо пе-
редання споруди у власність 
України. До речі, білоруські 
колеги уже підготували доку-
менти про відмову від неї.

У рамках наради були під-
няті і нагальні питання про 
підтоплення населених пунк-
тів Ратнівського, Камінь-
Каширського та Любешів-
ського районів. Адже у період 
проходження повеней та па-
водків, що спостерігаються 
наприкінці лютого – на по-
чатку березня, у цих районах 
річковою водою затоплюють-
ся значні території, а саме – сі-
нокоси, пасовища, присадибні 
ділянки, господарські будівлі і 
навіть житлові будинки.

- Ми сьогодні з міністром 
мали змогу побачити з ге-
лікоптера Любешівський та 
Ратнівський райони і зрозу-
міли, що роботи у нас багато, 
- зауважив голова Волинської 
обласної державної адміні-
страції Борис Клімчук. – Піс-
ля наради почнемо оформля-
ти документи і домовлятися 
про фінансування. Ми зро-
бимо максимально у цьому 
році, щоб люди в наступний 
осінньо-зимовий період почу-
валися впевненіше.

Міністр із питань надзви-
чайних ситуацій України Віктор 
Балога підтримав голову ВОДА 
і відмітив, що все потрібно ро-

бити в розумних межах, аби не 
було зворотного процесу. 

- Ми чітко розуміємо, що 
йдемо на грані. Можна бага-
то зробити, але потім люди 
будуть страждати не від під-
топлень, а від засухи. Тому 
потрібно діяти так, щоб і зи-
мою була безпека, і влітку був 
урожай, - додав Віктор Балога.

Варто зазначити, що із 2005 
року на Волині спостерігається 
тенденція до збільшення за-
бруднюваності річок на 20-35 %. 
Зростає період стояння води на 
заплавах – досягає навіть до 327 
днів, що зумовлено збільшенням 
кількості опадів останнім часом 
на 20-30 %. Тому рівні у річках 
поступово зростають, а населені 
пункти підтоплюються річкови-
ми та ґрунтовими водами.

На думку начальника Во-
линського обласного управлін-
ня водного господарства Юрія 
Бахмачука, причиною цього є 
також такі фактори, як резуль-
тат господарської діяльності, 
розвиток природних процесів, 
приміром, природне заростан-
ня заплавів річок очеретом і 
чагарниками, а також – масове 
будівництво, браконьєрський 
вилов риби тощо. Тому сьогод-
ні потрібно, у першу чергу, бу-
дувати дамби, насосні станції 
та осушувальні системи.

У результаті спільної наради 
Міністр із питань надзвичай-
них ситуацій Віктор Балога та 
голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук склали програму на 
п’ять подальших років співп-
раці. Чиновники визнали прі-
оритетним мінімізувати шкід-
ливий вплив води на волинські 
землі та волинян зокрема.

- Скільки буде потрібно ко-
штів для Волині – стільки й буде 
виділено, - запевнив наостанок 
Віктор Балога. – Але не слід за-
бувати, що ми залежимо від 
природи. Тому я не можу пообі-
цяти, що підтоплень чи повеней 
на Волині не буде. Від цього ми 
не застраховані. Волинь – зона 
нестійкого зволоження, де 
опади перевищують випаро-
вуваність. Тому ті заходи, які 
намічені у програмі, нададуть 
захист і спокій усім жителям 
області на певний період.
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Волинського рятувальника
нагородили за допомогу Польщі
Під час нещодавнього візиту на Волинь Міністр з питань надзвичайних 
ситуацій України Віктор Балога особисто вручив відзнаку першому заступ-
нику начальника УМНС України у Волинській області.

Микола Кревський, перший 
заступник начальника УМНС 
України у Волинській області, 
полковник служби цивільного 
захисту був удостоєний від-
знаки МНС України «За від-
вагу в надзвичайній ситуації» 
ІІ ступеня за високий профе-
сіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків, ваго-
мий внесок у справу цивіль-
ного захисту населення, до-
сягнення високих показників 
у службовій діяльності за ре-
зультатами роботи у 2010 році.

Нагадаємо, що у травні-
червні 2010 року Микола Крев-

ський очолив зведений загін 
МНС України, до якого увійшли 
бійці МНС Волині, Рівненщини, 
Житомирщини, Хмельниччи-
ни, Тернопільщини та Шосто-
го спеціального регіонального 
центру швидкого реагування. 
Саме українські рятувальники 
першими протягнули руку до-
помоги громадянам Польщі у 
боротьбі з наслідками катастро-
фічного паводку. Результатом 
ефективної діяльності україн-
ських рятувальників стали сло-
ва вдячності польського народу 
та представників влади.

Wołyński ratownik nagrodzony
za pomoc Polsce
Podczas swojej ostatniej wizyty na Wołyniu, Minister ds. Sytuacji Nadzwyczajnych 
Ukrainy, Wiktor Bałoha wręczył odznaczenie pierwszemu zastępcy kierownika Za-
rządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie wołyńskim.

Mykoła Krewski, pierwszy 
zastępca kierownika Zarzą-
du MSN Ukrainy w obwodzie 
wołyńskim, pułkownik służby 
obrony cywilnej dostał odzna-
czenie «Za odwagę w sytuacji 
nadzwyczajnej» II stopnia za 
profesjonalizm, wzorowe wyko-
nanie obowiązków służbowych, 
wkład w sprawę obrony cy-
wilnej ludności, osiągnięcia w 
działalności służbowej według 
wyników pracy w 2010 roku.

Przypomnijmy, że w okre-
sie od maja do czerwca 2010 
roku Mykoła Krewski stanął 
na czele specjalnego oddziału 

MSN Ukrainy, który składał 
się z oddziałów z obwodów 
wołyńskiego, rówieńskiego, ży-
tomierskiego, chmielnickiego, 
tarnopolskiego oraz Szóstego 
Specjalnego Regionalnego Cen-
trum Szybkiego Reagowania. 
To właśnie ukraińscy ratownicy 
jako pierwsi pomogli Polakom 
w walce ze skutkami katastro-
fi cznej powodzi. Wynagrodze-
niem za efektywną działalność 
dla ukraińskich ratowników sta-
ły się słowa podziękowania od 
narodu polskiego oraz przedsta-
wicieli władz.
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Jednym z priorytetów na ten rok dla pracowników 
zarządu MSN w obwodzie wołyńskim jest wzmocnie-
nie brzegów rzeki Bug Zachodni, która przepływa na 
Wołyniu wzdłuż granicy ukraińsko-polskiej. Każdego 
bowiem roku koryto rzeki przesuwa się o 10 metrów i 
„kradnie” sporo miejsca po stronie ukraińskiej.

To zadanie zostało ogłoszone 
na wspólnym posiedzeniu, które 
odbyło się 8 lutego w miastecz-
ku Ratne (obwód wołyński) pod 
przewodnictwem Ministra ds 
Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrai-
ny Wiktora Bałogi i szefa Wołyń-
skiej Obwodowej Administracji 
Państwowej Borysa Klimczuka.

Rozmowy o wzmocnieniu 
brzegów Bugu Zachodniego 
toczą się jeszcze od 2000 roku. 
Najbardziej dotkliwym ten 
problem stał się w 2005 roku, 
kiedy na Wołyniu wzrosła liczba 
opadów i powodzi.

- Granica obwodu wołyń-
skiego z Rzeczpospolitą Polską 
na długości 200 km przebiega 
przez rzekę Bug Zachodni, którą 
cechują kręte zakola i mokre pla-
że. Po stronie ukraińskiej nalicza 
się 118 partii ogólnej długości 
29,5 km, gdzie corocznie brzeg 
się przesuwa o 10 metrów. Po-
wodem tego jest zanieczyszcze-
nie koryta rzeki przez zatopione 
drzewa. Musimy pilnie wyko-
nywać prace dla wzmocnienia 
brzegów i pogłębiania koryta 
rzeki – oznajmił na posiedzeniu 
przewodniczący Wołyńskiego 
Zarządu Obwodowego Gospo-
darki Wodnej Jurij Bachmaczuk.

Minister ds Sytuacji Nadzwy-
czajnych Ukrainy Wiktor Bałoga 
potwierdził tę sytuację i obiecał 
wspierać zrealizowanie tego za-
dania w najbliższym terminie. 
Jednak, zdaniem urzędników, 
budżet państwowy nie posiada 
odpowiednich środków, dlatego 
należałoby załączyć fundusze 
Unii Europejskiej i inwestorów.

Nawiasem mówiąc, pod ko-
niec lat osiemdziesiątych ubiegłe-
go wieku zmiana kanału Bugu Za-
chodniego spowodowała odmycie 
półtora ha terenu polskiego i po-
wstanie wyspy koło wsi Mownyki 
i Kreczów rejonu Iwonicze. Pola-
cy jednak od razu znaleźli środki 
i przy pomocy Związku Radzie-
ckiego przywrócili koryto rzeki 
do jego poprzedniej lokalizacji. 

Następnym „sąsiedzkim” 
problemem omówionym na 
wspólnym posiedzeniu była nad-
zwyczajna sytuacja powodziowa i 
zalanie zaludnionych miejscowo-
ści. Przyczyną powodzi i zalania 
jest przekroczony stan Wyżow-

skiego Odpływu, który należy do 
białoruskiego przedsiębiorstwa i 
jest przez niego obsługiwany

- Budynek został zbudowany 
jeszcze w XIX wieku i jest ruiną. 
Strona białoruska nie naprawia go 
z powodu braku decyzji w sprawie 
własności tego budynku, który 
znajduje się na Ukrainie –wyjaśnił 
sytuację Jurij Bachmaczuk. – Dla-
tego dla rozwiązania problemu w 
tym roku należy poruszyć kwestię 
przekazania budynku we własność 
Ukrainy. Nawiasem mówiąc, kole-
dzy z Białorusi już przygotowali 
pakiet dokumentów o rezygnacji z 
posiadania tego budynku.

W ramach posiedzenia omó-
wiono również pilne pytania 
związane z zalaniem miejscowo-
ści rejonu Ratne, Kamień Ko-
szyrski i Lubieszów. W okresie 
nadejścia powodzi, które wystę-
pują na przełomie lutego i marca 
przez wody rzeczne jest zalewane 
rozległe terytorium, w tym też 
łąki, pastwiska, działki, budynki 
gospodarcze i nawet mieszkania.

- Dzisiaj z panem Ministrem 
mieliśmy okazję z helikoptera 
obejrzeć rejony Lubieszowa i 
Ratnego i uświadomiliśmy sobie, 
ile jeszcze mamy do roboty – za-
uważył szef Wołyńskiej Obwo-
dowej Administracji Państwowej 
Borys Klimczuk. – Natychmiast 
po posiedzeniu zabierzemy się 
do sporządzania dokumentów i 
umów o dofi nansowanie. Zrobi-
my wszystko co możemy w roku 
bieżącym, żeby w następnym 
okresie jesienno-zimowym lu-
dzie czuli się pewniej.

Minister ds. Sytuacji Nad-
zwyczajnych Ukrainy Wiktor 
Bałoga, zgodził się w tej kwestii 
z szefem Wołyńskiej Obwodo-
wej Administracji Państwowej 
i zauważył, że wszystko należy 
czynić w granicach rozsądku, 
aby nie odwrócić sytuacji.

- Musimy jasno rozumieć, że 
jesteśmy na krawędzi. Można 
zrobić wiele, ale wówczas ludzie 
będą cierpieli nie z powodu po-
wodzi, a od suszy. Trzeba zadzia-
łać w ten sposób, by również w 
zimie było bezpiecznie, a latem 
nie zabrakło urodzaju – dodał 
Wiktor Bałoga.

Należy zauważyć, że od 2005 
roku na Wołyniu wzrasta tenden-

cja do zwiększenia zanieczysz-
czeń rzek o 20-35 %. Wydłuża 
się okres wegetacji stojącej wody 
na terenach zalewowych – sięga 
on nawet do 327 dni, co ostatnio 
jest spowodowane wzrastaniem 
liczby opadów o 20-30 %. Dlate-
go poziom rzek stopniowo wzra-
sta i rzeki oraz wody podziemne 
zalewają osiedla.

Zdaniem przewodniczącego 
Wołyńskiego Zarządu Obwodo-
wego Gospodarki Wodnej Jurija 
Bachmaczuka, powodem tego są 
również takie czynniki, jak dzia-
łalność gospodarcza, rozwój pro-
cesów naturalnych, na przykład, 
naturalny wzrost trzciny i krza-
ków w rozlewiskach rzecznych, 
a także masywne budownictwo, 
kłusownictwo ryby i tp. Dlatego 
dzisiaj przede wszystkim musimy 
budować tamy, stacje pompowa-
nia wody i sieci kanalizacyjne.

W wyniku wspólnego po-
siedzenia Minister ds Sytuacji 
Nadzwyczajnych Ukrainy Wik-
tor Bałoga i szef Wołyńskiej 
Obwodowej Administracji Pań-
stwowej Borys Klimczuk ustalili 
program do dalszej współpracy 
na następne pięć lat. Jako prio-
rytet urzędnicy uznali zminima-
lizowanie negatywnego wpływu 
wody na wołyńskie tereny i Wo-
łyniaków w szczególności.

- Ile pieniędzy potrzeba na 
Wołyń – jak najwięcej i tyle zosta-
nie przeznaczone – zapewnił pod 
koniec Wiktor Bałoga. – Jednak 
nie należy zapominać, że jeste-
śmy zależni od przyrody. Więc 
nie mogę obiecać, że zalań czy 
powodzi na Wołyniu nie będzie. 
Od tego nie jesteśmy ubezpiecze-
ni. Wołyń jest niestabilną strefą 
nawilżania, gdzie opady przewyż-
szają odparowanie. Dlatego też te 
przedsięwzięcia, które ustaliliśmy 
w programie, zapewnią ochronę i 
spokój wszystkich mieszkańców 
tego regionu przez pewien okres.

Ania TET
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року Верховна 
Рада України 
«потішила» усіх 
любителів на-
ціонального му-

зичного продукту. У першому читанні 240 
народних обранців проголосували за зако-
нопроект №6342 («Про внесення змін до За-
кону України “Про телебачення і радіомов-
лення” (щодо приведення у відповідність із 
вимогами Європейської конвенції про тран-
скордонне телебачення до програмної кон-
цепції мовлення)». 

Відтепер обов’язкову 50%-ву квоту на тран-
сляцію музичних творів українських авторів у 
ефірі теле- і радіостанцій скасовано.

Одіозний законопроект був зареєстрований 
ще навесні минулого року депутатом від Партії 
регіонів Оленою Бондаренко. Вона переконана, 
що слухач, нібито, потребує свободи вибору. 
Адже, як вона висловилася, зараз на радіо, крім 
попси і шансону, нічого немає. Це справді так. 
Проте попса і «блатняк» (який помилково нази-
вають шансоном) лунає у 99% саме російською. 

Після прийняття законопроекту здавалося 
б усе затихло і говорили про це лише найзапе-
кліші прихильники вітчизняного музичного 
продукту, але таке затишшя було перед бурею. 
Низка громадських організацій, серед яких 
Інститут Медіа Права, «Демократичні ініці-
ативи», «Остання барикада», фундація «Сус-
пільність», «Центр UA» – усього 26 організацій 
забили на сполох і навіть підготували відкрите 
звернення до Голови Верховної Ради України
Володимира Литвина і голови Комітету з питань 
свободи слова та інформації Андрія Шевченка.

Музикант із гурту «Флайза» Андрій «Тіма» 
Тимчук свого часу перейнявся тим, що Mad 
Heads XL «вирізали» з трансляції каналу 
«Україна» за українську мову. Проте, за його 
словами, потім заспокоївся і вирішив не псу-
вати собі нерви.

«Хіба не простіше та ефективніше щось ро-
бити і цим самим доводити, що ми здатні пока-
зувати вибір. Слава Богу, є на сьогодні окрім те-
лебачення та радіо ще й Інтернет! Та й, можливо, 
саме таке явище (маю на увазі подібні закони та 
висловлювання) згрупує нарешті шанувальни-
ків хорошої української музики?! Українська 
музика, як на початку 90-х, стане підпільною, 
і від цього більш цікавою для слухача і гляда-
ча?!», – розважає музикант. На думку Андрія, 
проблема полягає у тому, що ми навіть при при-
сутності тієї квоти чули українське дуже рідко, 
а український музикант, який останнім часом і 
так не заробляє на видавництві своїх альбомів 

чи «крутінні» їх в ефірі, який єдиним варіантом 
доходів вважав власні концерти (на відміну від 
світової практики), тепер ризикує втратити і це. 
«Якщо українським музикантам зменшать час 
в ефірах, то наші концерти просто зникнуть, а 
відповідно – і можливість заробляти на своїй 
творчості хоча б для того, щоб записувати свої 
нові пісні! Уже зараз відбувається (а я стежу за 
музичним рухом в Україні з початку 90-х) роз-
падання багатьох гуртів (навіть доволі відомих), 
стирання з історії естрадних співаків (які, до 
речі, мали б займати гідне місце в ефірі таких 
радіостанцій, як «Мелодія» чи «Ретро-ФМ» і 
від цього були б улюбленими для моїх батьків). 
Багато музикантів просто розчаровуються у 
шоу-бізнесі і йдуть працювати менеджерами, 
продавцями тощо. Натомість, на їх місце усе 
глобальнішими темпами насуваються або ро-
сійські артисти, або музиканти, які під них «ко-
сять». Думаю, що очевидним стає сучасний так 
званий «мейнстрім» в ефірах – з центральних 
каналів уже давно позникали і «Тартак», і «От 
Вінта», і «Гайдамаки» (та десятки доволі відо-
мих ще років п’ять назад команд), не говорячи 
вже про трішки молодших. Сумно, але не варто 
заламувати руки і плакати! Потрібно власними 
діями кожному українцю подбати про своє, рід-
не! Я от, наприклад, на своїх дискотеках навід-
різ відмовився від російськомовного продукту 
– його і так вистачає в інших закладах і ефірах! 
Я маю родзинку – українську, яку максимально 
намагаюся пропагувати!», – наголошує Андрій 
«Тіма» Тимчук.

Здавалося б, що тут поганого, депутат Бон-
даренко хоче забезпечити, як вона неоднора-
зово наголошувала, право вибору слухачеві. 
Однак окремі експерти вважають, що скасу-
вання квот насправді потрібне для подальшої 
реалізації ще одного законопроекту авторства 
регіонала Максима Луцького (№6523, «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо врегулювання питань авторського пра-
ва і суміжних прав»), який, за іронією долі, 
був підтриманий у той самий день і тією са-
мою кількістю депутатів, що й закон Бонда-
ренко. Ключове завдання цього, без сумніву, 
лобістського законопроекту – банальне за-
робляння грошей. Яким чином? При діючому 
квотуванні, навіть якщо на практиці воно не 
працює, так чи інакше український музич-
ний виробник був присутній на ринку. Такі 
тенденції не сприяють більш глобальному 
шоу-бізнесовому ринку та його монополістам, 
адже гроші уже давно вкладені у закордонних 
виконавців, тому продюсувати вітчизняних – 
це зайвий тягар для них.

На часі

Україна – у Європі!
Прочитавши цей заголовок, більшість подумає, що нас нарешті ви-

рішили прийняти у Євросоюз і ми вже не будемо борсатися десь між 
Заходом і Сходом. 

На жаль, поки ми цього не 
заслуговуємо через ряд обста-
вин, починаючи від недолугості 
реформ і закінчуючи неймовір-
но низьким рівнем життя. Од-
нак, незважаючи на мініатюрні 
заробітні плати та вбогі пен-
сії більшості українців, наша 
держава опинилася у лідерах 
серед таких країн, як Франція, 
Німеччина, Португалія, Ве-
ликобританія, Канада і навіть 
США. Вітчизняний журнал 
«Кореспондент» провів аналіз 
цін на продукти повсякденно-
го вжитку у цих державах. Ви-
явилося, що ціни на більшість 

харчів у всіх цих країнах прак-
тично ідентичні, а деякі навіть 
дешевші, аніж у нашій колись 
аграрній державі. Найцікавіше, 
що картопля та огірки, які уже 
багато років вважаються на-
шими найпопулярнішими про-
дуктами, в Україні коштують 
дорожче, аніж у Лондоні. 

Пригадую нещодавню зу-
стріч із моїм чудовим при-
ятелем із Любліна – Анджеєм. 
Він із радістю навідується до 
родичів у Луцьк, а по доро-
зі додому завжди заходить у 
перший-ліпший магазин, щоб 
накупити чогось смачненького 
рідним у Польщі. Останнього 
разу він майже нічого не при-
дбав. Перераховуючи ціни на 
злоті, дивувався чому так усе 
подорожчало. Адже ще кілька 
місяців назад ціни були значно 
нижчими. Навіть пожартував, 
що тепер я мушу частіше їздити 
до Польщі, щоб отоварюватися 
там. Він помітив нову цінову 
політику в Україні, а я, як і біль-
шість моїх співвітчизників уже 
звикли закривати на це очі.

Щоденно переглядаючи 
новини у газеті чи Інтернеті, 
перестаємо дивуватися чер-
говим повідомленням про 

підняття комунальних тари-
фів, подорожчання пального, 
зникнення з полиць чергового 
виду крупи. Кажуть, борошна 
не буде. Невже свій минуло-
річний урожай уже з’їли? А, 
може, підприємливі «крутії» 
його вже продали, а тепер за-
куплять утричі дорожче у 
Китаї чи Пакистані? Чудовий 
бізнес на українцях триває. 

Зовсім недавно здавалося, 
що села вимруть. Нині ж усе 
більше розмов серед зубожі-
лих нащадків трипільців іде 
про те, що нам, аби вижити, 
слід потихеньку повертати-
ся до сіл, де завести корову, 
коня, викувати плуга і діді-
вськими методами вирощу-
вати хліб насущний. Не буде 
потреби ходити на ринок, 
платити міські податки, пере-
живати стрес у боязні втрати-
ти робоче місце. Цікавий ва-
ріант виходу із кризи. Однак 
чи втеча у нору стане корис-
ною для цілого українського 
суспільства? Навряд, якщо 
хочемо бути у цивілізованому 
світі, де повинні діяти логічні 
закони розвитку економіки.

Віктор ЯРУЧИК 

Сашко СТЕРЕНЧУК

Право вибору слухача чи депутатське лоббі? 
Prawo wyboru słuchacza czy deputowane lobby?

Освіта зайве, культура непотріб,
Навколо грає чужинська попсняра,
Я на своєму співаю востаннє,
Спалю у ватрі свої шаровари.

(Мотор’ролла - "Вперед до сказу")

Ukraina w Europie!
Po przeczytaniu tytułu tego artykułu większość pomyśli, że wreszcie zosta-

liśmy włączeni do Unii Europejskiej i więcej nie będziemy rozrywać się 
między Wschodem a Zachodem.

Niestety, jeszcze nie zasłużyli-
śmy na to z powodu szeregu przy-
czyn, zaczynając od absurdalno-
ści reform i kończąc na niezwykle 
niskim poziomie życia. Jednak, 
mimo mizernych zarobków i ubo-
gich emerytur większości Ukra-
ińców, nasz kraj został zaliczony 
do liderów wraz z takimi krajami, 
jak Francja, Niemcy, Portugalia, 
Wielka Brytania, Kanada i na-
wet USA. Ukraińskie czasopismo 
„Korespondent” przeprowadziło 
analizę cen na podstawowe towa-
ry w tych państwach. Okazało się, 
że wartość większości produktów 
żywnościowych w tych krajach 
równa się naszej wartości, a nie-
które z towarów są nawet tańsze 
w porównaniu z naszym niegdyś 
rolniczym krajem. Co ciekawe, 
ziemniaki i ogórki, które przez 
wiele lat są uważane za nasze naj-
bardziej rozpowszechnione pro-
dukty, w Ukrainie są droższe niż 
w Londynie.

Pamiętam niedawne spotka-
nie z moim wielkim przyjacielem 
z Lublina – Andrzejem. On z 
radością odwiedza swoich krew-
nych w Łucku, a przed przyjaz-
dem do domu zwykle udaje się 
do pierwszego lepszego sklepu, 
aby kupić przysmaki dla swoich 

bliskich w Polsce. Podczas ostat-
niego przyjazdu prawie nicze-
go nie kupił. Przeliczając ceny 
na złotówki, był zdziwiony, że 
wszystko zdrożało. Jeszcze parę 
miesięcy temu ceny były znacz-
nie niższe. Zażartował nawet, że 
teraz ja muszę częściej wybierać 
się do Polski na zakupy. Od razu 
zauważył nową politykę cenową 
w Ukrainie, a ja, podobnie do 
większości moich rodaków, przy-
zwyczaiłem się do przymykania 
oczu na to wszystko.

Codziennie przeglądając wia-
domości w gazecie lub w sieci, 
przestajemy oburzać się z powodu 
kolejnej informacji o podniesieniu 
taryf użytkowych, kosztów pali-
wa, zniknięciu z półek następne-
go rodzaju zbóż. Mówią, że mąki 
nie będzie. Czy swój zeszłoroczny 
urodzaj już zjedliśmy? Czy może 
rozwięźli przedsiębiorcy już zdą-
żyli ją wysprzedać, a teraz kupią o 
wiele drożej w Chinach czy Paki-
stanie? Wspaniały biznes na Ukra-
ińcach nadal trwa.

Jeszcze niedawno wydawało 
się, że wsie wymierają. Dzisiaj, 
wśród zubożałych trypolskich 
potomków toczy się coraz więcej 
rozmów o tym, że aby przetrwać, 
należy powoli wracać na wieś, 

hodować krowę, konia, wykuć 
pług i dziadkową metodą zadbać 
o chleb nasz powszedni. Nie bę-
dzie trzeba iść na rynek, płacić 
miejskich podatków, przeżywać 
stresów w obawie przed utratą 
pracy. Jest to interesujący wariant 
przezwyciężenia kryzysu. Jed-
nak czy ucieczka do nory będzie 
przydatna dla całego społeczeń-
stwa ukraińskiego? Bardzo w to 
wątpię, jeśli chcemy pozostawać 
w cywilizowanym świecie, gdzie 
powinny funkcjonować logiczne 
prawa rozwoju gospodarki.

Wiktor JARUCZYK

2 lutego 2011 r. Rada Najwyższa Ukrainy 
«uszczęśliwiła» wszystkich fanów narodowego 
produktu muzycznego. Podczas pierwszego 
czytania 240 wybrańców z ludu zagłosowało 
na ustawę nr 6342 O telewizji i transmisji ra-
diowej (dostosowanej do wymagań Konwencji 
Europejskiej o Telewizji Transgranicznej do 
programowej koncepcji tramsmisji)». 

Zgodnie z ustawą, obowiązkowa do tej pory 
pięćdziesięcioprocentowa  kwota transmisji 
utworów muzycznych ukraińskich wykonawców 
w radiu i telewizji telewizji została anulowana.

Promowana przez władze ustawa została 
zarejestrowana jeszcze wiosną ubiegłego roku 
przez deputowaną od Partii Regionów Ołenę 
Bondarenko. Pani Bondarenko przekonywa-
ła, że odbiorca potrzebuje wolności wyboru. 
„Wszakże – jak się wyraziła - radio nic oprócz 
muzyki pop i shanson nie nadaje”. Jest to praw-
dą. Jednakże pop i «błatniak» (co przez pomył-
kę mylone jest z shansonem) w 99% jest w języ-
ku rosyjskim. 

Po przyjęciu ustawy wydawało się, że zapadła 
cisza i do tego tematu wracali wyłącznie najgo-
rętsi miłośnicy ojczystego produktu muzyczne-
go. Była to jednak cisza przed burzą. Dwadzieś-
cia sześć organizacji pozarządowych, wśród 
których znalazły się m.in. Instytut Media Prawa, 
Inicjatywy Demokratyczne, Ostatnia Barykada, 
Fundacja «Społeczność», Centrum UA, zaalar-
mowało opinię społeczną i zwróciło się do Prze-
wodniczącego Rady Najwyższej - Wołodymyra 
Łytwyna oraz do Przewodniczącego Komitetu 
ds Wolności Słowa i Informacji  - Andrija Szew-
czenki z publicznym apelem.

Muzyk zespołu Flyzzza Andrij «Tima» (Tym-
czuk) w swoim czasie przejął się tym, że Mad 
Heads XL «wycięli» z audycji programu «Ukra-
ina» z powodu języka ukraińskiego. Jednak, jak 
powiedział, potem dał sobie z tym spokój i po-
stanowił nie psuć sobie nerwów.

«Czy nie jest łatwiej i efektywniej działać sa-
memu i w ten sposób udowadniać, że potrafi my 
dokonać wyboru? Dzięki Bogu, dziś oprócz tele-
wizji i radia, jest jeszcze Internet!      I być może 
to zjawisko wreszcie  zgromadzi w jeden zespół 
wszystkich fanów dobrej ukraińskiej muzyki? 
Ukraińska muzyka podobnie, jak na początku 
lat dziewięćdziesiątych, zejdzie do podziemia 
i przez to stanie się bardziej interesującą dla 
słuchaczy i widzów» – mówi muzyk. Zdaniem 
Andrija, problem polega na tym, że nawet przy 
obowiązkowym kwotowaniu muzyka ukraińska 
i tak jest rzadko nadawana a ukraiński muzyk, 
który ostatnio i tak nie zarabia na wydawaniu 
swoich albumów może stracić jedyną formę za-
robku jaką są koncerty. 

«Jeśli podczas 
nadawania zaczną 
rezygnować z ukra-
ińskiej muzyki, 
to nasze koncerty 
po prostu znikną, 
a tym samym i możliwość czerpania korzyści ze 
swoich dzieł choćby w tym celu, aby móc nagry-
wać nowe piosenki! Już się odbywa (a obserwuję 
ruch muzyczny w Ukrainie od początku lat dzie-
więćdziesiątych) rozpad wielu zespołów (nawet 
dość znanych), usuwanie z historii pop śpiewaków 
(którzy, nawiasem mówiąc, mogliby zająć godne 
miejsce w stacjach radiowych, takich jak „Me-
lodia” czy «Retro FM», co wzbudzałoby do nich 
miłość moich rodziców). Wielu muzyków jest po 
prostu rozczarowanych show biznesem i podej-
muje pracę jako menedżerowie, sprzedawcy itp. 
Natomiast ich miejsce, z dużym rozmachem, zaj-
mują albo rosyjscy śpiewacy, albo muzycy, którzy 
ich kopiują. Myślę, że coraz bardziej widocznym 
w audycjach radiowych staje się muzyczny «ma-
instream»– z głównych programów już zniknęły 
«Tartak», «Ot Winta», «Hajdamaki» (i dziesiąt-
ki dość znanych jeszcze pięć lat temu zespołów), 
nie mówiąc już o trochę młodszych. Smutno, ale 
nie trzeba załamywać rąk i płakać! Każdy Ukra-
iniec poprzez własne działania powinien zadbać 
o swoje, ojczyste! Ja, na przykład, na swoich dy-
skotekach stanowczo odrzuciłem produkt rosyj-
ski – jego i tak nie brakuje w innych instytucjach 
i programach! Mam coś niezwykłego – ukraińską 
muzykę, którą maksymalnie staram się promo-
wać!», – powiedział Andrij „Tima” Tymczuk.

Może się wydawać, że nie ma nic złego w tym, 
że deputowana Bondarenko, jak to wielokrotnie 
podkreślała, dba o właściwy wybór słuchacza. 
Jednak niektórzy eksperci uważają, że zniesie-
nie kwotowania jest  w rzeczywistości potrzebne 
dla realizacji innej ustawy, autorem której jest 
Maksym Łucki (nr 6523, «O zmianie niektórych 
ustaw regulujących prawa autorskie i pokrew-
ne»), za którą, o ironio, wypowiedziała się w tym 
samym dniu ta sama liczba posłów, która gło-
sowała za ustawę Bondarenko. Podstawowym 
zadaniem tej, bez wątpienia, nieuzasadnionej 
ustawy jest banalne zarabianie pieniędzy. W 
jaki sposób? W obecnym systemie kwotowania, 
nawet jeśli nie działał on w praktyce, ukraiński 
producent muzyki tak lub inaczej pozostawał 
obecny na rynku. Tendencje te nie prowadzą do 
globalizacji rynku  show biznesu i jego monopo-
lu, bo pieniądze już dawno są zainwestowane w 
zagranicznych artystów, więc  promocja muzyki 
ojczystej jest dla nich dodatkowym obciążeniem.

Saszko STERENCZUK
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17 lutego każdego roku to 
święto obchodzone jest na ca-
łym świecie, jednak w krajach 
byłego Związku Radzieckiego 
nie zyskało takiej popularności. 
Na Ukrainie jako pierwsi dzień 
dobroci zaczęli odchodzić 
mieszkańcy Winnicy. W ubie-
głym roku organizacje społecz-
ne Winnicy zorganizowały w 
swoim mieście ponad 10 fl ash 
mobów i przeprowadziły 5 ak-
cji, które obejmowały „Skrzyn-
ki życzliwości”, „Wstążki do-
broci”, „Świetliki życzliwości” i 
nawet „Tramwaj zabawy”.

W Łucku Światowy Dzień 
Życzliwości w bieżącym roku 
obchodzono po raz pierwszy, 
dlatego jego świętowanie na 
Placu Teatralnym wywołało 
ogromne zdziwienie u prze-
chodniów.

Ogólnomiejska akcja „Epi-
demia życzliwości” rozpoczęła 
się tanecznym fl ash mobem 
przed Wołyńskim Obwodo-
wym Teatrem Dramatycznym. 
Wolontariusze, których w tym 
dniu nazywano „dobrodzieja-
mi”, rozpoczęli taniec, do któ-
rego dołączyło jeszcze około 
30 tancerzy. Później jeździli 
lokomotywą, żeby trochę się 
rozgrzać w tak mroźną pogodę.

Następnie, angażując prze-
chodniów, „dobrodzieje” wzię-
li się za ręce, utworzyli krąg i 
uściskiem dłoni symbolicznie 
przekazywali „iskierkę życz-
liwości”. W międzyczasie w 
środku kręgu dwoje dzieci ot-
worzyło „skrzynkę życzliwości”, 
z której wyleciało pięć nadmu-
chanych helem balonów. Do 
każdego z nich była przymoco-
wana oddzielna litera z wyrazu 
„d.o.b.r.o.”.

- Symbolizuje to poszerzenie 
dobra z centrum Łucka na cały 
świat – odpowiedziała jedna z 
organizatorek „epidemii”, Ok-
sana Lojko, prezes Wołyńskiej 
Obwodowej Młodzieżowej Or-
ganizacji Społecznej „Centrum 
Efektywnej Komunikacji”.

Potem każdy z wolontariu-
szy spełniał swoją misję. „Do-
brodzieje” proponowali prze-
chodniom ciągnięcie losów 
w „loterii szczęścia”, które za-

wierały „dobre zadanie”. Nale-
żało je wykonać w ciągu dnia. 
Również w ramach obchodów 
„Epidemii życzliwości” odby-
ła się akcja „dowolne uściski”, 
podczas której wolontariusze 
ściskali wszystkich napotka-
nych mieszkańców Łucka, 
częstowali ich cukierkami i 
życzyli miłego dnia. Na przy-
stankach śródmieścia dyżur 
pełnili dżentelmeni, którzy po-
dając rękę, pomagali kobietom 
i ludziom w starszym wieku 
wysiąść z transportu. Ponadto 
wolontariusze z uśmiechem i 
plakatami „Welcome to Łuck” 
i „Witamy w Łucku!” na pero-
nie dworca witali gości mia-
sta. Tego dnia w środkach 
komunikacji miejskiej zostały 
zamieszczone naklejki „Ustąp 
miejsce – bądź Człowiekiem!”, 
a na ekranach i ruchomych ta-
śmach był wyświetlany tekst 
„Dzisiaj jest Światowy Dzień 
Życzliwości. Potrafi sz uczynić 
świat lepszym!”

Przed placem zabaw na Pla-
cu Teatralnym organizatorzy 
imprezy wybudowali prowi-
zoryczną „ścianę życzliwości” 
z elementami graffi  ti na temat 

dobra, przed którą wszyscy 
chętni mogli zrobić sobie zdję-
cie.

Finałem łuckiej „Epide-
mii życzliwości” stał się prze-
gląd fi lmu „Płać zaliczkę” w 
Pałacu Kultury miasta Łuck. 
Film ten opowiada o jedena-
stoletnim chłopczyku Trewo-
rze, który zmienił cały świat. 
Pomysł fi lmu polega na tym, 
że każda z trzech osób, któ-
rej główny bohater pomógł, 
wyciągnie pomocną dłoń do 
trzech kolejnych osób. Wtedy 
fala życzliwości ogarnie cały 
świat, ponieważ liczba dobrych 
uczynków będzie wzrastała w 
postępie geometrycznym.

Organizatorzy imprezy za-
powiadają, iż w następnym 
roku mamy oczekiwać jeszcze 
większej „Epidemii życzliwo-
ści”, ponieważ zostanie zaanga-
żowana jeszcze większa liczba 
wolontariuszy. Przewiduje się, 
że to święto stanie się tradycją 
naszego miasta, a „dobrodzie-

je” każdego roku będą zarażać 
mieszkańców Łucka pozytyw-
nym „wirusem”!

Акції

Перехожих у Луцьку 
„заражали”

вірусом доброти
У минулий четвер на Театральному майдані лучан обіймали, пригощали цу-

керками та допомагали вийти з транспорту, подаючи руку. Таким чином, у 
Луцьку вперше відзначили Міжнародний день спонтанного вияву доброти.

Щороку 17 лютого це свя-
то відзначає світова спільно-
та, однак у країнах постра-

дянського простору воно не 
набуло достатньої популяр-
ності. В Україні ж першими 
день добра почали святку-
вати вінничани. Минулого 
року громадські організації 
Вінниці влаштували у сво-
єму місті більше 10 флеш-
мобів та 5 акцій, серед яких 
були „Скринька доброти”, 
„Стрічка доброти”, „Світляч-
ки доброти” і навіть „Трам-
вай веселощів”.

У Луцьку Міжнародний 
день спонтанного вияву до-
броти нинішнього року від-
значали уперше, тому його 
святкування на Театрально-
му майдані викликало не-
абиякий подив у перехожих.

Розпочалася загальномісь-
ка акція „Епідемія доброти” 
із танцювального флеш-мобу 
поблизу Волинського об-
лмуздрамтеатру. Волонтери, 
які у цей день носили зван-
ня „добродіїв”, розпочали 
танок, до якого долучилося 
ще близько 30 танцюристів. 
Згодом почали їздити „паро-

возиком”, аби трохи зігрітися 
у морозну погоду.

Після цього, залучаючи 

перехожих, „добродії” взя-
лися за руки, утворили коло 
і потиском руки символічно 
передавали „Іскру доброти”. 
У центрі кола, тим часом, 
двоє діток відкрили „скринь-
ку доброти”, із якої вилетіло 
п’ять гелієвих кульок. На 
кожній із них була прикрі-
плена окрема буква зі слова 
„д.о.б.р.о.”. 

- Це символізує поширен-
ня добра з центру Луцька на 
весь світ, - наголосила одна 
із «винуватців» „епідемії” 
Оксана Лойко, голова Во-
линської обласної молодіж-
ної громадської організації 
«Центр Ефективної Комуні-
кації».

Потім кожен волонтер 
виконував свою місію. „До-
бродії” пропонували перехо-
жим витягнути зі скриньки 
„Лотерею щастя”, у якій було 
написане „добре завдання”. 
Його потрібно було виконати 
протягом дня. Також у рамках 
„Епідемії доброти” відбулася 
акція „Вільні обійми”, під час 

якої волонтери обіймали усіх 
лучан, які траплялися їм на 
очі, пригощали цукерками та 
бажали їм чудового дня. На 
зупинках громадського тран-
спорту у центрі міста чергу-
вали добрі джентльмени, які, 
подаючи руку, допомагали 
жінкам і людям похилого 
віку вийти із транспорту. Та-
кож волонтери з посмішка-
ми і плакатами «Welcome to 
Луцьк!» і „Луцьк вітає!” зу-
стрічали на пероні вокзалу 
приїжджих. Цього дня у гро-
мадському транспорті були 
розміщені наклейки із напи-
сом „Поступись місцем – будь 
Людиною!”, а на екранах та бі-
жучих стрічках був розміще-
ний текст «Сьогодні – Між-
народний день спонтанного 
прояву доброти. Ти можеш 
зробити світ кращим!». 

Поблизу дитячого містеч-
ка на Театральному майдані 
організатори свята збудува-
ли так звану „Стіну доброти” 
з елементами графіті на тему 
добра, біля якої мали мож-
ливість фотографуватися усі 

бажаючі. 
Луцька „Епідемія добро-

ти” закінчилася показом 
фільму „Плати вперед” у Па-
лаці культури міста Луцька. 
Цей фільм розповідає про 
11-річного хлопчика Трево-
ра, котрий змінив увесь світ. 
Ідея головного героя поля-
гає у тому, що кожен із трьох 
людей, котрим він допоміг, 
подасть руку допомоги ще 
трьом іншим. Вони, у свою 
чергу, зроблять те ж саме для 
нових людей. Тоді хвиля до-
бра прокотиться по усій пла-
неті, адже кількість вчинків 
буде зростати у геометричній 
прогресії.

Наступного року, кажуть 
організатори дійства, вар-
то чекати більш масштабної 
„Епідемії доброти”, адже пла-
нують залучити ще більше 
волонтерів. Передбачається, 
що це свято стане традицій-
ним у нашому місті і „добро-
дії” щороку заряджатимуть 
лучан позитивним «вірусом»!

Аня ТЕТ

Przechodniów
w Łucku „zarażano” 
wirusem życzliwości

W ostatni czwartek na Placu Teatralnym mieszkańcy Łucka byli przytulani, 
częstowani cukierkami, podawano im rękę przy wysiadaniu. W ten spo-

sób w Łucku po raz pierwszy obchodzono Światowy Dzień Życzliwości.

Ania TET
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17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.20 “Ельдорадо: Храм Сон-
ця”, пригодницький фільм, 
США-Перу, 2009.
23.10 Театр ТБ.
00.50 “Головою об стіну”.
03.00 “Геть із неба”.
04.55 Ніч загадок.

12.00, 17.30 “Малановський 
і партнери”.
12.30 “І хто тут головний?”.
13.00 “Екстремальний 
ремонт”.
14.00 “Прийомний покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “Твердий горішок 3”
23.50 “Первісний страх”.
02.40 “Підступництво гір”
03.45 Інтерактивна про-
грама

13.50 Т/с “Вічний 
поклик” 1 серія (із 
субтитрами)
15.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. Агро-
сектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона” 24 серія 
(із субтитрами)
16.20 Фольк-music
17.05 Т/с “Атлантида” 13 
серія (із субтитрами)
17.55 Вікно в Америку
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 “Розмова з 
країною”. На запитання 
громадян відповідає 
Президент України 
В.Ф.Янукович
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.45 Армія
21.55 Погода
22.00 Футбольний код
22.55 Трійка, Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади - 
1 частина
23.30 Підсумки дайджест
23.35 Вертикаль влади - 
2 частина

Обласна організація 
Національної спілки пись-
менників України засну-
вала щорічну літературну 
премію імені Родини Коса-
чів для дитячих письмен-
ників.

Волинський письмен-
ник Сергій Цюриць у своїй 
новій книзі «Сто польок 
Волині», що недавно по-
бачила світ, описав давні 
танці з цілої Волині.

Автобуси, які відпові-
дають екологічним вимо-
гам класу «Євро-2», їзди-
тимуть у Луцьку лише з 1 
січня 2012 року, оскільки 
перевізники потребують 
часу на зміну автобусів.

У Луцьку вже вчетвер-
те відбувся конкурс юних 
піаністів. У ньому взяли 
участь виконавці з Луцька 
та Рівного.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Obwodowa organizacja 
Narodowego Związku Pi-
sarzy Ukrainy ustanowiła 
coroczną nagrodę literacką 
imienia Rodziny Kosaczów 
dla pisarzy dziecięcych.

Ukazała się nowa książka 
wołyńskiego pisarza Sergija 
Ciuryca «Sto polek Woły-
nia», w której opisał dawne 
tańce z całego Wołynia.

Autobusy, które odpowia-
dają ekologicznym wymo-
gom klasy «Euro-2», będą 
jeździły w Łucku dopiero 
od 1 stycznia 2012 roku, 
ponieważ fi rmy zajmujące 
się przewozem w mieście 
potrzebują czasu na zmianę 
autobusów.

Już po raz czwarty odbył 
się w Łucku konkurs piani-
styczny dla dzieci. Uczest-
niczyli w nim wykonawcy z 
Łucka i Równego.

Культура

18-20 лютого відбувався 
фотопленер «Луцький ав-
тограф», у ході якого його 
учасники фотографували 
зимовий Луцьк.

Od 18 do 20 lutego odby-
wał się plener fotografi czny 
«Łucki autograf», podczas 
którego uczestnicy fotogra-
fowali Łuck zimą.

06.05 “Мода на успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.15 Політика за кавою.
09.30 “Банда рудого 
павука”.
10.05 “Рятувальники на 
Антиподах”.
11.40 Мультсеріал.
12.20 Телемагазин.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Будинок пара-
фіяльного священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Євробачення 2011.
16.15, 19.35 Угадай мелодію.
16.50 “Мода на успіх”.

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади - 1 
частина
06.35 Вертикаль влади - 2 
частина
06.45 Православний календар
06.50 Фільм дня
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.50 Мультфільм
08.15 Огляд преси
08.20 Тravel- чек
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40 Погода
09.45 Друга смуга
10.00 Ток-шоу “Легко бути 
жінкою”
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Право на захист
12.40 Шеф-кухар. Сніданок
12.55 Навколо світу за 48 
годин
13.25 Майстер-клас

Понедiлок 
28 лютого

Шоу.
16.30 “Переддень весни”. 
17.30 “Нескорені. Незви-
чайні історії”. Ток-шоу.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “III Мазурський 
вечір кабаре”. Шоу.
19.50 “Гра в міста”. Теле-
турнір.
20.15, 02.15 На добраніч, 
малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Кохання над роз-
ливом”. Т/с.
22.00 “Бенефіс Андрія 
Грабовського”.
23.00 Погода.
23.05, 04.00 Польща 24.
23.40, 05.00 Ток-шоу 
Томаса Лиса.
00.35 “Успіх”. Т/с.
01.30 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт привітань.
03.10 “Іспит життя”. Т/с.
05.55 “Kayah”. Т/ф.
06.35 “Лидбарські вечори 
гумору и сатири”. Роз-
важальна програма.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ TVP POLONIA

POLSAT

TVP-2

TVP-1

07.05 “M.A.S.H.”.
07.30, 13.20 Запитуючи про 
Бога.
08.00 Репортаж.
08.30, 15.55 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.20 Телекрамниця.
12.50 Терміново потрібно.
13.45 Лижі.
15.30 “Скетч”.
16.00 “І в горі, і в радості”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Один з десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Ліцензія на ви-
ховання”.
20.35 “Сусіди”.
21.05 “Кольори щастя”
21.45 “Мостовяки”.
22.50 Ток-шоу Томаша Лиса.
23.55 “Мислити як злочинець”.
00.50, 04.45 “Окремі життя”. 
02.40 “Африканські рифи”.
03.45 “Адвокатська контора”.

06.20, 01.40 “Бізнес+”
06.25 “Документальний 
детектив”
06.50 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.55 Х/ф “Не можу ска-
зати “прощавай” (1)
11.50 “Нез’ясовно, але 
факт”
12.50 “Битва екстра-
сенсів”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Неймовірна 
правда про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Чужі помилки. 
Таємниця проклятого 
дерева”

5 КАНАЛ

06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 
18.55, 23.50 “Погода на 
курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 
02.50, 04.20 “Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20, 14.10, 
16.10, 17.50, 22.45 “Погода 
в Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.30, 03.00 “Час 
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 “Погода 
у світі”
15.20, 16.20 “Час інтерв’ю”

07.00 “Кава або чай?”
09.15 “Політика за чашкою 
кави”.
09.30 “Три божевільних 
нулі”. Т/с.
10.00 “Клуб кабаре Двійки”. 
Розважальна програма.
10.50 Польський смак.
11.10, 04.30 “Кольори 
щастя”. Т/с.
11.40 “Шляхом до єдності”. 
Репортаж.
12.05 “Кабареїди”. Теле-
турнір.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.15, 19.20, 01.50 “Будинок 
парафіяльного священика”. 
13.45 “Злотопольські”. Т/с.
14.15 “Час гордості”. Т/с.
15.05 “Сто тисяч лелек”.
15.35 “Закохані в Краків”. 

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.55 Мультфільм.
10.00 “Прийомна родина”.
11.00 “Далеко від но-
силок”.
11.30, 20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.

З 1 березня польська на-
ціональна віза для україн-
ців подешевшає – з 35 євро 
її вартість зменшиться до 
20 євро.

Od 1 marca wiza naro-
dowa do Polski dla Ukra-
ińców będzie tańsza – jej 
koszt zmniejszy się z 35 do 
20 euro.

17.25, 04.40 “Територія 
закону”
18.30, 23.40, 04.30 “Київ-
ський час”
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
04.00, 05.00 “Час новин” 
(рос.)
19.25, 01.15, 05.15 “Час: 
важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Народний 
контроль”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд 
преси”
00.40 “Ресторанні новини”

23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Шоу Біз
00.20 Від першої особи
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Т/с “Вічний 
поклик” 1, 2 серії (із 
субтитрами)
05.00 Т/с “Зона” 25 серія 
(із субтитрами)
05.45 Друга смуга
05.50 Діловий світ. Агро-
сектор

19.15 “Національне 
талант-шоу “Танцюють 
всі!”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор 
Хаус”(1)
00.25 Т/с “Клініка”(2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Командир 
щасливої “Щуки”(1)

У зустрічі взяли участь близько 
сімдесяти осіб. Прибули делегації 
товариств національних меншин, 
які діють у Рівному. Були пред-
ставники Товариства єврейської 
культури, Товариства польської 
культури, Російського культурного 
центру, Товариства азербайджанців 
та Товариства білоруської культу-
ри. Кожна із інституцій підготувала 
коротку мистецьку програму, у якій 
презентували поезії та пісні своїми 
національними мовами. Дирекція 
бібліотеки, у рамках урочистостей, 
організувала виставку книг цих на-
родів. На зустрічі кожне товариство 
також представило свої традицій-
ні національні вироби. Російський 
культурний центр подарував при-

сутнім книги із поезіями Єсеніна, а 
Товариство польської культури про-
вело рекламу… «Волинського Моні-
тора», роздаючи газети учасникам 
свята. 

Подібні урочистості вже стали 
доброю традицією, що присвяче-
на Міжнародному дню рідної мови. 
Його започаткувала у 1999 році 
ЮНЕСКО на знак пам’яті про п’ять 
студентів, убитих у Бангладеші у 1952 
році під час демонстрації на підтрим-
ку бенгальської мови як державної. 
Цей день особливим способом нага-
дує нам про те, аби дбати про красу і 
розвиток рідної мови.

Юстина ЯНЧ

Вечір рідної 
мови у Рівному

Wieczór mowy
ojczystej w Równem

Dnia 21. lutego o godzinie 18:00 w sali Bi-
blioteki Obwodowej im. W. Korolenki w Rów-
nem miał miejsce wieczór języka ojczystego, 
zorganizowany przez Wojewódzki Wydział do 
spraw Mniejszości Narodowych. W spotkaniu 
uczestniczyło blisko siedemdziesiąt osób. Przy-
były delegacje zarządów działających w Rów-
nem towarzystw mniejszości narodowych. Byli 
obecni przedstawiciele Towarzystwa Kultury 
Żydowskiej, Towarzystwa Kultury Polskiej, Ro-
syjskiego Centrum Kulturowego, Stowarzysze-
nie Azerbejdżańskie oraz Towarzystwo Kultury 
Białoruskiej. Każda ze wspólnot mniejszościo-
wych przygotowała krótki program artystyczny, 
w którym zaprezentowane zostały wiersze i pio-
senki w językach narodowych. Dyrekcja biblio-
teki urządziła w ramach obchodów tego święta 
wystawę literatury poszczególnych narodów. Na 
spotkaniu każde towarzystwo zaprezentowało 

także swoje tradycyjne wyroby narodowe. Ro-
syjskie Centrum Kulturowe podarowało zebra-
nym tomiki z poezją Jesienina, a Towarzystwo 
Kultury Polskiej zrobiło reklamę... Monitora 
Wołyńskiego, rozdając egzemplarze tegoż obec-
nym na spotkaniu. 

Imprezy te należą już do rówieńskich do-
rocznych tradycji, organizowanych z okazji 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczyste-
go (Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa 
Językowego), ustanowionego w 1999. roku 
przez UNESCO na znak pamięci o pięciu 
studentach, zamordowanych w Banglade-
szu w 1952. roku w czasie demonstracji dla 
poparcia języka bengalskiego jako urzędo-
wego. Dzień ten w sposób szczególny przy-
pomina nam o dbałości o piękno i rozwój 
ojczystej mowy.

JJ

 
 

 

Drogim Złotym Jubilatom 
Wielce Szanownemu Państwu

Alinie i Witalijowi Maslikowym
Szczęśliwej podróży do kolejnych Jubileuszy!

Niech dobry los się kłania w pas ...
Sto lat, sto lat jeszcze raz! 

Życzy Zarząd SKP im.Ewy Felińskiej

Z okazji Złotych Godów!
Drogim Jubilatom

Wielce Szanownym Państwu
Danucie i Włodzimierzowi Rowieńskim

Najserdeczniejsze Życzenia 
Zdrowia, Szczęścia, 

Wszystkiego co daje radość 
składa Zarząd SKP im.Ewy Felińskiej
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06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.20 Політика за 
кавою.
09.35 “Банда рудого 
павука”.
10.10 Будильник.
10.35 Що читати 
дитині.
11.15 Мультсеріал.
11.50 Рай.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
15.10, 17.10 “Клан”.
15.45 Євробачення 
2011.
16.15, 19.35 Угадай 
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
18.45 Лижі.
20.05 Вечірка.
21.25 “1920. Війна і 
любов”.
22.25 “Операція 
“Життя”.
23.05 “Діти “Зроблене 
в Індії”.
00.10 “Холодне серце”.
02.00 “Атомний ураган”.
03.35 “Коджак”.
05.20 Ніч загадок.

вечори гумору і 
сатири”. Розважальна 
програма.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Лондонці II”
15.05, 23.05, 04.05 
Польща 24.
15.30 “Вільнотека”. 
Тележурнал.
15.45 “Яка гарна 
трагедія”. Кабаре.
16.40 “Kayah”. Т/ф.
17.35 “Ополе”. Кон-
церт.
18.05 “Кабаре “Клуб 
Двійки””. Розважаль-
на програма.
19.00 Телеекспрес.
19.45 “Словник 
польсько-польський”. 
Ток-шоу.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Загадкова 
блондинка”. Теле-
турнір.
22.10 “Іспит життя”.
23.00 Погода.
23.35 “Будинок”. Т/с.
01.20 “Ш як шпигун. 
Шпигун на експорт”.
03.10 “Екстрадиція 

15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона” 25 серія
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида” 14 
серія (із субтитрами)
17.25 Т/с “Право на 
захист” 4 серія (із суб-
титрами)
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 “Розмова з кра-
їною”. На запитання 
громадян відповідає 
Президент України 
В.Ф.Янукович
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.45 Слово регіонам
21.55 Погода
22.00 Aft er Live
22.25 Світло.
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади - 
1 частина
23.30 Підсумки дай-
джест
23.35 Вертикаль влади - 
2 частина
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Шоу Біз
00.20 Від першої особи
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода

06.30, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.20 Політика за 
кавою.
09.35 “Банда рудого 
павука”.
10.10 Для дітей.
10.40 Мультсеріал.
11.50 Ми, ви, вони.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 16.35 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
15.10, 17.00 “Клан”.
15.40 Євробачення 
2011.
16.15, 19.35 Угадай 
мелодію.
17.30 Приціл.
17.45 Лижі.
20.05 Вечірка.
21.25 “Батько Матеуш”.
22.25 Справа для 
репортера.
23.20 “Ідальго - по-
гоня в пустелі”.
01.45 “Кохання-
зітхання”.

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 По-
года
06.20 Вертикаль влади
06.45 Православний 
календар
06.50 Фільм дня
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.50 Мультфільм
08.15 Огляд преси
08.20 Тravel- чек
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Слово регіонам. 
Дайджест
09.45 Друга смуга
10.00 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. 
Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Хай щастить
12.35 Шеф-кухар. Сніда-
нок
12.55 Книга.ua
13.20 Хай так
13.45 Т/с “Вічний 
поклик” 2 серія (із суб-
титрами)
15.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
15.15 Euronews

06.10, 01.40 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.40 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.45 Х/ф “Щасливої 
дороги!” (1)
11.55 “Нез’ясовно, але 
факт”
12.50 “Битва екстра-
сенсів”
13.55 “Правила 
життя. Супермаркети: 
територія обману”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Неймовірна 
правда про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Чужі помилки . 
Квітка смерті”
19.05 “Зіркове життя. 
Прокляття Майстра 

06.20, 01.40 “Бізнес+”
06.25 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.50 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.55 Х/ф “Шкільний 
вальс” (1)
12.00 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.00 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Зіркове життя. 
Прокляття Майстра 
та Маргарити”
15.00 “Давай одруж-
фимося”
17.00 “Неймовірна 
правда про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.15 “Чужі помил-
ки. Остання справа 
журналістки”
19.20 “Моя правда. 
Ірина Білик: Коли ко-
хання стає отрутою”
20.20 “Містичні 
історії-2 з Павлом 
Костіциним”

07.05 “M.A.S.H.”.
07.35 “Дочки Макле-
ода”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 Алея зірок.
12.05 Телекрамниця.
12.40 Телетурнір.
13.50 “Дива Австра-
лійських заповід-
ників”.
14.50, 20.00 “Ліцензія 
на виховання”.
15.25, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.00, 21.45 “Мосто-
вяки”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Один з десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Ліцензія на 
виховання”.
20.35 “Сусіди”.
22.50 Експрес репор-
терів.
23.55, 05.50 “Убив-
ство альбіносів”.
01.05 “Каллас наза-
вжди”
04.10 “Таксі 2 “.

TV

Середа
2 березня

Четвер
3 березня

07.05 “M.A.S.H.”.
07.35 “Дочки Макле-
ода”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Телекрамниця.
12.45 Телетурнір.
13.50 “Робота за 
сумісництвом”. 
14.50 “Ліцензія на 
виховання”.
15.25, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.00 “Мостовяки”.
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.35 Цікавий гість.
18.25 Один з десяти.
19.30 Гаряча тема.
19.40 Битва голосів.
21.45 “Сімейка”.
22.50 “Таксі 2”.
00.30 “C.S.I. - роз-
слідування на місці 
злочину”.
01.25 “Доктор Хауз”.
02.20 “В 80 садів на-
вколо світу”.
03.30 “Гірьки тро-
піки”.
04.35 “Скажи їм, що 
Віллі-бой тут”. 

07.00 “M.A.S.H.”.
07.35 “Дочки Маклеода”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Телекрамниця.
12.45 Кабаре.
13.55 “Робота за 
сумісництвом”.
14.50 Лижі.
16.25, 21.10 “Кольори 
щастя”.
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Гільйотина.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Ліцензія на 
виховання”.
20.35 “Сусіди”.
21.45 “Доктор Хауз”.
22.40 “Інстинкт”.
23.40 “Медсестра 
Джекі”.
00.20 Точка зору.
01.15 “Породжений 
четвертого липня”.
03.45 Вечір мистецтв.
05.05 “Дамсько-
чоловічі”, серіал, РП.
05.55 “Карний розшук”.

Вівторок
1 березня

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 По-
года
06.20 Вертикаль влади - 
1 частина
06.35 Вертикаль влади - 
2 частина
06.45 Православний 
календар
06.50 Фільм дня
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.50 Мультфільм
08.15 Огляд преси
08.20 Тravel- чек
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з 
Урядом
09.45 Друга смуга
10.00 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. 
Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Темний силует
12.30 Шеф-кухар. 
Сніданок
12.50 Крок до зірок. 
Євробачення
13.40 Т/с “Вічний 

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 По-
года
06.20 Вертикаль влади - 
1 частина
06.35 Вертикаль влади - 
2 частина
06.45 Православний 
календар
06.50 Фільм дня
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.50 Мультфільм
08.15 Огляд преси
08.20 Тravel- чек
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Друга смуга
10.05 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.25 Аудієнція. Країни 
від А до Я
13.00 Шеф-кухар. 
Сніданок
13.10 Наша пісня
13.50 Т/с “Вічний по-
клик”
15.00 Новини

поклик” 3 серія (із 
субтитрами)
15.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона” 26 серія 
(із субтитрами)
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида” 15 
серія (із субтитрами)
17.25 Т/с “Право на 
захист” 5 серія (із суб-
титрами)
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Прем’єра. Д/ф 
“Відверта розмова”
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.45 Слово регіонам
21.55 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади - 
1 частина
23.30 Підсумки дай-
джест
23.35 Вертикаль влади - 
2 частина
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Шоу Біз

15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на 
захист”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.40 Діловий світ
18.55 Футбол. Чемпіонат 
України. Прем’єр-ліга. 
“Севастополь” (Се-
вастополь) - “Шахтар” 
(Донецьк) В ПЕРЕРВІ: 
Погода
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.45 Погода
21.50 Слово регіонам
22.00 Глибинне буріння
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади - 
1 частина
23.30 Підсумки дай-
джест
23.35 Вертикаль влади - 
2 частина
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Шоу Біз
00.20 Від першої особи
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.50 ТелеАкадемія

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 “Альоша Попо-
вич і Змій Тугарин”.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30, 20.30 “Світ за 
сімейством Кеп-
ських”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30 “І хто тут голо-
вний?”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.30 “50 Перших По-
бачень”.
23.35 “Смерть на по-
хоронах”.
01.30 “Назад до тебе”.
02.30 Інтерактивна 
програма

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 “Кіт у чоботах”.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30, 20.30 “Світ за 
сімейством Кеп-
ських”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30 “І хто тут голо-
вний?”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “С.S.I.”
22.00 “Готель 52”.
23.00 “Шпильки на 
Гевонтф”.
00.00 “Жіночий 
клуб розслідування 
вбивств”.

13.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.30, 03.00 
“Час новин”
10.30, 11.30 “Прес-
конференції у прямо-
му ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 
“Погода у світі”
12.15 “Cканер”
15.20 “Здорові іс-
торії”
16.20 “Арсенал”
17.25, 04.40 “На межі”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Акцент”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
00.40 “Ресторанні 
новини”

“Погода у світі”
15.20 “Життя в задо-
волення”
16.20 “Драйв”
17.25, 04.40 “Акцент”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.30 Ток-шоу “Рес-
Публіка з Анною 
Безулик”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
00.40 “Машина часу”
03.40 “Хроніка дня”

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 18.55, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.20, 12.10, 
14.10, 16.10, 17.50, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 

06.00 Програма 
передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 18.55, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 02.40, 
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.10, 16.10, 17.50 
“Погода в Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 03.00 “Час 
новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 

06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.20 Політика за 
кавою.
09.35 “Банда рудого 
павука”.
10.10 Дитсадок “1”.
11.20 Мультсеріал.
11.40, 02.05 Усі, хто 
бачив, усі, хто знає.
12.10 Алфавіт клі-
мату.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Євробачення 
2011.
16.15, 19.35 Угадай 
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Острах паву-
ків”.
23.25 У мене інша 
думка.
00.25 “Вірус Андро-
меда”.
02.40 “Знедолені ХХ 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-1

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 
“Погода у світі”
15.20 “Не перший 
погляд”
16.20 “Мотор-ТБ”
17.25, 04.40 “Народ-
ний контроль”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “На межі”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
00.40 “Смачні подо-
рожі”

СТБ 

СТБ 

11.50 Польський 
смак.
12.10 “Л як любов”.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Кохання над 
розливом”. Т/с.
15.05, 23.05, 04.00 
Польща 24.
15.30 “Бенефіс Ан-
дрія Грабовського”.
16.35, 00.35 У мене 
інша думка.
17.40, 01.30 “Інфопо-
дорож”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Kayah” в “Ака-
демії”. Концерт.
19.45, 06.45 “Під 
Татрами”. Цикл ре-
портажів.
20.00 “Вільнотека”. 
Тележурнал.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Дівочий гід”.
23.00 Погода.
23.40 “Kayah”. Т/ф.
01.30 “Гра в міста”. 
Телетурнір.
03.10 “Лондонці II”.
05.00 “Яка гарна 

13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Іспит життя” 
15.05, 23.05, 04.00 
Польща 24.
15.35 “Будка суфле-
ра”. Концерт.
16.30 Ток-шоу Томаса 
Лиса.
17.30 “Відеотека до-
рослої людини”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Шанс на успіх”.
19.45 “Дика Польща”.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Лондонці II”.
22.05 “Яка гарна 
трагедія”. Кабаре.
23.00 Погода.
23.40 “Екстрадиція 
II”. Т/с.
00.40 “Переддень 
весни”. Т/с.
01.30 “Пам’ятай про 
мене”. Конерт приві-
тань.
03.10 “Кохання над 
розливом”. Т/с.
05.00 “Загадкова 
блондинка”. Теле-
турнір.
05.50 “Вільнотека”.

05.10 “Документаль-
ний детектив”
05.35 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.05, 01.40 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
08.55 Х/ф “Вокзал для 
двох”(1)
11.55 “Нез’ясовно, але 
факт”
12.50 “Битва екстра-
сенсів”
13.55 “Моя правда. 
Альона Апіна:майстер 
комбінацій”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Неймовірна 
правда про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.15 “Чужі помилки/ 
Янгол знімає крила”
19.20 “Правила 
життя. Супермаркети: 
територія обману”
20.25 “Наукова середа. 
Проект Павла Лоб-

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 18.55, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.10, 16.10, 17.50, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 03.00 “Час 
новин”

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.30 Мультфільм.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30, 20.30 “Світ за 
сімейством Кеп-
ських”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30 “І хто тут голо-
вний?”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “Четверо 
братів”.
23.00 “С.S.I.”
01.00 “Красень-
боксер”.
02.30 Інтерактивна 
програма

07.00 “Кава або чай?”
09.20 “Політика за 
чашкою кави”.
09.30 “Янка”. Т/с.
09.55 “III Мазурський 
вечір кабаре”. Шоу.
11.10, 04.30 “Кольори 
щастя”. Т/с.
11.40 “Войтек Че-
ровський. Босоніж 
світом”. Цикл репор-
тажів.
12.10 “Л як любов”. 
Т/с.

II”. Т/с.
05.00 “Дівочий гід”.
06.45 “Інфоподорож”. 
Тележурнал.

07.00 “Кава або чай?”
09.20 “Політика за 
чашкою кави”.
09.35 “Ставлю на 
Толика Банана”. Т/с.
10.15 “Шанс на успіх”.
11.15, 04.30 “Кольори 
щастя”. Т/с.

07.00 “Кава або чай?”
09.20 “Політика за 
чашкою кави”.
09.35 “Карино”. Т/с.
09.55 “Kayah” в “Ака-
демії”. Концерт.
11.05 “Польський 
смак”. Тележурнал.
11.15, 04.30 “Кольори 
щастя”. Т/с.
11.40 “Подорож 
Макловича”. Теле-
журнал.
12.10 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
12.40 “Лидбарські 

століття”.
04.15 Позначення.
04.30 Ніч загадок.

TVP-2

03.40 “Чистильник”.
04.35 Позначення.
04.50 Ніч загадок.

кова “Зараза. Ворог 
всередині нас”
22.25 “Паралельний 
світ”
23.25 “Доктор Хаус”
00.25 Т/с “Клініка”(2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Прощавай, 
шпана Замоскворець-
ка” (1)

01.50 ТелеАкадемія
02.50 Т/с “Вічний по-
клик”
04.05 Т/с “Право на за-
хист” 4 серія
04.55 Т/с “Зона”
05.45 Друга смуга
05.50 Діловий світ.

та Маргарити”
20.05 “Російські сен-
сації. Віща Алла”
21.05 “Російські сен-
сації. Сезон полюван-
ня на кумирів”
22.25 “Паралельний 
світ”
23.25 “Доктор Хаус”
00.25 Т/с “Клініка”(2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Співучасть 
у вбивстві” (1)

00.20 Від першої особи
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Т/с “Вічний по-
клик”
04.05 Т/с “Право на 
захист”
04.55 Т/с “Зона” 
05.45 Друга смуга
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

01.00 “Перехрестя: Іс-
торія пробачення”.
03.00 Інтерактивна 
програма

22.25 “Паралельний 
світ”
23.25 Т/с “Доктор 
Хаус”(1)
00.25 Т/с “Клініка”(2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Ти іноді 
згадуй” (1)

02.50 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Змішана естафета
04.05 Т/с “Право на 
захист”
04.55 Т/с “Зона”
05.45 Друга смуга
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.05 “Королі цен-
тра”. Т/с.

трагедія”. Кабаре.
05.55 “Успіх”. Т/с.
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ських”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партне-
ри”.
12.30 “І хто тут голо-
вний?”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
21.00 “Льодовиковий 
період”, Мультфільм, 
США, 2000.
22.45 “Готика”, три-
лер, США, 2003.
00.50 “Вбити пре-
зидента: Замах на 
Ричарда Никсона”, 
драма, США, 2004. 
03.00 Інтерактивна 
програма

титрами)
15.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона” 28 серія 
(із субтитрами)
16.20 Магістраль
16.35 Aft er Live (За ла-
штунками Шустер-Live)
16.55 Футбол. Чемпіонат 
України. Прем’єр-ліга. 
“Металург” (Запо-
ріжжя) - “Іллічівець” 
(Маріуполь)
17.45 В ПЕРЕРВІ: Нови-
ни (із сурдоперекладом) 
Погода
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
00.00 Підсумки
00.10 Погода
00.15 Вертикаль влади - 
1 частина
00.30 Підсумки дай-
джест
00.35 Вертикаль влади - 
2 частина
00.45 Шоу Біз
00.50 Корисні поради
01.20 Трійка, Кено
01.25 Шустер-Live
02.20 Хіт-парад “Наці-
ональна двадцятка” (із 
сурдоперекладом)
03.25 Т/с “Вічний по-
клик”
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.35 Телемагазин.
06.50 “Проект Земля”.
07.00 Заради майбут-
нього.
07.35 Уолт Дісней в 
“1”.
08.30 Рік у саду.
09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.10 Кава або чай?
11.35 “Снігова 
п’ятірка”, пригод-
ницький фільм, 
США, 2008.
13.05 Мультсеріали.
13.25 Зерно.
14.20 “Комісар Рекс”.
15.20 “1920. Війна і 
любов”.
16.15 Лижі.
18.40 Телеекспрес.
18.55 Угадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Смер-
фи”.
21.20 Усмішки долі.
22.20 Ніколас Кейдж 
у бойовику “Зек-авіа”, 
США, 2007. 
23.10 “Шамани пус-
телі”, трилер, США, 
2002.
01.20 “Чисте містеч-
ко”, драма, США, 
2008.

07.00 Заради майбут-
нього.
07.30, 11.40 Мультсе-
ріали.
08.00 Богослужіння.
09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.10 Кава або чай?.
12.15 Тиждень.
12.50, 13.15 Між не-
бом і землею.
13.00 Янгел Госпо-
день.
14.15 “Робінзон 
Крузо”.
16.15 Легка атлетика.
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Батько Мате-
уш”.
19.25 Вгадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Вінні 
Пух”.
21.20 “Ранчо”.
22.25 “Весілля”, РП, 
2004.
00.20 “Королі мамбо”, 
драма, Франція-
США, 1992.
02.15 “Час циганів”, 
драма, Югославія, 
1988.
04.45 “Баш на баш”, 
РП.

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 По-
года
06.20 Вертикаль влади - 
1 частина
06.35 Вертикаль влади - 
2 частина
06.45 Православний 
календар
06.50 Фільм дня
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.50 Мультфільм
08.15 Огляд преси
08.20 Тravel- чек
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Слово регіонам. 
Дайджест
09.45 Погода
10.00 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.10 Ток-шоу “Віра. 
Надія. Любов”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.25 “Надвечір’я” з Т. 
Щербатюк
13.05 Шеф-кухар. Сніда-
нок
13.20 Околиця
13.50 Т/с “Вічний 
поклик” 5 серія (із суб-

07.55 “Караоке на 
Майдані”
09.00 “Їмо вдома”
10.05, 00.50 “ВусоЛа-
поХвіст”
10.45 М/ф “Пінгвіни 
Мадагаскару” (1)
11.45 “Україна має 
талант!-3”
14.35 “Неймовірна 
правда про зірок”
16.55 Х/ф “Операція 
“И” та інші пригоди 
Шурика” (1)
19.00 “Танці з зірка-
ми”
23.00 “Смішні люди”
00.00 “Танці з зірка-
ми. Підсумки голо-
сування”
01.50 Х/ф “Скринька 
Марії Медічи” (1)
03.15 “Мобільна 
скринька”

05.45 М/ф “Приклю-
чения Буратино” (1)
06.50 Х/ф “Стережись 
автомобіля” (1)
08.50 “Їмо вдома”
10.00, 02.40 “Неймо-
вірні історії кохання”
11.00 “Караоке на 
Майдані”
12.00 “Танці з зірка-
ми”
17.00 “Моя правда. 
Ірина Білик. Коли ко-
хання стає отрутою”
18.00 “Містичні 
історії-2 з Павлом 
Костіциним”
19.00 “Битва екстра-
сенсів. Боротьба 
континентів”
21.00 Х/ф “Мама на-
прокат” (1)
23.00 Т/с “Доктор 
Хаус”(1)

07.05 “M.A.S.H.”.
07.40 “Дочки Макле-
ода”.
08.30, 21.05 “І в горі, 
і в радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 Алея зірок.
12.05 Модна швидка 
допомога.
12.25 Стилізація.
12.50 Кабаре.
13.50 “Робота за 
сумісництвом”.
14.50 “Ліцензія на 
виховання”.
15.25 “Кольори 
щастя”.
16.00 “Інстинкт”
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Гільйотина.
19.45 Кабаре.
20.05 “Мовець із 
примарами”, серіал, 
США, 2005. 
22.10 Телевікторина.
23.45 Стів Мартін 
у комедії “Батьки”, 
США, 1989.
02.00 Роберт Ред-
форд у вестерні 
“Скажи їм, що Віллі-
бой тут”, США, 1969. 
03.50 “Наркотраф-
фик”, драма, США

TV

Субота
5 березня

Неділя
6 березня

07.00, 07.25, 07.50, 
08.15, 08.40, 05.20 
“Злотопольські”. Т/с.
09.15 “Ранчо під Зеле-
ною сімкою”. Т/с.
09.50 “Дика Польща”. 
Д/с.
10.25, 12.10, 13.45, 
15.10 Лижні пере-
гони. 35 Біг Пястов. 
Пряма трансляція.
10.40 “Зачарована 
садиба”. Т/с.

07.35, 08.00, 08.20, 
08.45, 09.05 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”. Т/с.
09.30 “Школа на Со-
нячної”. Т/с.
10.00 “Зерно”. Теле-
журнал.
10.30 “Канцлер”. Т/с.
11.30 “Словник 
польсько-польський”. 
Ток-шоу.
12.05 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
12.20 “Ш як шпигун. 
Операція “Ми-
страль”. Репортаж.
12.50, 13.15 “Між 
небом і землею”. 

07.00 Заради майбут-
нього.
07.35 “Любов силь-
ніше”.
08.05 “Флинтстоуни”, 
мультсериал.
08.40 “Граф Монте 
Кристо”.
10.45 “Кольори 
щастя”.
11.50 “Ліцензія на 
виховання”.
12.50 Лижі.
15.00 Сімейний 
турнір.
15.40 “Сімейка”.
16.20 Телетурнір.
17.45 Слово на не-
ділю.
17.55 “Шоу Берлуско-
ні”, док.фільм.
19.00 Панорама.
19.55 Постав на 
мільйон.
20.55 Битва голосів.
22.45 “Як я почав 
Другу світову війну”.
00.20 “Наркотрафик”.
02.55 “Мадам де 
Помпадур”.
04.45 “Мій перший 
раз”. Ток-шоу.

06.15 Слово на не-
ділю.
06.30 “Принци Ві-
льям і Гаррі в майбут-
ньому”.
07.30 Природа дає 
здачі.
07.55 “Мостовяки”.
08.55 “Кольори 
щастя”.
10.00, 02.25 Зона 
зірок.
11.00 “В 80 садів на-
вколо світу”.
12.05 Босоніж світом.
12.40 Кулінарний 
журнал.
13.20 Битва голосів.
15.00 Сімейний 
турнір.
15.35 “Сімейка”.
16.10 Шанс на успіх.
17.15 “І в горі, і в 
радості”.
18.15 Легка атлетика.
19.00 Панорама.
19.45 Телетурнір.
21.05 Кабаре.
22.05 “Індіана Джонс 
і королівство кри-
шталевого черепа”.
00.15 Футбольний 
журнал.
00.45 Люблю кіно.
01.25 Ефект Шопена.
02.50 “Як я почав 
Другу світову війну”.
04.25 “Ворота Євро-
пи”, РП.

П’ятниця
4 березня

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 07.10, 07.35 
Погода
06.10 Ера здоров’я
06.40 Світ 
православ’я
07.15 Док. фільм “По-
дорож на край світу”
07.45 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
12.30 Aft er Live (За 
лаштунками Шустер-
Live)
12.55 Футбол. 
Чемпіонат України. 
Прем’єр-ліга. “Зоря” 
(Луганськ) - “Волинь” 
(Луцьк)
В ПЕРЕРВІ: Погода
14.55 Біатлон. Чем-
піонат світу. Спринт 
(жінки)
16.30 Погода
16.35 Наша пісня
17.10 Феєрія мандрів. 
Чатир-Даг (ч.1)
17.40 В гостях у Д. 
Гордона
18.30 Зелений кори-
дор
18.40 Погода
18.45 Хай так

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 07.05, 08.15 
Погода
06.10 Мультфільм
06.35 Крок до зірок
07.10 Світ 
православ’я
07.20 Док. фільм “По-
дорож на край світу”
07.50 Сільський час
08.20 Укравтоконти-
нент
08.40 Моя земля-моя 
власність
08.50 Корисні поради
09.00 Погода
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі 
хазяїн?
10.00 Крок до зірок. 
Євробачення
10.50 Доки батьки 
сплять
11.15 Так просто! 
Василь Бондарчук
11.35 Погода
11.40 Шеф-кухар 
країни
12.30 Х/ф “Був місяць 
травень”
13.50 Золотий гусак
14.15 Ближче до на-
роду

19.10 Майстер-клас
19.40 Золотий гусак
20.10 Концертна про-
грама “Офіцерська 
честь”
21.00 Підсумки дня
21.40 Погода
21.50 Концертна про-
грама “Офіцерська 
честь”
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трійка, Кено
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров’я
23.45 Погода
23.50 День знань - 1 
частина
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
02.00 Погода
02.10 Біатлон. Чем-
піонат світу. Спринт 
(чоловіки)
03.35 Х/ф “Був місяць 
травень”
05.00 Т/с “Зона” 29 
серія (із субтитрами)
05.50 Погода

14.40 Біатлон. Чем-
піонат світу. Гонка 
переслідування
15.50 Погода
15.55 В гостях у Д. 
Гордона
16.55 Діловий світ. 
Тиждень
17.30 Спецпроект 
“Про що кіно?” Х/ф 
“Дитя”
20.30 Хочу, щоб ти 
була
21.00 Підсумки 
тижня
21.40 Точка зору
22.10 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00 Ера бізнесу. 
Підсумки
23.35 Погода
23.40 Автодрайв
23.55 Оперативний 
об’єктив
00.15 DW.Новини 
Європи
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки 
тижня
02.00 Погода
02.05 ТелеАкадемія
03.10 Х/ф “Дві англій-
ки і Континент”
05.15 “Надвечір’я” з 
Т. Щербатюк
05.50 Погода

06.00 Вставай! Гра-
ємо!
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Пригоди муль-
тяшек”.
08.15 “Скубі Ду”.
09.45 “Ведмідь Йогі”.
10.45 Ліга чемпіонів.
11.15 Готує Ева Ва-
хович.
11.45 “І хто тут голо-
вний?”.
12.15 “Історія лица-
ря”, США, 2001.
14.15 “Досмерті 
гарна”.
15.00 Екстремальний 
ремонт.
16.00 Крутится!
17.00 “Льодовиковий 
період”.
18.45 “Пригоди Мер-
лина”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Далеко від 
носилок”.
21.00 Тільки музи-
ка. Полсат шукає 
таланти.
22.30 “Американ-
ський пиріг”.
00.30 Бокс.
01.30 “Кривавий 
бенкет”. 

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15, 10.15 “Скубі 
Ду”.
08.45 “Селезень Дак 
представляє”.
09.45 “Том і Джеррі”.
10.45 “Ведмедики-
стрибуни”.
11.45 “Крутий Джо”, 
комедія, США, 2001.
13.45 “Моя мачуха 
- інопланетянка”, 
комедія, США, 1988.
16.00 “Де моя тачка, 
чуваче?”, комедія, 
США, 2000.
17.45 “Шпильки на 
Гевонті”.
18.45 “Готель 52”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 “С.S.I.”
23.00 “Кістки”.
00.00 “Інстинкт 
убивці”.
01.00 “Дикі штучки 
2”, трилер, США, 
2004.
03.00 Спортивний 
журнал.

15.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія 
мандрів”
18.10 “Хроніка 
тижня”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 “Час 
новин” (рос.)
19.30, 20.30, 01.20, 
02.20, 05.15 “Час 
інтерв’ю”
21.20 “Машина часу”
22.00, 03.40 “Терито-
рія закону”
22.30 “Вікно в Аме-
рику”
00.40 “Мотор”
03.20 “Автопілот-
новини”
04.25 “Огляд преси”

17.20 “Податки”
17.30, 04.40 “Не пер-
ший погляд”
18.20 “Машина часу”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 “Час 
новин” (рос.)
21.00, 05.15 “Час: під-
сумки”
22.00, 03.40 “Велика 
політика”
22.30 “Час-Тайм”
23.55, 04.25 “Огляд 
преси”
00.40 “Смачні подо-
рожі”

ський час”
06.40, 11.20 
“Автопілот-тест”
07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 “Час 
новин”
07.15, 09.15, 17.50, 
20.20, 22.55 “Погода в 
Україні”
07.20, 08.20, 21.50, 
00.30, 01.50, 02.50 
“Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.40, 
23.30, 04.15 “Бізнес-
час”
08.15, 11.10, 16.15, 
18.55, 00.25 “Погода 
у світі”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “Своїми очима”
09.45 “Улюблена 
робота”
10.15 “Здорові іс-
торії”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.35 “Технопарк”
11.50 “Досягти мети”
12.15 “Вікно в Єв-
ропу”
13.20 “Драйв”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” (Ма-
зепа, ч.2)

спорту”
06.35, 07.30, 23.35, 
04.30 “Київський час”
06.40, 03.20 “Техно-
парк”
07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 “Час новин”
07.15, 08.55, 17.50, 
20.20, 22.55 “Погода в 
Україні”
07.20, 07.50, 09.45, 
00.30, 01.50, 02.50 
“Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.45, 
23.30, 04.15 “Бізнес-
час”
08.15, 11.10, 12.10, 
18.55, 00.25 “Погода 
у світі”
08.25 “Бістро-ТБ”
10.20 “Феєрія ман-
дрів”
11.15 “Трансмісія”
11.30 “ДМБ”
11.50 “Досягти мети”
12.20 “Життя цікаве”
13.20 “Мотор-ТБ”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” (Ма-
зепа, ч.2)
15.20, 16.20, 19.30, 
20.30, 01.20, 02.20 
“Час інтерв’ю”
16.15 “Погода в світі”

“Слон”, комедія, 
США, 2007.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Євробачення 
2011.
16.15 Зірковий кар-
навал.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
19.35 Вгадай мело-
дію.
20.05 Вечірка.
21.25 “ВАЛЛ-І”, 
мультфільм, США, 
2008. 
23.15 “Терміна-
тор: Хроніки Сари 
Коннорс”, н/ф серіал, 
США, 2007.
00.10 Кіножурнал.
00.40 “Кошмар в кін-
ці коридору” жахи, 
Канада, 2007.
02.15 “Історія Венде-
ла Бейкера”, комедія, 
США, 2006.
04.10 “За п’ять мінут 
до свистка”, РП.
05.20 Ніч загадок.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-2

TVP-1

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

СТБ 

СТБ 

11.40 Польща 24.
14.00, 20.30, 02.30 
Новини.
14.15, 03.55 “У горі і у 
радості”. Т/с.
15.25 Кулінарна про-
грама.
15.55 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
16.15 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
16.35 “Алфавіт ка-
баре”. Розважальна 
програма.
17.00 Культурні PL.
18.00, 01.25 “Л як 
любов”. Т/с.
18.50 Телеекспрес.
19.10, 19.40 “Кольори 
щастя”. Т/с.
20.10, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Час гордості”. 
Т/с.
22.05 “Закохані в 
Краків”. Шоу.
22.55 Погода.
23.05 “Свідоцтво про 
народження”. Х/ф.
00.55 “Т як той”. 
Кабаре.
03.00 “Ранчо”. Т/с.
04.50 “Відеотека до-
рослої людини”.
05.50 “Маленькі 
секрети”. Х/ф. Чехія, 
Словаччина, 2002 р.

Тележурнал.
13.00 “Янгол”. Теле-
журнал.
13.45 “Під Татрами”. 
Цикл репортажів.
14.00 Трансляція 
меси.
15.20 “Смійся, кра-
їно!”.
16.20 “Смак часу з 
Каролем Окрасом”.
17.05 “Злотополь-
ські”. Т/с.
17.35 “Гра в міста”. 
Телетурнір.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.20 “Л як 
любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольори 
щастя”. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Ранчо”. Т/с.
22.05 “Люблю тебе, 
Польщо!”. Телетурнір.
23.25 Погода.
23.35 “Шанс на успіх”.
00.30 “Нескорені. 
Незвичайні історії”. 
Ток-шоу.
01.00 “Інфоподорож”. 
Тележурнал.
03.00 “Час гордості”. 
Т/с.
03.50 “Свідоцтво про 
народження”. Х/ф.
05.35 Культурні PL.

18.00 Телеекспрес.
18.25, 03.10 “Кабареї-
ди”. Телетурнір.
19.45 “Войтек Че-
ровський. Босоніж 
світом”. Цикл репор-
тажів.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Відеотека до-
рослої людини”.
22.05 “У горі і у 
радості”. Т/с.
23.00 Погода.
23.35 “Маленькі 
секрети”. Х/ф. Чехія, 
Словаччина, 2002 р.
01.20 “Слов-
ник польсько-
польський”. Ток-шоу.
04.30 “Будинок”. Т/с.
06.00 “Сорокалітній”. 
Т/с.

06.10, 02.10 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.40 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.45 Х/ф “Богиня 
прайм-тайму” (1)
17.45, 22.00 “Вiкна-
Новини”
17.55 Х/ф “Операція 
“И” та інші пригоди 
Шурика” (1)
20.00, 22.40 “Україна 
має талант!-3”
23.10 “ВусоЛапоХ-
віст”
00.10 Х/ф “Стережись 
автомобіля” (1)
02.00 “Вiкна-Спорт”
02.15 Х/ф “Нарече-
ний з того світу” (1)

02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.10, 12.20, 
14.10, 16.10, 17.50, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 03.00 “Час 
новин”
10.30, 12.30 “Прес-
конференції у пря-
мому ефірі”
10.55, 18.10, 00.25 
“Погода у світі”
11.15 “Сканер”
15.20 “Своїми очи-
ма”
16.20 “Трансмісія”
17.25, 04.40 “Хроніка 
дня”
18.15, 21.50, 03.40 
“Вікно у Європу”
18.45, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
23.50, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”

07.00 “Кава або чай?”
09.20 “Політика за 
чашкою кави”.
09.30 “Зима у Вербо-
вій долині”. М/ф.
09.50 “Булі”. М/с.
10.00 “Смійся, кра-
їно!”. Розважальна 
програма.
10.55 Польський 
смак.
11.10 “Мандрівник”. 
Тележурнал.
11.40 “Смак часу з 
Каролем Окрасом”.
12.10 “Королі цен-
тра”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафі-
яльного священика”. 
Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Ранчо”. Т/с.
15.10, 23.05, 04.00 
Польща 24.
15.45 “Ополе 2010. 
Ласковик і Малиць-
кий в Ополе”. Розва-
жальна програма.
17.30 Бесіди 
польсько-чеські.

06.00 Програма 
передач
06.01, 09.20 “Вікно в 
Америку”
06.15, 10.15, 13.15, 
17.10, 19.20, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 07.05, 08.05, 
18.45, 23.15, 00.20, 
03.15, 04.20 “Час 

06.00 Програма 
передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 10.10, 13.10, 
17.15, 19.20, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 07.05, 08.05, 
18.45, 23.20, 00.20, 
03.15 “Час спорту”
06.30, 07.30, 18.35, 
23.35, 04.30 “Київ-

05.25 М/ф “Крокодил 
Гена и Чебурашка” 
(1)
06.35 Х/ф “В моїй 
смерті прошу винити 
Клаву К.” (1)

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 23.45 “Погода 
на курортах”
06.20, 18.50, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 
5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини 
Полсат”.
08.30 Мультфільм.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30, 20.30 “Світ за 
сімейством Кеп-

06.10 “Красуня” РП.
07.00 Кава або чай.
09.00, 14.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.20 Політика за 
кавою.
09.35 “Банда рудого 
павука”.
10.20 З “1” по дорозі.
10.35 “Операція 

03.45 “Серед білого 
дня”.
05.25 “Скальп”

03.30 Інтерактивний 
телетурнір.

00.40 “Ресторанні 
новини”

05.00 Інтерактивний 
телетурнір.

06.35 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
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- Цьому посприяло і відкриття українсько-
польського меморіалу в Павлівці, - розповів 
мені ветеран Польського війська, полковник 
у відставці, житель Любліна Генрик Северин. 
Минулого літа він, за сприяння туристичної 
фірми “Сеньйор”, що у Варшаві, два тижні 
разом із братом Тадеушем лікувався у сана-
торії “Лісова пісня”.

Однієї з неділь, коли їхня група вируши-
ла на екскурсію до Луцька та Володимира-
Волинського, вони поїхали у Маневицький ра-
йон. Тут до Другої світової війни у селі Ведмежка 
деякий час мешкала їх багатодітна родина.

- Батько Едвард, - каже Тадеуш, - працю-
вав на залізниці. Він любив дисципліну, був 
вимогливим у сім’ї і до підлеглих на робо-
ті. Згодом наша сім’я переїхала до селища. 
Влітку 1939 року батька направили на кур-
си у Познань. Там його застала німецько-
польська війна.

Після 17-го вересня, згідно з таємним До-
говором Молотова-Рібентропа, новий кор-
дон уже проліг по річці Західний Буг. Побою-
ючись за долю дітей, мама Генрика і Тадеуша 
вирішила через Ковель добиратись у Демб-
лін, де в одному із приміських сіл працював 
війтом їх дідусь.

- Ми йшли пішки, бо гроші за продану 
квартиру у мами вкрали. Нас інколи добрі 
люди підвозили підводами, ночували у скир-
тах, що траплялися в полі, та клунях, - згаду-
ють брати. - Нарешті дісталися до Бугу. Але і 
тут на нас чекала прикрість. Міст у Ягодині 
був зруйнований, мусили йти аж до Бреста, а 
далі – на Влодаву.

Генрика і Тадеуша мама залишила в дідуся. 
А сама з доньками, одинадцятирічною Дану-
тою і чотирирічною Ядвігою, вирушила до 
батька у Познань. 

...Після війни Генрик поступив у військо-
ве училище в Ольштині. Успішно закінчив 

його. І все подальше життя пов’язав з армі-
єю. У званні підпоручика його направили до 
Любліна. Тут дослужився до підполковни-
ка. Нині він на пенсії, член Ради ветеранів 
своєї дивізії. Його дружина Ванда – юрист. 
Теж уже на заслуженому відпочинку. Донька 
Ярослава-Анна пішла стежкою мами. Пра-
цює в суді.

Старший брат Тадеуш закінчив Варшав-
ський механічний технікум. Там майже 30 
літ працював на одному підприємстві. Уже 
19 років також на заслуженому відпочинку.

- Що вам вдалося побачити у Маневичах? 
- повертаю спогади співрозмовників до по-
їздки на місце дитинства.

- Не впізнали ми цього містечка. Воно 
заново розбудоване. Відшукали на околиці 
лише ставок, де ми колись купались і ловили 
рибу, а ще – залізничний насип, який будував 
батько. Відвідали діючий костел. Там, де був 
наш будиночок, нині багатоповерхова будів-
ля. 

- Місцеві жителі нас радо зустріли, - до-
повнює враження Генріка Тадеуш. - Намага-
лись у наших пошуках допомогти порадами. 
На жаль, нікого із старожилів, хто б пам’ятав 
родину Северинів, не знайшли. Проте гріє 
серце, що через 70 літ пройшли стежками 
свого гіркого дитинства. 

- Раніше ми декілька років їздили на від-
починок у санаторій міста Паланга. Це у Лит-
ві, на узбережжі Балтійського моря. Але піс-
ля перебування у “Лісовій пісні” влітку маю 
намір приїхати сюди вже з сім’єю, - сказав 
Генрик. - Тут чудові краєвиди, чисті озера, 
прекрасні гаї, цілюще повітря. Волинь для 
нас – рідна сторона. На старості особливо це 
відчуваєш.

Історія

У Маневичі через 70 років
Do Maniewicz po siedemdziesięciu latach

Доля багатьох польських родин, які мешкали на Волині до 1945 року, скла-
лася трагічно. Зрештою, як і тисяч корінних жителів. Одні з них загинули у 
спровокованих міжетнічних конфліктах, інших запроторили у Сибір, Казах-
стан чи Воркуту. На довгий час сім’ї були роз’єднані, а біль втрат краяв серце 
тих, хто вижив. Та, попри ці трагічні сторінки, пам’ять людей старшого поко-
ління береже і картини мирного життя, дружнього ставлення сусідів один до 
одного: українців до поляків, поляків до українців. А тому, за останній час ті з 
них, хто народився тут, все частіше навідують місця свого дитинства.

Василь ФЕДЧУК

(z notatek dziennikarskich)

(із записника журналіста)

Los wielu polskich rodzin zamieszkujących Wołyń do 1945 roku był tragiczny. 
Jedni z nich zginęli w czasie akcji ludobójczych na tle etnicznym, innych de-
portowano na Sybir, do Kazachstanu czy Workuty. Przez długi czas rodziny były 
rozdzielone, a ból strat rozdzierał serca tych, którzy przeżyli. Mimo tych tragicz-
nych stron historii, w pamięci ludzi starszego pokolenia zachowały się również 
karty pogodnych dni pokoju, wspomnienia przyjaznych stosunków między 
sąsiadami – Polakami i Ukraińcami. Dlatego ostatnio ci, którzy stąd pochodzą, 
coraz częściej wracają do kraju swego dzieciństwa.

- Sprzyjało temu również otwarcie memoriału 
ukraińsko-polskiego w Pawłowce – powiedział 
mi Henryk Seweryn, weteran Wojska Polskiego, 
emerytowany pułkownik mieszkający w Lub-
linie. Ubiegłego lata z pomocą biura podróży 
„Senior” w Warszawie przez dwa tygodnie leczył 
się on razem z bratem Tadeuszem w sanatorium 
„Pieśń lasu”.

Jednej niedzieli, kiedy ich grupa wyjechała na 
wycieczkę do Łucka i Włodzimierza Wołyńskie-
go, oni udali się do rejonu Maniewicz. Tutaj przed 
II wojną światową na wsi Wedmeżatka przez jakiś 
czas mieszkała ich wielodzietna rodzina.

- Ojciec Edward – opowiada Tadeusz – praco-
wał jako kolejarz. On lubił dyscyplinę, był wyma-
gający dla rodziny i swoich pracowników. Nie-
długo potem nasza rodzina przeprowadziła się 
do miasteczka. Latem 1939 roku ojca skierowali 
na szkolenia do Poznania. Podczas jego pobytu 
w Poznaniu zaczęła się wojna niemiecko-polska.

Po siedemnastym września, zgodnie z tajnym 
traktatem Ribbentrop-Mołotow, nowa grani-
ca już się ciągnęła wzdłuż rzeki Bug Zachodni. 
Zamartwiając się losem dzieci, matka Henryka i 
Tadeusza postanowiła przez Kowel dostać się do 
Dęblina, gdzie w jednej z podmiejskich wiosek 
pracował na stanowisku wójta ich dziadek.

- Szliśmy pieszo, bo u matki skradziono pie-
niądze za sprzedane mieszkanie. Czasem dobrzy 
ludzie podwozili nas na wozie, nocowaliśmy w 
stosach siana rozrzuconych po polu lub w stodo-
le – wspominają bracia. – Wreszcie dotarliśmy 
do Bugu. Jednak tu też mieliśmy nieprzyjemno-
ści. Most w Jagodzinie został zburzony, musie-
liśmy iść aż do Brześcia, a dalej – do Włodawy.

Henryka i Tadeusza matka zostawiła u dziad-
ka, a sama wraz z córkami - Danutą i Jadwigą 
– w wieku jedenastu i czterech lat – udała się do 
Poznania na poszukiwania ojca. 

...Po wojnie Henryk dostał się do szkoły woj-
skowej w Olsztynie. Pomyślnie skończył studia. 

Przez całą resztę swojego życia był związany z 
wojskiem. Jako podporucznik został skierowany 
do Lublina. Tutaj został awansowany do stopnia 
podpułkownika. Obecnie jest na emeryturze, jest 
członkiem Rady Weteranów swojej dywizji. Jego 
żona Wanda z zawodu jest prawnikiem. Ona tak-
że przeszła na emeryturę. Córka Jarosława kro-
czy matczynymi stopami: pracuje w sądzie.

Starszy brat Tadeusz ukończył Warszawskie 
Technikum Mechaniczne. Tam prawie 30 lat 
pracował w jednym z przedsiębiorstw. Już od 
dziewiętnastu lat jest na emeryturze.

- Co państwu udało się zobaczyć w Maniewi-
czach? – kieruję wspomnienia współbiesiadni-
ków na podróż do miejsc dzieciństwa.

- Nie rozpoznaliśmy tego miasteczka. Zostało 
na nowo wybudowane. W okolicach odnaleźli-
śmy tylko staw, gdzie kiedyś kąpaliśmy się i ło-
wiliśmy ryby, a jeszcze – nasyp kolejowy, budo-
wany przez ojca. Odwiedziliśmy czynny kościół. 
W tym miejscu, gdzie stał nasz domek, teraz stoi 
duży blok. 

- Miejscowa ludność powitała nas bardzo 
serdecznie – dzieli się wrażeniami Tadeusz. – 
Wspierali nas w poszukiwaniach dobrymi ra-
dami. Niestety, nie spotkaliśmy żadnej osoby 
starszej, któraby pamiętała rodzinę Sewerynów. 
Jednak cieszymy się, że po siedemdziesięciu la-
tach mogliśmy przejść ścieżkami swego trudne-
go dzieciństwa. 

- Wcześniej parę lat z rzędu jeździliśmy od-
poczywać do sanatorium Palanga. Jest ono po-
łożone na Litwie nad Morzem Bałtyckim. A po 
pobycie w „Pieśni lasu” mamy zamiar przyjechać 
tu w lecie z całą naszą rodziną – powiedział Hen-
ryk. – Tutaj są wspaniałe widoki, czyste jeziora, 
piękne lasy, zdrowe powietrze. Wołyń pozostaje 
dla nas krajem ojczystym. Czuje się to szczegól-
nie w starszym wieku.

Wasyl FEDCZUK

Tworzył piękno w Lubieszowie
Karol Hubel stworzył piękno, które już nie powróci - freski zdobią-
ce zniszczony obecnie kościół pw. Jana Ewangelisty w Lubieszo-
wie. Budowla ta zasługuje na osobną uwagę. Opowiemy teraz o 
mistrzu, który dorównywał najwybitniejszym ówczesnym mala-
rzom Polski, np. Prechtl, Bacciarelli. Odnosi się to szczególnie do 
wykorzystywania przez nich gamy kolorów. Co więcej, szczerością 
wyrażanych przeżyć mistrz przewyższyłby swoich współczesnych. 
Na ten fakt wskazuje też czasopismo „Południe” (Wilno, 1901). 

Творив красу в Любешові
Кароль Гюбель створив красу, яку вже не повернеш – фрески, що 
прикрашали нині зруйнований костел Євангеліста Іоана у Любешо-
ві. Ця споруда заслуговує окремої уваги. Нині розповімо про май-
стра, який стояв на рівні з найвидатнішими тогочасними худож-
никами Польщі, наприклад, Прехтлем, Баччареллі. Особливо це 
стосується того, як вони використовували кольорову гаму. Більше 
того, за щирістю виражених почуттів митець перевершив би своїх 
сучасників. На це вказує і журнал „Полудень”(Вільнюс, 1901 рік).

Imię artysty odkrył w archi-
wach klasztoru pijarów rektor 
i archiwista kolegium w Lubie-
szowie, Antoni Moszyński.

Karol Hubel urodził się 19 
stycznia 1722 roku w Świdnicy, 
miasteczku na Śląsku. Imię Łu-
kasz przyjął, wstępując do za-
konu pijarów. Do Lubieszowa 
przysłano go jako nowicjusza. 
Tutaj od 1748r. przechodził 
wypróbowania. W „Słowniku 
malarzy polskich” (T.3, s.197) 
czytamy, że do Lubieszowa 
Hubel przybył z Zelwy, z po-
wiatu wołkowyskiego, dokąd 
powrócił w 1751 r. W Zelwie 
po raz pierwszy Hubel znalazł 
się nieprzypadkowo: mając 
talent artystyczny, w swoich 
poszukiwaniach lepszego losu 
wybierał się do Petersburga, 
jednak w pobliżu Zelwy został 
napadnięty przez rozbójników. 

Wykupiwszy się Hubel wstą-
pił do zgromadzenia pijarów, 
które trafi ło mu się pierwsze. 
Bowiem taką obietnicę złożył 
Bogu. W Lubieszowie w tym 
czasie budowano kościół, w 
tym celu chciano zaprosić z 
Wiednia doświadczonego ar-
tystę. Tak więc przybycie Hub-
la od Lubieszowa było sensow-
ne. Tutaj składa on uroczystą 
obietnicę i przez następnych 
kilka lat maluje farbami olejny-
mi obrazy, które później zdobi-
ły kolegium: ”Święta Rodzina” 
(według Rafaela), „Święty Józef 
Kalasanty słucha snu nowicju-
sza Skomarowskiego”, „Święty 
Józef- Oblubieniec z Dzieciąt-
kiem Jezus”, ”Święty Michał 
Archanioł zwycięża ducha 
nieczystego”, „Święty Antoni 
z Padwy”, „Święty Hieronim”, 
”Święty Augustyn” ,”Matka 

Boża Bolesna”, „Święta Maria 
Magdalena”, „Święty Jan Ewan-
gelista”, „Święty Piotr Apostoł”. 
W mieszkaniach rektora ko-
legium i prowincjała wisiały 
portrety Świętego Franciszka, 
Świętego Józefa Kalasantego, 
Franciszka Serafi ckiego, Świę-
tej Elżbiety ze Świętym Janem 
na rękach i barankiem, króla 
Jana III, króla Stanisława Au-
gusta. Pomieszczenia kolegium 
zdobiły obrazy: „Święty Józef 
Kalasanty”, portrety zarządców 
administracji oraz znanych ze 
swojej świętości pijarów, 15 
pejzaży, w szczególności okolic 
Lubieszowa, obrazy ukazujące 
życie wiejskie i życie pastusz-
ków. 

W lipcu 1754 roku stało się 
nieszczęście-Karol Hubel 
traci zdrowy rozsądek. 

Відкрив ім’я художника 
в архівах монастиря піярів 
ректор і архівіст колегіуму 
в Любешові Антоні Мошин-
ський.

Кароль Гюбель народився 
19 січня 1722 року в Свідни-
ці, містечку в Сілезії. Чер-
нече ім’я Лукаш він узяв, 
коли вступив до монастиря 
піярів. До Любешова його 
надіслали послушником. Тут 
з 1748 року він проходив ви-
пробування. У „Словнику 
польських художників” (т.3, 
с. 197) записано, що у Любе-
шів прибув Гюбель із Зельви, 
що у Волковиському повіті, 
куди він повернувся у 1751 
році. У Зельві вперше Гю-
бель опинився невипадково: 

маючи талант худож-
ника, він у пошуках 
кращої долі добирався 

до Петербурга, однак побли-
зу Зельви на нього напали 
розбійники. Відкупившись, 
Гюбель вступив до ордена 
піярів, який трапився йому 
першим. Адже таку обі-
тницю давав він Богові. У 
Любешові в той час будува-
ли костел, для чого з Відня 
мали намір запросити умі-
лого художника. Прибуття у 
Любешів було доречним. Тут 
він дає урочисту обіцянку і 
наступні кілька років олією 
малює ікони, які згодом при-
крашали колегіум: „Свята 
родина” (за Рафаелем), „Свя-
тий Йосип Каласанті слухає 
сон послушника Скомаров-
ського”, „Святий Йосип – об-
ранець з Дитятком Ісусом”, 
„Святий Михайло – Ар-
хангел перемагає нечисто-
го духа”, „Святий Антоній 

з Падуї”, „Святий Ієронім”, 
„Святий Августин”, „Мати 
Божа, яка страждає”, „Свята 
Марія Магдалина”, „Святий 
Іоан Євангеліст”, „Святий 
Апостол Петро”. У помеш-
каннях ректора колегіуму і 
провінціала були портрети 
Святого Франциска, Свято-
го Йосипа Каласанті, Фран-
циска Серафійського, Святої 
Єлизавети зі Святим Іоаном 
на руках і баранчиком, ко-
роля Яна ІІІ, короля Станіс-
лава Августа. Приміщення 
колегіуму прикрашали ікони 
„Святий Йосип Каласанті”, 
портрети управителів ад-
міністрації і відомих своєю 
святістю піярів, 15 пейзажів, 
зокрема, околиць Любешо-
ва, картини, що відобража-
ють сільське життя та життя 
пастушків.11 str.
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Przewodniczący parlamentu: wstyd mi, że Polacy to widzieli 
Przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Wołodymyr Łytwyn przyznał, iż od-

czuwał wstyd, gdy członkowie polskiej delegacji parlamentarnej śmiali się ze sposobu głosowania 
ukraińskich deputowanych, przyciskających guziki za kolegów. 

"Tak, myślę, że jak my wszyscy, odczuwałem wstyd, gdy polscy parlamentarzyści ujrzeli, co się 
(w ukraińskim parlamencie) odbywa" - oświadczył w poniedziałek. 

Łytwyn wytłumaczył jednocześnie, że choć ukraińska konstytucja wymaga od deputowanych, 
by głosowali osobiście, on, jako przewodniczący parlamentu, nie ma możliwości wpłynięcia na 
parlamentarzystów, którzy głosują za nieobecnych kolegów. 

W ub. tygodniu ukraińskie stacje telewizyjne obiegło nagranie, na którym podczas odwiedzin 
w Radzie Najwyższej Ukrainy polscy posłowie i senatorowie, widząc ukraińskich deputowanych 
głosujących za kolegów, śmiali się i fi lmowali to telefonami komórkowymi.

Ukraińskie media cytowały senatora Łukasza Abgarowicza, który będąc świadkiem zabiegów 
ukraińskich parlamentarzystów oświadczył, iż w Polsce jest to niedopuszczalne.

Praktyka głosowania za nieobecnych kolegów partyjnych jest w ukraińskim parlamencie tak 
powszechna, że w głosowaniach biorą nawet udział posłowie znajdujący się za granicą. Niedawno 
opozycyjny deputowany Wołodymyr Ariew dowiedział się, że został umieszczony na liście głosu-
jących, mimo że w momencie głosowania był w Stanach Zjednoczonych. 

Gazeta Wyborcza, 21 lutego 2011 roku

Голова парламенту: «Мені соромно, що поляки це бачили»
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин зізнався, що відчував сором, коли 

члени польської парламентської делегації сміялися зі способу голосування українських де-
путатів, котрі натискали кнопки за колег. 

Одночасно Литвин пояснив, що хоч українська Конституція вимагає від депутатів, щоб 
вони голосували особисто, він, як Голова парламенту, не має можливості впливу на парла-
ментарів, котрі голосують за відсутніх колег. 

Минулого тижня українські телеканали «облетів» відеозапис, на якому під час відвідин 
Верховної Ради України польські посли та сенатори бачачи українських депутатів, котрі 
голосують за колег, сміялися і знімали це на мобільні телефони. 

Українські медіа цитували сенатора Лукаша Абгаровіча, котрий, будучи свідком проце-
дури українських парламентарів, повідомив, що у Польщі це неприпустимо. 

Практика голосування за неприсутніх партійних колег в українському парламенті є на-
стільки поширеною, що у голосуванні беруть участь навіть депутати, котрі знаходяться за 
кордоном. Нещодавно опозиційний депутат Володимир Ар’єв довідався, що був у списку 
голосуючих, хоча на момент голосування знаходився у США.

«Ґазета Виборча», 21 лютого 2011 року

Opozycja: ukraińskie władze solidarne z Białorusią 
Ukraińska opozycja oświadczyła, że Kijów nie przyłączył się do krytyki Białorusi przez premie-

rów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Niemiec, ponieważ solidaryzuje się z autorytar-
nym reżimem w Mińsku. 

"Nie słyszałem, by obecne władze Ukrainy potępiły rozprawę z przeciwnikami politycznymi, 
do której doszło 19 grudnia w Mińsku (po wyborach prezydenckich - PAP). Wspólnota demokra-
tyczna zareagowała na aresztowania białoruskiej opozycji prawidłowo. Ukraińska władza stała się 
wyjątkiem" - oświadczył były szef MSZ Ukrainy Borys Tarasiuk w przesłanym PAP komunikacie. 

Ukraińska opozycja oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych, w tym UE, krytykują w 
ostatnim czasie Kijów za odchodzenie od demokratycznych standardów. 

Zaniepokojenie stanem demokracji na Ukrainie wyrazili m.in.: przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek, OBWE i amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House. 

Polska Agencja Prasowa, 11 lutego 2011 roku

Опозиція: українська влада солідарна із Білоруссю 
Українська опозиція засвідчила, що Київ не долучився до критики Білорусі прем’єр-

міністрами Вишеградської групи, Австрії та Німеччини, оскільки солідарний із авторитар-
ним режимом у Мінську.

«Не чув, щоб нинішня влада України засудила розправу із політичними противника-
ми, яка сталася 19 грудня у Мінську (після президентських виборів, - ПАП). Демократична 
спільнота зреагувала на арешти білоруської опозиції правильно. Українська влада стала 
винятком», - засвідчив колишній керівник МЗС України Борис Тарасюк у надісланому для 
ПАП повідомленні.

Українська опозиція та представники міжнародних інституцій, у тому числі ЄС, остан-
нім часом критикують Київ за відхід від демократичних стандартів. Занепокоєння станом 
демократії в Україні висловили: Голова Європейського парламенту Єжи Бузек, ОБСЄ та 
американська неурядова організація «Freedom House».

Польське Аґентство Преси, 11 лютого 2011 року

Gazprom: Ukraińcy mogą mieć tańszy gaz 
Ukraińscy odbiorcy rosyjskiego gazu mogliby liczyć na obniżenie cen tego surowca, jeśli Kijów 

zgodziłby się na połączenie Gazpromu z państwową spółką paliwową Naft ohaz Ukrainy - oświad-
czył w Moskwie prezes Gazpromu Aleksiej Miller. 

Z propozycją stworzenia wspólnego przedsiębiorstwa Gazpromu i Naft ohazu wystąpił w kwiet-
niu ub. roku premier Rosji Władimir Putin. Miller mówił wówczas, że wspólne przedsiębiorstwo 
byłoby pierwszym krokiem do połączenia tych dwóch spółek w całość.

Rosjanie mogliby wnieść do wspólnego przedsiębiorstwa swe źródła wydobycia gazu, a Ukraiń-
cy należący do nich system transportowania tego surowca - tłumaczył wtedy Miller.

W sierpniu ub. roku prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz odrzucił pomysł połączenia Ga-
zpromu z Naft ohazem, podkreślając, że Kijów mógłby na to przystać jedynie pod warunkiem rów-
nego podziału akcji, po 50 proc. dla każdej ze stron. 

www.gazeta.pl, 21 lutego 2011 roku

«Газпром»: українці можуть мати дешевший газ 
Українські споживачі російського газу могли б сподіватися на зниження ціни на цю си-

ровину, якщо Київ згодився б на об’єднання «Газпрому» із НАК «Нафтогаз України», - роз-
повів у Москві президент «Газпрому» Алєксєй Міллєр. 

Із пропозицією створення спільного підприємства «Газпрому» та «Нафтогазу» у квітні 
минулого року виступив Прем’єр-міністр Росії Владімір Путін. Міллєр у цей же час гово-
рив, що спільне підприємство стало б першим кроком до об’єднання цих двох товариств в 
одне ціле. 

«Росіяни могли б внести до спільного підприємства свої джерела видобутку газу, а укра-
їнці – свою транспортну систему цієї сировини», - говорив тоді Міллєр.

У серпні минулого року Президент України Віктор Янукович відкинув задум поєднання 
«Газпрому» із «Нафтогазом», підкреслюючи, що Київ міг би погодитися з ним лише при 
умові рівного поділу акцій – по 50% для кожної зі сторін.

 www.gazeta.pl, 21 лютого 2011 року

Різне

Презентація, на якій були присутні архео-
логи, краєзнавці, учителі, журналісти та сту-
денти, відбулася 15 лютого нинішнього року 
у Волинському краєзнавчому музеї. 

Робота над книгою тривала десять ро-
ків. У праці описано результати археоло-
гічних досліджень, велика увага приді-
ляється охороні археологічних пам'яток. 
«Знаємо історію світову, але не знаємо сво-
єї. Лише у Луцькому району є близько 500 
пам’яток. Кожне село має свої пам’ятки: 
свою Трою і свій Єгипет», – відмітив Ми-
хайло Кучинко. Доктор історичних наук, 
професор Світлана Гаврилюк, яка стала 
одним із рецензентів книги, зазначила: «У 
цій книзі автори зібрали матеріали більше, 
ніж за сто років».

Посібник «Пам’ятки археології Луцького 
району Волинської області» має понад трис-
та сторінок та містить фотографії відомого 
археолога Катерини Мельник. На обкладин-
ці книги зображений срібний скарб, який ва-
жить три кілограми, археологи знайшли його 
у селі Городище Луцького району.

Автори запевнили, що книга стане у наго-
ді археологам, учителям, викладачам, краєз-
навцям, студентам та школярам. Наступною 
книгою, яка вийде у співавторстві Михайла 
Кучинка та Олексія Златогорського, швидше 
за все, буде «Історична топоніміка Волині», 
адже, як зазначив Михайло Кучинко, робота 
над нею уже триває. 

Директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський спільно з 
професором Волинського національного університету імені Лесі Українки 
Михайлом Кучинком представили книгу «Пам’ятки археології Луцького 
району Волинської області».

Тетяна ЧИРКІНА

«Кожне село має свою Трою»

У липні 1754 року сталася біда – Кароль 
Гюбель втрачає глузд. Не допомагали жод-
ні засоби. Лише прикладання до голови 
хворого мощей Святого Йосипа Каласанті 
повернуло художникові здоров’я. Уже на-
ступного року він у Дубровиці пише кар-
тини для тамтешнього костелу, зокрема 
портрети знаменитих піарів. Звідти його 
направляють у Відень та Італію для фахо-
вого удосконалення. Чудовий задум змі-
нився уже в Кракові. Художника поверну-
ли у Вільно, де зводились мури ще одного 
піярського костелу. Гюбелю доручили його 
прикрасити. Проте плани будівництва зі-
рвались і його направили до Щучина (те-
пер – Гродненська область у Білорусі) у 
місцеву піярську колегію, що перебувала 
у власності приватних осіб. До Любешова 
художник повернувся у 1762 році, де від-
разу взявся за розпис костелу зсередини. 
Ця робота тривала три роки.

Із Любешова, на запрошення королів-
ського казначея Тизенгауза, Гюбель на 
рік виїздив у Городницю на Гродненщи-
ні, повернувшись – пише ікони в колегіу-
мі, а також у графа Марцела Красицького 
у Камені-Каширському (ікони і фрески у 
костелі), для князя Радзивілла в Чарто-
рийську, у коронного стражника Павла 
Орди в Кухотській Волі. Гюбель займався 
малярством весь час, окрім кількох років, 
коли був дуже хворим на водяну пухлину. 
Обірвав життя художника апоплексичний 
удар 20 квітня 1793 року. На той час він мав 
71 рік.

„Словник польських художників” на-
голошував на таких кращих рисах Гюбе-
ля: лагідність, скромність, працьовитість, 
набожність. З вигляду він був шляхетний, 
видний. Під автопортретом, на якому ху-
дожник зобразив себе в образі ченця з па-
літрою у руці (колись знаходився у Любе-
шові, пізніше – у Музеї історії та етнографії 
у Вільно), є напис латиною, де йдеться про 
народженого зі світла піяра, людину істин-
но релігійну, тонку душею…

Прах художника покоїться у землі Лю-
бешова. Тому пам’ять любешівців, волинян 
про нього повинна бути нетлінною.

Nie pomagają żadne środki. Jedynie 
przykładanie do głowy chorego relikwii 
św. Józefa Kalasantego przywróciło zdro-
wie artyście. Już w następnym roku w Dą-
browicy maluje obrazy dla tamtejszego 
kościoła, w tym portrety wybitnych pija-
rów. Stamtąd zostaje skierowany do Wied-
nia oraz do Włoch w celu zawodowego 
doskonalenia się. Wspaniały ten zamysł 
zmieniono już w Krakowie. Artysta został 
zawrócony do Wilna, gdzie wznoszono 
mury jeszcze jednego kościoła pijarskie-
go. Hublowi powierzono ozdobienie go. 
Jednak plany budowy zostały przerwane 
i skierowano go do Szczuczyna (teraz ob-
wód grodzieński w Białorusi) do miejsco-
wego kolegium pijarskiego znajdującego 
się w rękach prywatnych. Do Lubieszowa 
artysta powrócił w 1762 r., gdzie od razu 
zabrał się do malowania wnętrza kościoła. 
Ta praca trwała 3 lata.

Z Lubieszowa, na zaproszenie podskar-
biego koronnego Tyzenhauza, Hubel na 
rok wyjeżdżał do Gorodnicy na Grodzień-
szczyźnie, powróciwszy- maluje ikony w 
kolegium, a także u hrabiego Marcela Kra-
sickiego w Kamieniu Kaszyrskim (obrazy i 
freski w kościele), dla księcia Radziwiłła w 
Czartorysku, u kanclerza koronnego Pawła 
Ordy w Woli Kuchockiej. Hubel cały czas 
zajmował się malarstwem, oprócz kilku 
lat, kiedy bardzo chorował na nowotwór. 
Życie artysty przerwał udar apopleksji 20 
kwietnia 1793 roku. Miał wtedy 71 lat. 

„Słownik malarzy polskich” akcentował 
takie zalety Hubla: łagodność, skromność, 
pracowitość, pobożność. Z wyglądu był 
szlachetny, wybitny. Pod autoportretem, 
na którym artysta przedstawił siebie jako 
mnicha z paletą w rękach (kiedyś obraz 
znajdował się w Lubieszowie, później w 
Muzeum Historii i Etnografii w Wilnie), 
jest łaciński napis, w którym mowa o pi-
jarze urodzonym ze światła, człowieku 
prawdziwie religijnym, o subtelnej duszy…

Prochy malarza spoczywają w ziemi 
lubieszowskiej. Dlatego pamięć o nim lu-
bieszowian i wołynian powinna być ciągle 
żywa.

Валеріан ТИНЧУКWalerian TYNCZUK

«Każda wieś ma swoją Troję»
Dyrektor Państwowego zakładu «Wołyńskie Starożytności» Ołeksij Złatohorski 
wspólnie z profesorem Uniwersytetu Wołyńskiego imienia Łesi Ukrainki My-
chajłem Kuczinką przedstawili książkę «Zabytki archeologiczne łuckiego rejonu 
w obwodzie wołyńskim».

Prezentacja, na której obecni byli archeolo-
dzy, krajoznawcy, nauczyciele, dziennikarze i 
studenci, odbyła się 15. lutego b.r. w Wołyńskim 
Muzeum Krajoznawczym. 

Przygotowanie książki trwało dziesięć lat. 
Opisano w niej wyniki badań archeologicz-
nych, znaczną uwagę poświęcono ochronie 
zabytków archeologicznych. «Znamy historię 
światową, ale nie znamy swojej. Tylko w łuckim 
rejonie mamy blisko 500 zabytków. Każda wieś 
ma swoje zabytki: swoją Troję i swój Egipt», 
powiedział Mychajło Kuczinko. Doktor nauk 
historycznych, profesor Switłana Hawryluk – 
jedna z recenzentów książki – zaznaczyła: «W 
tej książce autorzy zebrali materiały z okresu 
ponad stu lat».

Wydanie «Zabytki archeologiczne łuckiego 
rejonu w obwodzie wołyńskim» ma ponad trzy-
sta stron i zawiera zdjęcia znanego archeologa 
Kateryny Melnyk. Na okładce książki przedsta-
wiono srebrny skarb o wadze trzech kilogramów, 
który archeolodzy znaleźli we wsi Horodyszcze 
w rejonie łuckim.

Zdaniem autorów książka przyda się arche-
ologom, nauczycielom, wykładowcom, krajo-
znawcom, studentom i uczniom. Wkrótce ukaże 
się następna książka, współautorami której będą 
też Mychajło Kuczinko i Ołeksij Złatohorski. Bę-
dzie to «Historyczna toponimika Wołynia». Jak 
zaznaczył Mychajło Kuczinko- praca nad nią już 
trwa.

Tetiana CZYRKINA

Польська преса про Україну
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Kilka ciekawostek
z historii Poddębców
Wieś Poddębce położona niedaleko Łucka otryzmała swoją nazwę od 

bogatej w dębowe lasy miejscowości nad rzeką Konoplanka. Legenda o 
pochodzeniu nazwy wsi mówi: “Szli podróżnicy w poszukiwaniu miejsca, gdzie 
można byłoby założyć osadę. Na swojej drodze napotkali dębowy las, więc 
zatrzymali się, żeby odpocząć pod potężnymi drzewami. Raptem zauważyli, że 
od największego dęba bije dziwne światło. Podeszli bliżej i zobaczyli – na nim 
pojawiła się ikona Matki Boskiej. Zrozumieli ludzie, że to znak Boży. Założyli 
tu osadę, którą dla upamiętnienia dziwa nazwali Poddębce. A z dęba, na którym 
pojawiła się ikona, urządzili ikonostas”.

Ozdobą Poddębców jest cer-
kiew pw. Opieki Matki Bożej 
(Pokrowska) – jeden z najcie-
kawszych zabytków baroku na 
Wołyniu. Świątynię zbudowano 
jeszcze w XVIII wieku. Miejsco-
wi mieszkańcy opowiadają dwie 
legendy związane z założeniem 
cerkwi. W połowie XVI wieku 
łuccy zakonnicy założyli w Pod-
dębcach klasztor. Przypuszczają, 
że chcieli oni oddzielić się i żyć w 
odosobieniu, zbudowali tu drew-
nianą cerkiew pw. Narodzenia 
Najświętszej Panny Marii. Wtedy 
do cerkwi została wniesiona cu-
downa ikona Matki Boskiej, któ-
ra przez wieki słynęła z uzdro-
wień. Do 1868. roku cerkiew była 
pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Panny Marii, na-
stępnie przyjęła wezwanie Opieki 
Matki Bożej. Inna legenda mówi, 
że według rozkazu cesarzowej 
Katarzyny II cerkiew planowano 
wybudować we wsi Poddębce 
pod Kijowem. Architekci błędnie 
zbudowali świątynię co prawda 
w Poddębcach, lecz na Wołyniu. 
Jednak gdy niezadowolona z tego 
cesarzowa pojechała zobaczyć 
cerkiw, tak bardzo zachwyciła 
się pięknem świątyni, że kazała 
ją zostawić. Jednak znalezione 
przez historyków dokumenty 
świadczą o tym, że świątynia zo-
stała zbudowana jeszcze na po-
czątku lat 40-tych XVIII wieku, 
czyli długo przed wstąpieniem 
na tron Katarzyny II.

Cerkiew jest zabytkiem z 
okresu późnego baroku, przy 
tym niektóre jej części świadczą 
o przejściu do klasycyzmu. Duży 
ośmioboczny wierzch opiera się 
na masywne pylonach. Cerkiew 
uwieńczona jest wielką kopułą 
z dekoracyjną latarnią. Obok 
znajduje się osiem mniejszych 
kopuł na bocznych wieżach. W 
taki sposób łącznie z główną ko-
pułą świątynia posiada dziewięć 
kopuł. Wnętrze cerkwi ozdo-
bione jest olejnymi obrazami o 
motywach ornamentacyjnych 
oraz rzeźbami z drewna z XIX 
wieku. W cerkwi jest drewniany 
rzeźbiony czteropiętrowy pozła-
cany ikonostas, też z XIX wieku. 
W pobliżu cerkwi znajduje się 
brama, która pozostała po daw-
nym ogrodzeniu. Los nie raz 
chronił cerkiew od zniszczenia. 
Na przykład podczas drugiej 
wojny światowej na świątynię 
została zrzucona bomba, która 
cudem nie eksplodowała. Pod-
czas renowacji cerkwi zostały 
znalezione podziemne cho-
dy, które zdaniem niektórych 
badaczy prowadzą do Zamku 
Radziwiłłów w Ołyce. Obecnie 
do Pokrowskiej cerkwi w Pod-
dębcach przychodzą nie tylko 
mieszkańcy tej wsi, ale też para-
fi anie z Garazdży, Wysznewa, a 
wziąć ślub czy ochrzcić się przy-
jeżdżają ludzie z dalekich miej-

scowości.
Niedawno świątynia została 

odrestaurowana. Na zewnątrz – 
w całości, a wewnątrz świątyni 
zmieniono tylko podłogę i doko-
nano jej ocieplenia. Żeby zakoń-
czyć restaurację wnętrz potrzeb-
ne są niemałe koszty, których 
cerkiew na razie nie ma, ponie-
waż wszystkie zebrane przez pa-
rafi an środki zostały wydane na 
renowację zewnętrzną.

Ciekawym faktem z histo-
rii wsi Poddębce jest także to, 
że tu w latach 20tych i 30tych 
XX wieku była niemiecka ko-
lonia. Niemcy zamieszkiwali 
południowo-wschodnią część 
Poddębców. Według miejsco-
wych mieszkańców na terenie 
kolonii było blisko 10 domów. 
Odmienność niemieckich go-
spodarstw od miejscowych była 
zauważalna. Niemcy byli bo-
gatsi od Ukraińców i mieli wię-
cej ziemi. Niemieccy osadnicy 
zazwyczaj odrębnie mieszkali 
od reszty wspólnoty osadniczej, 
unikali związków rodzinnych z 
przedstawicielami innych naro-
dowości. Rdzenni mieszkańcy 
wspominają, że stosunki między 
Ukraińcami i Niemcami były 
przyjazne. Ich dzieci razem cho-
dziły do szkoły. Jednak niemiec-
cy koloniści żyli swoim życiem, 
byli luteranami, rozmawiali 
po niemiecku, mieli odmien-
ne zwyczaje. Jak opowiadają 

najstarsi mieszkańcy wsi, gdy 
prawosławni Ukraińcy święto-
wali religijne święta, to Niemcy 
też nie pracowali w polu, czy w 
kuźni. Druga wojna światowa 
zniszczyła niemieckie kolonie 
na Wołyniu. Kiedy w zimie 1939 
r. Niemcy wyjeżdżali ze wsi, 
Ukraińcy bardzo żałowali tego, 
niektórzy nawet płakali. Niem-
cy sprzedawali i rozdawali swój 
majątek sąsiadom – szafy, fote-
le itd. Wołyńscy Niemcy wieśli 
dosyć istotny wkład w rozwój 
wielu branży przemysłowych: 
sukienniczej, młynarskiej, spo-
żywczej itd. Kilka lat temu do 
Poddębców przyjeżdżali potom-
kowie niemieckich kolonistów 
– odwiedzali ziemie, na których 
kiedyś mieszkały ich rodziny.

Poddębce odwiedzała Łesia 
Ukrainka. O tym wie prawie 
każdy mieszkaniec wsi. Pisar-
ka przyjeżdżała z wizytą do 
swojej koleżanki Marii Bykow-
skiej, która pracowała jako na-
uczycielka w miejscowej szkole 
parafi alnej. Swoją podróż Łe-
sia Ukrainka opisała w szkicu 
«Szkoła». 

To oczywiście nie wszystkie 
ciekawe fakty z historii Poddęb-
ców, które mogą przyciągnąć 
uwagę historyków i turystów. 
Historia tej wsi wciąż jeszcze 
czeka na swoich badaczy.

Tetiana CZYRKINA

Кілька цікавинок
із історії Піддубців
Село Піддубці, що знаходиться поблизу Луцька, отримало свою назву від 

покритої дубовими лісами місцевості біля річки Коноплянки. Легенда 
про походження назви села розповідає: “Йшли подорожні у пошуках місця, 
де б можна було заснувати поселення. По дорозі трапився їм дубовий ліс. 
Тож зупинилися мандрівники відпочити під могутніми деревами. Раптом 
помітили, що від найбільшого дуба лилося дивне сяйво. Підійшли ближче 
і побачили – на ньому проявилася ікона Божої Матері. Зрозуміли люди, що 
це – знак Божий. Заснували тут поселення, яке на честь дива назвали Під-
дубцями. А з дуба, на якому проявилася ікона, зробили іконостас”.

Окрасою Піддубців є церк-
ва Святої Покрови, одна із 
найцікавіших пам’яток ба-
рокової архітектури Волині. 
Храм збудовано ще у XVІІІ ст. 
Місцеві мешканці розповіда-
ють дві легенди, що пов’язані 
із заснуванням храму. При-
близно у середині XVI ст. у 
Піддубцях луцькі монахи 
заснували монастир. При-
пускають, що вони захотіли 
відокремитись і вести відо-
соблене чернече життя, по-
будували тут дерев’яний храм 
Різдва Пресвятої Богородиці. 
Тоді ж у церкву внесли чудот-
ворну ікону Божої Матері, яка 
упродовж віків славилася сво-
їми зціленнями. До 1868 року 
церква носила назву Різдва 
Пресвятої Богородиці, по-
тім була пересвячена у церкву 
Святої Покрови. Інша легенда 
розповідає, що церкву, за нака-
зом імператриці Катерини ІІ, 
повинні були збудувати у селі 
Піддубці, що під Києвом. Архі-
тектори помилково звели храм 
в однойменному селі на Воли-
ні. Невдоволена цариця усе ж 
таки вирішила поїхати поди-
витися і була вражена красою 
споруди, після чого веліла за-
лишити цей храм. Проте до-
кументи, знайдені істориками, 
свідчать, що храм було збудо-
вано ще на початку 40-их р.р. 
XVIII ст., тобто задовго до схо-
дження на трон Катерини ІІ.

Церква є пам’яткою пізньо-
го бароко, з чітко виражени-
ми деталями, що характери-
зують перехід до класицизму. 
Великий восьмигранний верх 
спирається на масивні пілони. 
Увінчує це все велика барокова 
баня із декоративним ліхтари-
ком. Поряд – вісім маленьких 
бань на бічних вежах. Таким 
чином, разом із банею над 
середохрестям, споруда отри-
мала вигляд дев’ятиверхого 
храму. Інтер’єр святині при-
крашений олійним орнамен-
тальним живописом та має 
дерев’яне різьблення ХІХ ст. 
Присутній дерев’яний різь-
блений чотириярусний позо-
лочений іконостас, теж ХІХ 
ст. Неподалік церкви розта-
шована брама, що залишила-
ся від давньої огорожі. Доля 
не раз уберігала церкву від 
руйнування. Наприклад, під 
час Другої світової війни на 
храм було скинуто снаряд, 
який дивом не вибухнув. Ці-
каво, що під час реставрації 
церкви були знайдені підзем-
ні ходи, які, як стверджують 
деякі дослідники, ведуть до 
замку Радзивілів, що в Олиці. 
Сьогодні церкву Святої По-
крови у Піддубцях відвідують 
не лише мешканці цього села, 
але й прихожани з Гаразджі, 
Вишнева, а прийняти таїну 
вінчання чи хрещення приїз-
дять люди із далеких усюд.

Нещодавно храм було від-
реставровано, щоправда по-
вністю – лише ззовні. Усе-
редині храму лише утеплили 
підлогу і поклали плитку. 
Щоб завершити внутрішню 
реставрацію необхідні чималі 
кошти, яких церква наразі не 
має, адже усі пожертви при-
хожан були витрачені на зо-
внішній ремонт.

Цікавим фактом з історії 
села Піддубці є й те, що тут у 
20-30 р.р. ХХ ст. була німець-
ка колонія. Німці оселилися 
на південно-східній околиці 
Піддубців. За свідченнями 
селян, на території колонії 
було близько 10 будинків. Від-
мінність німецьких поселень 
від місцевих одразу була по-
мітною. Німці були заможні-
шими людьми, ніж українці, 
і мали більше землі. Жили 
німецькі колоністи, зазвичай, 
усамітнено, уникали родин-
них зв’язків із представника-
ми інших національностей. 
Старожили згадують, що сто-
сунки між українцями і нім-
цями були дружніми. Їхні діти 
разом ходили до школи. Од-
нак німецькі колоністи жили 
своїм життям. Вони були 
лютеранами, розмовляли ні-
мецькою мовою, були іншими 
у побуті. За словами селян-
старожилів, коли православні 
українці святкували релігійні 
свята, то німці теж не працю-
вали у полі, у кузні. Друга сві-
това війна повністю знищила 
німецькі колонії на Волині. 
Коли взимку 1939 р. німці ви-
їжджали із села, то українці 
дуже жалкували, дехто на-
віть плакав. Німці продавали і 
роздавали своє майно сусідам 
– шафи, крісла і т.д. Волинські 
німці зробили досить ваго-
мий внесок у розвиток бага-
тьох галузей промисловості: 
сукняної, борошномельної, 
харчової тощо. Декілька років 
назад у Піддубці приїздили 
нащадки німецьких колоніс-
тів – відвідували землі, де ко-
лись жили їхні родини.

Піддубці відвідувала 
Леся Українка. Про це знає 
практично кожен мешканець 
села. Письменниця приїзди-
ла у гості до своєї подруги 
Марії Биковської, котра пра-
цювала учителем у місцевій 
церковно-приходській школі. 
Свою подорож Леся Українка 
описала у нарисі «Школа». 

Це далеко не усі цікаві фак-
ти із історії Піддубців, які 
можуть привернути увагу іс-
ториків та туристів. Історія 
цього села ще чекає на своїх 
дослідників.

Тетяна ЧИРКІНА


