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W tym roku na Zapusty w Rów-
nem przygotowano bal kostiumo-
wy dla najmłodszych.
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У нинішньому році на Масляну 
в Рівному провели костюмова-
ний бал для наймолодших.

1 березня Польща зменшила 
оплату за візу для громадян 
України з 35 до 20 євро.

У Луцьку телефонізація роз-
почалася завдяки повітовому 
справнику М. Колюбакіну.

Прощання з карнавалом

Pożegnanie karnawału

Зустріч журналістів
із Генеральним консулом

З історії телефонного 
зв’язку в Луцьку

Spotkanie dziennikarzy
z Konsulem Generalnym

Rekrutacja na rok 
akademicki 2011/2012

Z historii komunikacji
telefonicznej w Łucku

1 marca Polska obniżyła opłaty 
wizowe dla obywateli Ukrainy z 
35 do 20 euro.

Минуло 20 років від висвячен-
ня єпископа-ординарія Маркі-
яна Трофим’яка.
20 lat temu ks. Markijan Trofi -
miak przyjął sakrę biskupią.

Dotyczy kandydatów polskie-
go pochodzenia (narodowości 
polskiej) obywateli Ukrainy i 
innych państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej, zamierzają-
cych kształcić się w Polsce na 
warunkach stypendium Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Łuck początki telefonizacji za-
wdzięcza sprawnikowi powiatu 
M.Kolubakinowi.

 
 

 

«Піди й подивися!»

«Chodź i zobacz»
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Кобзар української нації

Kobziarz narodu
ukraińskiego

Уже півтори сотні років не б’ється 
серце Великого Кобзаря – Тараса 

Шевченка. Проте він досі лишається найвідо-
мішим українцем не лише у нашій державі, а й 
далеко за материковими кордонами. Від наро-
дження кріпак, він ніколи не був рабом у душі, а 
ставши дорослим, вчив і досі продовжує навчати 
власними творами, як не бути кріпаками.

Великий шанс на відродження в особі скромного і водно-
час великого Тараса Шевченка отримали українці у час мо-
рального, духовного, національного занепаду середини ХІХ 
століття. Творчість генія зробила не менший за значимістю 
і революційним потенціалом переворот, аніж середньовічні 
подвиги козаків у боротьбі за незалежність чи перші проби 
новітньої української державності 1917-1920 років. Коли на-
зивати етапи становлення України від княжих часів, то у ряд 
зі збройними повстаннями і революційними переворотами 
можемо сміливо ставити явище романтизму українського 
мистецтва, а особливо – Шевченка. Попри величезне значен-
ня у становленні сучасної української мови, розвитку літе-
ратурного скарбу нашого народу, він став духовним лідером 
мільйонів. Недарма його пророчі слова падали благодатним 
зерном, яке проростало у серцях селян, робітників, інтелі-
гентів. Кожен відчував у звичайних, простих словах заклик 
до дій, прогресу, непокори... 

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога

І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!

Поезії Шевченка стали справжнім гімном українського 
відродження. Слово генія – зброя тисяч патріотів, котрі го-
стрили і гартували свою ненависть до ворогів усього укра-
їнського. 

Już od półtora setki lat nie bije serce Wielkiego 
Kobziarza – Tarasa Szewczenki. Jednak on nadal 

pozostaje najbardziej znanym Ukraińcem nie tyl-
ko w naszym kraju, lecz też daleko poza granicami 
naszego kontynentu. Urodzony jako najemnik, w 
swojej duszy nigdy nie był niewolnikiem, a kiedy 
dorósł, uczył i dalej uczy w swoich utworach, jak nie 
być niewolnikiem.

Dużą szansę na odrodzenie w postaci skromnego, ale wybit-
nego Tarasa Szewczenki uzyskali Ukraińcy w czasie moralnego, 
duchowego i narodowego załamania się w połowie ХІХ wieku. 
Twórczość geniusza spowodowała nie mniejszy według swego 
znaczenia i potencjału rewolucyjnego przewrót, aniżeli średnio-
wieczne bohaterskie czyny Kozaków w walce o niepodległość 
lub pierwsze próby nowoczesnej ukraińskiej państwowości z lat 
1917-1920. Wymieniając etapy rozwoju ukraińskiej niepodle-
głości, zaczynając jeszcze od czasów książęcych, poprzez szereg 
zbrojnych powstań i przewrotów rewolucyjnych, zdecydowanie 
postawimy zjawisko romantyzmu w sztuce ukraińskiej, zwłaszcza 
twórczość Szewczenki. Pisarz odegrał znaczącą rolę w kształto-
waniu współczesnego języka ukraińskiego, w rozwoju literackie-
go skarbu naszego narodu. On stał się duchowym przywódcą mi-
lionów. Jego prorocze słowa nie na próżno padły błogosławionym 
ziarnem do serc prostych wieśniaków, robotników, inteligencji. 
Każdy wyczuwał w zwykłych, prostych słowach zachętę do dzia-
łań, postępu, buntu... 

Nu szczo b, zdawałosia, słowa...
Słowa ta hołos – bilsz niczoho.

A serce bjetsia – ożywa,
Jak jich poczuje!.. Znać, od Boga

I hołos toj, i ti słowa
Iduć miż ludy!

Wiersze Szewczenki stały się prawdziwym hymnem ukraiń-
skiego odrodzenia. Słowo geniusza uczyniono bronią dla tysię-
cy Ukraińców, którzy wyostrzali i hartowali swoją nienawiść do 
wrogów wszystkiego, co ukraińskie.

Пам’ятник Тараса Шевченка у Варшаві
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Końcowa redakcja tego wiersza Szewczenki 
w liście do M. Maksymowycza napisanego 5. 
kwietnia 1858 roku zawiera podpis "Kobziarz 
Darmograj " i tytuł "Polakom". Wiersz powstał 
między 1847 a 1850 rokiem, w czasie zesłania 
poety i został wpisany przez niego do "Małej 
książki", tak zwanej "zacholewnej". O których 
Polaków chodziło poecie, do kogo adresował ten 
wierszowany apel?

Jednym z nich był Bronisław Zaleski (1820-
1880), polski historyk i malarz, działacz polskie-
go ruchu wyzwoleńczego. Świadczy o tym prosta 
wskazówka, ponieważ w spisach wiersza, który 
rozpowszechniał się o dowolnych tytułach, mię-
dzy innymi był też następujący nadpis: "Br. Za-
leskiemu".

Podczas studiów na Uniwersytecie Derp-
ckim Bronisław Zaleski dołączył do tajnego 
studenckiego stowarzyszenia (od 1838 roku). 
Po dwuletnim więzieniu wysłano go  do Czer-
nihowa pod nadzór policji; w 1845 roku  wrócił 
do ojczyzny i mieszkał w Wilnie. Za związki z 
polskimi rewolucjonistami 1846 roku został 
aresztowany i w 1848 roku zesłany do Odręb-
nego Korpusu Orenburskiego. Wraz z Z. Sie-
rakowskim przynależał do kółka polskich ze-
słańców politycznych. Szewczenkę Bronisław 
Zaleski poznał i zaprzyjaźnił się z nim w 1849 
roku w Orenburgu. Podczas aralskiej opisowej 
ekspedycji Zaleski jako artysta został wyznaczo-
ny do towarzyszenia Szewczence, aby pomagać 

mu dokańczać rysunki ekspedycji. W 1851 roku 
obaj brali udział w karatauskiej ekspedycji. W 
tym okresie powstał obraz "Szewczenko wśród 
przyjaciół", na którym ukraiński malarz przed-
stawił portret swego polskiego pokrewieńca i 
kolegi. Od 1853 roku Szewczenko i Zaleski ko-
respondowali ze sobą: pozostało zachowanych 
16 listów Szewczenki do Zaleskiego і 11 – Zale-
skiego do Szewczenki.

Taras Szewczenko wysyłał Bronisławowi 
swoje rysunki i Zaleski, żeby wesprzeć poetę 
fi nansowo, sprzedawał je. Ich ostatnie spot-
kanie odbyło się w 1859 roku w Petersburgu. 
Później, mieszkając w Paryżu, Zaleski opubli-
kował w "Roczniku Towarzystwa Historyczno-
Literackiego na 1866 rok" artykuł "Polscy wy-
gnańcy w Orenburgu", w którym wspominał 
między innymi Szewczenkę. W Paryżu znany 
Polak wydał album akwafort "Życie kirgiskich 
stepów", gdzie zamieścił też kilka rysunków 
Szewczenki.

Taras Szewczenko podtrzymywał również 
bliskie osobiste stosunki i prowadził twórczą 
współpracę z polskim poetą Edwardem Wi-
toldem Żeligowskim (pseudonim literacki 
– Antoni Sowa; 1816-1864). W 1851 roku z 
powodu opublikowania rewolucyjnego dra-
matu "Jordan" (Wilno, 1846) Żeligowski został 
zesłany do Pietrozawodska, skąd przeniesio-
no go do Orenburga. Szewczenkę poznał, nie 
bezpośrednio jednak, dzięki Bronisławowi 
Zaleskiemu. Zamierzał przetłumaczyć dzieła 
Kobziarza na język polski. Z koresponden-
cji obu poetów pozostał tylko jeden list Żeli-
gowskiego do Szewczenki. Informację o tym, 
że Szewczenko w zesłaniu tłumaczył wiersze 
E. Żeligowskiego, podał B. Zaleski: "W czasie 
swego przebywania w krainie naduralskiej on 
(Żeligowski – WJ) był prawdziwą ozdobą to-
warzystwa zesłańców, dużo osób czerpało od 
niego moc moralną i istotne wsparcie. Taras 
Szewczenko, który odbywał wtedy służbę w 
Korpusie Orenburskim, bardzo go cenił, tłu-
maczył niektóre jego pieśni i czuł do niego 
prawdziwą przyjaźń, którą zachował do końca 
swego życia".

Na początku 1857 roku Żeligowski wrócił 
z zesłania i wydał w języku polskim "Wiersze" 
Antoniego Sowy; książkę podpisał i podarował 
Szewczence. 28. marca 1858 roku poeci w końcu 
się spotkali. 13. maja 1858 roku Żeligowski wpi-
sał do "Dziennika" Szewczenki wiersz w języku 
polskim "Do brata Tarasa Szewczenki" (później 
ten wiersz został przetłumaczony na język ukra-
iński przez Maksyma Rylskiego).

19. listopada 1859 roku Szewczenko napisał 
"Naśladowanie Edwarda Sowy", które jest prze-
róbką pieśni z poematu dramatycznego "Zorski" 
(druga, nieopublikowana część dramatu "Jor-
dan").

O ostatnim spotkaniu z Żeligowskim Szew-
czenko napisał w swoim «Dzienniku» 28. mar-
ca 1858 roku: "Wieczór spędziliśmy u W. Bie-
łozierskiego, mojego współwięźnia i sąsiada 
w kazamacie w 1847 roku. U niego spotkałem 
dużo orenburskich współwięźniów – Sierakow-
skiego, Staniewicza i Żeligowskiego (Sowę). 
Radosne, wesołe spotkanie. Po szczerych wy-
stępach i miłych ojczystych pieśniach my się 
rozeszli".

Остаточна редакція цього Шевченково-
го вірша у листі до М.О. Максимовича від 5 
квітня 1858 року має підпис "Кобзарь Дармо-
грай" і назву "Полякам". Написаний вірш між 
1847 і 1850 роками під час перебування поета 
на засланні і вписаний ним до "Малої книж-
ки", т. зв. "захалявної". Хто ж ті поляки, яким 
адресоване поетове віршоване послання?

Одним із них був Броніслав Залеський 
(1820-1880), польський історик і художник, 
діяч польського визвольного руху. Про це 
свідчить пряма вказівка, оскільки у списках 
вірша, який поширювався з довільними на-
звами, був і наступний напис: "Бр. Залесько-
му".

Під час навчання у Дерптському універ-
ситеті Броніслав Залеський став членом та-
ємного студентського товариства (із 1838 р.). 
Після дворічного ув'язнення його вислано до 
Чернігова під нагляд поліції; 1845 р. він по-
вернувся на батьківщину і жив у Вільні. За 
зв'язки з польськими революціонерами 1846 
р. був заарештований і у 1848 р. відправле-
ний до Окремого Оренбурзького корпусу. 
Разом із З. Сєраковським входив до гуртка 
польських політичних засланців. Із Шев-
ченком Броніслав Залеський познайомився 
і потоваришував у 1849 р. в Оренбурзі. Під 
час Аральської описової експедиції Залесь-
кий був прикомандирований як художник 
до Шевченка, щоб допомагати завершувати 
малюнки експедиції. У 1851 р. обидва брали 
участь у Каратауській експедиції. До цього 
часу відноситься картина "Шевченко серед 
товаришів", де український художник від-
творив портрет свого польського побратима 
і друга. З 1853 р. Шевченко і Залеський лис-
тувалися: збереглося 16 листів Шевченка до 
Залеського і 11 – Залеського до Шевченка.

Тарас Григорович надсилав Броніславу 
свої малюнки, і Залеський, щоб допомогти 
поетові матеріально, продавав їх. Остання 
їхня зустріч відбулася у 1859 році в Петер-
бурзі. Вже живучи у Парижі, Залеський опу-
блікував у "Рочніку Товариства історично-
літературного за 1866 рік" статтю "Польські 
вигнанці в Оренбурзі", в якій згадав і Шев-
ченка. У Парижі знаний поляк видав альбом 
офортів "Життя киргизьких степів", у якому 
розмістив кілька малюнків Шевченка.

Із польським поетом Едвардом Вітоль-
дом Желіговським (літературний псевдонім 
– Антоній Сова; 1816-1864) у Т. Г. Шевченка 
були близькі особисті і творчі взаємини. У 
1851 р. Желіговський за опублікування ре-
волюційної драми "Йордан" (Вільно, 1846) 

був засланий до Петрозаводська, звідти пе-
реведений до Оренбурзького краю. З Шев-
ченком познайомився заочно завдяки Бро-
ніславові Залеському, мав намір перекладати 
твори Кобзаря на польську мову. З листу-
вання обох поетів зберігся лише один лист 
Желіговського до Шевченка. Відомості про 
переклади Шевченком на засланні віршів Е. 
Желіговського подав Б. Залеський: "Під час 
свого перебування в понадуральських краях 
він (Желіговський, – авт.) був справжньою 
окрасою товариства засланців, не один з 
яких почерпнув від нього моральну силу й 
істотну підтримку. Тарас Шевченко, що був 
тоді солдатом Оренбурзького корпусу, дуже 
високо цінував його, перекладав деякі його 
пісні й пройнявся до нього щирою приязню, 
яку зберіг до кінця свого життя".

На початку 1857 року Желіговський по-
вернувся з заслання і видав польською 
мовою "Поезії" Антонія Сови; книжку по-
дарував Шевченкові з дарчим написом. 28 
березня 1858 року поети нарешті зустрілися. 
13 травня 1858 року Желіговський записав 
до Шевченкового "Щоденника" польською 
мовою вірш "До брата Тараса Шевченка" (піз-

ніше цей твір був перекладений українською 
мовою Максимом Рильським).

19 листопада 1859 року Шевченко написав 
"Подражаніє Едуарду Сові", яке є переспівом 
пісні з драматичної поеми "Зорський" (друга, 
неопублікована частина драми "Йордан").

Про останню зустріч із Желіговським 
Шевченко зробив запис у своєму «Щоденни-
ку» 28 березня 1858 р.: "Вечер провели мы у 
В.М. Белозерского, моего соузника и соседа 
по каземату в 1847 г. У него встретил я моих 
соизгнанников оренбургских – Сераковско-
го, Станевича и Желяковского (Сову). Ра-
достная, веселая встреча. После сердечных 
речей и милых родных песен мы расстались".

Імена
(Zakończenie. Początek na str.1) (Закінчення. Початок на 1-й сторінці)
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Безсумнівно, що півтори 
сотні літ тому бездержавний 
народ мав Лідера. Нині маємо 
державність без справжнього 
Поводиря. Історія доводить, 
що не в політиці маємо шука-
ти свого духовного Вчителя. 
Його слід віднаходити серед 
людей високої інтелектуаль-
ної, моральної, патріотич-
ної сили. Прикро, що таких 
нам дарує доля раз на кілька 
століть. Могутній дар мають 
ті, хто у пророчих словах, 
написаних давно, уміє від-
читувати актуальні заклики 
для сьогодення. Піднятися з 
колін важко, не опуститися 
на них повторно ще складні-
ше. Вірю, що нація, яка мала 
духовних лідерів рівня Шев-
ченка, має перспективу для 
становлення, розвитку, про-
тистояння ворогам відкри-

тим і прихованим.
Приємним, почесним і 

водночас знаковим фактом 
вважається те, що найголо-
вніша премія в Україні, яка 
щорічно вручається кращим 
митцям держави, носить ім’я 
Тараса Шевченка. У ниніш-
ньому, 2011 році в галузі літе-
ратури її присудили Василеві 
Шкляреві за роман «Чорний 
ворон», який розповідає про 
жертовний героїзм та зразко-
вий патріотизм українських 
юнаків і дівчат у перші деся-
тиліття минулого сторіччя. 
Уперше Шкляр здивував ве-
личезним базовим матеріа-
лом і його обробкою у творі, 
а вдруге, коли на початку бе-
резня, напередодні вручення 
нагороди, написав відкритий 
лист президентові Янукови-
чу, у якому просив не давати 

йому Шевченківську премію 
доти, доки Міністерство осві-
ти та науки України очолю-
ватиме українофоб Дмитро 
Табачник. Ця подія є неорди-
нарною для нинішніх україн-
ців і її можна вважати гідним 
прикладом для наслідуван-
ня. Виявляється досі жодни-
ми фінансовими благами не 
можна затьмарити справжні 
ідеали, яким нас навчав Коб-
зар. Причому Шевченкові 
ідеали, які вкоротили йому 
віку, продовжують жити у 
його спадкоємцях. Бити себе 
у груди, сховані за вишиван-
кою у жовто-блакитні хрес-
тики, можуть багато людей, 
а виявити власний щирий 
спротив може далеко не ко-
жен. 

Віктор ЯРУЧИК

«Співвигнанці
оренбурзькі»

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,

Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,

В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата,

Пишалася синами мати,
Синами вольними... росли,

Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...

Szcze jak buły my kozakamy,
A unii ne czuć buło,

Otam-to weseło żyloś!
Bratałyś z wolnymy lachamy,
Pyszałyś wolnymy stepamy,
W sadach kochałysia, cwiły,

Nenacze liliji, diwczata,
Pyszałasia synamy maty,
Synamy wolnymy... rosły,

Rosły syny i wesełyły
Stariji skorbniji lita...

Nie ulega wątpliwości, że 
półtoraset lat temu naród nie 
posiadający własnego państwa 
miał Przywódcę. Obecnie nato-
miast jesteśmy niepodległymi 
państwowo, jednak nie mamy 
Przewodnika. Historia udo-
wadnia, że swego Nauczyciela 
mamy szukać nie w polityce.  
Warto poszukać go wśród ludzi 
o wysokim stopniu inteligencji, 
mocy moralnej i patriotycznej. 
Przykro, że takie osoby rodzą 
się raz na kilka wieków. Potężny 
dar posiadają ci, którzy w pro-
roczych słowach napisanych 
dawno temu potrafi ą odczytać 
pilne apele współczesności. 
Podnieść się z kolan to nie jest 
takie proste, jeszcze trudniej po 
raz drugi na nie uklęknąć. Wie-
rzę w to, że naród, który miał 
takich duchowych przywód-
ców jak Szewczenko, ma szan-

sę na rozwój, walkę z wrogami, 
którzy są znani lub nieznani.

 Znaczącym pozostaje ten 
fakt, że najważniejsza nagroda 
Ukrainy, która corocznie jest 
przyznawana artystom naszego 
kraju, nosi imię Tarasa Szew-
czenki. W bieżącym 2011 roku 
w dziedzinie literatury zwycię-
stwo odniósł Wasyl Szklar za 
powieść „Czarna wrona”, która 
traktuje o ofi arności, bohater-
skich wyczynach i wzorowym 
patriotyzmie ukraińskiej mło-
dzieży na początku ubiegłego 
wieku. Szklar potrafi ł zadziwić 
ogromem zebranego materia-
łu i jego opracowaniem litera-
ckim. Znamiennym jest to, iż na 
początku marca, przed wręcze-
niem nagrody, napisał otwarty 
list do prezydenta Janukowy-
cza, w którym prosił o niewrę-
czanie mu nagrody Szewczenki 

dopóty, dopóki na czele Mi-
nisterstwa Oświaty i Nauki 
Ukrainy będzie stał Dmytro 
Tabacznyk. To wydarzenie jest 
czymś nadzwyczajnym dla dzi-
siejszych Ukraińców i można 
to uznać jako dobry przykład 
do naśladowania. Wygląda na 
to, że dotychczas żadne korzy-
ści fi nansowe nie są w stanie 
zaćmić prawdziwych ideałów, 
których nauczał nas Kobziarz. 
Co więcej, ideały Szewczenki, 
za które on poświęcił swe życie, 
nadal żyją w jego potomkach. 
Bić się w piersi przyozdobione 
w wyszywanki o żółto-błękit-
nych krzyżykach może każdy, 
a ujawnić własny protest  nie 
wszyscy potrafi ą.

Wiktor JARUCZYK
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«Współwygnańcy
orenburscy»
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Сєраковський Зигмунт Гнатович 
(30.05.1826 – 27.06.1863) був згаданий 
Т.Шевченком у його «Щоденнику». Це – поль-
ський революційний демократ, капітан гене-
рального штабу російської армії. Народився 
у селі Лісове Маневицького району. Навча-
ючись у Петербурзькому університеті, брав 
участь у підпільному студентському гуртку. 
Під час революції в Європі у 1848 р. спробу-
вав перейти російсько-австрійський кордон, 
щоб узяти участь у революційних подіях у 
Галичині, але був схоплений, заарештований 
і засланий солдатом до Оренбурзького кор-
пусу. Дослужившись до офіцерського чину, у 
1856 році повернувся до Петербурга.

Із Шевченком познайомився 28 березня 
1858 року, але ще до особистого знайомства 
вони листувалися. Тарас Григорович часто 
згадував про Сєраковського у своєму «Що-
деннику», в листах до Броніслава Залесько-
го. Із листування Шевченка з Сєраковським 
збереглися лише три листи: один Шевченка 
до Сєраковського, два – Сєраковського до 
Шевченка.

Цікавим є той факт, що поляк Зигмунт 
Гнатович писав листи до Тараса Григорови-
ча українською мовою, знаючи, очевидно, як 
важко українському поетові у неволі не чути 
рідної мови. Шевченко ж змушений був від-
повідати російською, бо листи переглядали-
ся цензурою.

У 1863 році Зигмунт Сєраковський (псев-
донім – Доленго) нелегально виїхав до Лит-
ви, де очолив національно-визвольне по-
встання. У сутичці з царськими військами 
його було поранено і взято у полон. Його 
повісили як небезпечного державного зло-
чинця. На той час Сєраковський мав лише 37 
років.

Після повернення Аральської описової 
експедиції до Оренбурга Шевченко, напри-
кінці 1849 або на початку 1850 року, записав 
до "Малої книжки" невеликого вірша із гли-
боким філософським змістом:

Один у другого питаєм,
Нащо нас мати привела?
Чи для добра? Чи то для зла?
Нащо живем? Чого бажаєм?
І, не дознавшись, умираєм,
А покидаємо діла...

Які ж мене, мій боже милий
Діла осудять на землі?
Коли б ті діти не росли,
Тебе, святого, не гнівили,
Що у неволі народились
І стид на тебе понесли.

Оренбурзькі в'язні заслужили славу – у 
Бога і в людей.

Наталія ПУШКАР

Шевченко серед політичних засланців-поляків (другий праворуч). З мал. О. Чернишова

Нова книга про
Тараса Шевченка

Nowa książka
o Tarasie Szewczence

Сьогодні, 10 березня виповнюється 150 років від дня 
смерті одного із найвидатніших українців, геніально-

го письменника Тараса Шевченка. 

Напередодні ювілею, вшановуючи творчий геній великого Кобза-
ря, волинська письменниця Олександра Гандзюк видала біографічний 
роман «Перед фортецею». У творі розповідається про другий приїзд 
Тараса Шевченка в Україну (1845-1847 роки), зокрема його подорож 
Батьківщиною, участь у Кирило-Мефодіївському товаристві, зустріч із 
однодумцями, арешт і перебування у казематі. 

Книга розкриває ряд малознаних фактів із біографії видатного укра-
їнця. Цікавими видаються творчі експерименти авторки. Волинський 
письменник Сергій Цюриць вважає, що назва твору неоднозначна, «бо 
акумулює в собі і прямий, і прихований смисл». 

Це вже другий біографічний роман Олександри Гандзюк, що побачив 
світ у волинському «Поліграфічно-видавничому домі «Твердиня». Рані-
ше було видано книгу «Лицар духу», присвячену 200-річчю видатного 
польського письменника Юліуша Словацького. Віктор ЯРУЧИК

Dzisiaj, 10. marca obchodzimy 150. rocznicę śmierci jed-
nego z najwybitniejszych Ukraińców, genialnego pisarza 

Tarasa Szewczenki.
W przededniu jubileuszu, ku czci talentu wielkiego Kobzarza, wołyńska 

pisarka Oleksandra Gandziuk wydała powieść biografi czną pod tytułem 
«Przed twierdzą». W utworze opowiada o drugiej podróży Tarasa Szewczenki 
na Ukrainę (lata 1845-1847), szlaku jego wędrówki ojczystym krajem, uczest-
nictwie w działalności Stowarzyszenia Cyryla i Metodego, spotkaniu ze swo-
imi stronnikami, areszcie i wysłaniu do kazamatów. 

Książka zawiera szereg mało znanych faktów z życiorysu wybitnego Ukra-
ińca. Budzą zainteresowanie twórcze eksperymenty autorki. Wołyński pisarz 
Serhij Ciuryć uważa, że tytuł utworu nie jest jednoznaczny, «bo zawiera w 
sobie treść otwartą i skrytą». 

Jest to już druga z kolei powieść biografi czna Oleksandry Gandziuk, któ-
ra została wydana w wydawnictwie «Twerdynia». Wcześniej wydana została 
przez nią książka «Rycerz ducha» poświęcona dwustuleciu urodzin wybitne-
go polskiego pisarza Juliusza Słowackiego.

Wiktor JARUCZYK

Zygmunt Sierakowski (30.05.1826 – 
27.06.1863) był wspominany przez Szewczen-
kę w «Dzienniku». Był to polski rewolucyjny 
demokrata, kapitan generalnego sztabu wojska 
rosyjskiego. Urodził się na wsi Lisowe w rejo-
nie Maniewicze. Studiując na uniwersytecie w 
Petersburgu, brał udział w podziemnym stu-
denckim kółku. Podczas rewolucji w Europie 
1848 roku robił próbę przekroczenia rosyjsko
-austriackiej granicy, żeby uczestniczyć w re-
wolucyjnych wydarzeniach w Galicji, ale go 
schwycono, aresztowano i zesłano jako żołnie-
rza do Korpusu Orenburskiego. Otrzymawszy 
stopień ofi cerski, w 1856 roku wrócił do Pe-
tersburga.

Szewczenkę poznał 28. marca 1858 roku, ale 
ich korespondencję datuje się wcześniej. Taras 
Szewczenko często wspominał o Sierakowskim 
w swoim «Dzienniku» i w listach do Bronisła-
wa Zaleskiego. Z korespondencji Szewczenki z 
Sierakowskim pozostały jedynie trzy listy: jeden 
Szewczenki do Sierakowskiego, dwa – Sierakow-
skiego do Szewczenki.

Co ciekawe, Polak Zygmund pisał listy do Ta-
rasa w języku ukraińskim, widocznie wiedząc, 
jak trudno ukraińskiemu poecie w niewoli nie 
słyszeć ojczystego języka. Szewczenko natomiast 
musiał odpowiadać po rosyjsku, bo korespon-
dencja była sprawdzana przez cenzurę.

W 1863 roku Zygmund Sierakowski (pseudo-
nim – Dolengo) nielegalnie wyjechał na Litwę, 

gdzie stanął na czele narodowo-wyzwoleńczego 
powstania. W bitwie z carskim wojskiem zo-
stał ranny i zabrany do niewoli. Powieszono go 
jako niebezpiecznego przestępcę państwowego. 
Skończył wówczas 37 lat. 

Po powrocie aralskiej opisowej ekspedycji do 
Orenburgu Szewczenko, pod koniec 1849 lub na 
początku 1850 roku, wpisał do "Małej książki" 
krótki wiersz o głębokiej treści fi lozofi cznej:

Odyn u druhoho pytajem,
Naszczo nas maty prywela?
Czy dla dobra? Czy to dla zła?
Naszczo żywem? Czoho bażajem?
I, ne doznawszyś, umyrajem,
A pokydajemo diła...

Jaki ż mene, mij boże myłyj
Diła osudiać na zemli?
Koły b ti dity ne rosły,
Tebe, swiatoho, ne hniwyły,
Szczo u newoli narodylyś
I styd na tebe ponesły.

Więźniowie orenburscy zasługują na chwalę 
–  Boga i ludzi.

Natalia PUSZKAR
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W 1901 r. na własny koszt po-
łączył swoje mieszkanie na Kicz-
kariwce z policyjnym zarządem 
na Krasnym (jedna z dzielnic 
Łucka; Krasne – znaczy „ładne”) 
i z mieszkaniami dwóch swo-
ich podległych – kierowników 
okręgów. Pierwsza centrala tele-
foniczna w Łucku liczyła tylko 5 
abonentów. Z czasem Kolubakin 
zakupił jeszcze dwie centrale – 
na 20 i na 30 abonentów, ponie-
waż chętnych do skorzystania z 
tej innowacji było wielu. Abo-
nenci gotowi byli zapłacić za całe 
wyposażenie, zamieszczenie te-
lefonów i ich obsługę. Opłata za 
abonament wynosiła na począt-
ku dwa ruble na miesiąc.

W sierpniu 1904 roku w Łu-
cku było 30 linii telefonicznych, 
a centrala telefoniczna mieściła 
się przy zarządzie policyjnym 
na Krasnym. Zarząd policyjny 
w taki sposób połączony był z 
okręgami miejskimi, koszara-
mi ziemskich strażników, stra-
żą pożarną, pocztą, telegrafem 
i więzieniem. Zwiększenie linii 
telefonicznych spowodowało, 
że abonentami centrali zostały: 
powiatowy urząd ziemski, szpi-
tale – miejski oraz żydowski, 
banki, hotele, adwokaci, leka-
rze, oddziały wojskowe , niektó-
rzy przedstawiciele władzy.

Wyprowadzając się z Łucka, 
Kolubakin przekazał kierowa-
nie centralą telefoniczną komuś 
ze swoich krewnych, później 
kierownictwo przejął na siebie 
kupiec pierwszej gildii, właści-
ciel fabryki cegły „Łucczanin” 
A. Gliklich, który w 1910 roku 
przekazał wszystkie prawa do 
centrali powiatowemu Urzędo-
wi Ziemskiemu w Łucku.

W doniesieniu wołyńskie-
go gubernatora Sztakelberga 
Kijowskiemu, Podolskiemu i 
Wołyńskiemu generał-guberna-
torowi z 14 marca 1911 roku o 
stanie telefonizacji miasta Łucka 
podano, że Łucki Zarząd Powia-
towy, ubiegając się o nadanie mu 
koncesji na stworzenie w Łucku 
sieci telefonicznej, miał na myśli 
legalizację i przydzielenie mu tej 
sieci, która faktycznie już działała 
od kilku lat. Kierowanie tą siecią 
wówczas było skupione w powia-
towym zarządzie (przy ulicy Pa-
radnej; obecnie – obok placu Te-
atralnego, pomieszczenie Łuckiej 
Miejskiej Wojskowej Komendy 
Uzupełnień), który uważał za 
sensowne, że centrala telefo-
niczna nie może być prywatną 
fi rmą komercyjną, a społeczną 
instytucją, która jest niezwykle 
potrzebna pod każdym punktem 
widzenia, dlatego teżi starano się 
sprzyjać jej rozwojowi dla dobra 
lokalnej wspólnoty. Urząd Ziem-
ski planował kupić nową centralę 
na większą liczbę numerów, dla-
tego nawet zwiększył abonament 
od 2,5 do 3,5 rubli na miesiąc (dla 
porównania: dobrą krowę można 
było wtedy kupić za 12-15 rubli).

Wołyński Komitet Guber-
nialny na swoim zebraniu posta-
nowił połączyć Łuck jak z głów-
nymi punktami powiatu, tak i z 
sąsiednimi miastami gubernii; 
kwestię tę rozpatrywał Główny 
Zarząd Poczt i Telegrafów.

«Jeżeli pytanie o urządzeniu 
ziemskiej sieci telefonicznej w 
gubernii będzie rozwiązane po-

zytywnie, - pisał gubernator, - 
przejęcie przez Łucki Zarząd Po-
wiatowy sieci telefonicznej Łucka 
przyczyni się do znacznej ekono-
mii w Urzędzie Ziemskim».

Mimo, że koncesję dla urzą-
dzenia łączy telefonicznych w 
Łucku chcieli wykupić nawet 
niektórzy przedsiębiorcy z in-
nych miast gubernii, decyzja 
została podjęta na korzyść Łu-
ckiego Urzędu Ziemskiego.

Taki był początek telefoniza-
cji Łucka.

Wydarzenia I wojny świato-
wej, choć dziwnie to 
wygląda, przyczyniły 
się do szybkiego roz-
woju łącza telegrafi cz-
nego i telefonicznego 
na Wołyniu: efektywne 
połączenie pomiędzy 
sztabami i pozycjami 
bojowymi, szybkie i 
operatywne kierowanie 
wojskiem było gwaran-
cją sukcesu rosyjskich 
wojsk. Jak świadczył 
Paweł Dubyna, były 
urzędnik resortu pocz-
towego w Łucku, biuro 
pocztowo-telegrafi czne 
znajdowało się naj-
pierw w domu, w któ-
rym mieszkała rodzina 
Kosaczów (od końca 
XIX wieku tam znaj-
dował się urząd woj-
skowy), a od 1916 roku 
– w domu Lewenzona 
(obecnie prospekt Woli; dom nie 
zachował się). Kierownikiem cen-
trali telefoniczno-telegrafi cznej w 
Łucku w czasie I wojny światowej 
był Serhij Wawiłow, później – 
znany fi zyk, akademik; w latach 
1945-51 prezydent Akademii 
Nauk ZSRR.

Rewolucja październikowa, 
częste zmiany władzy w latach 
1918-21 nie doprowadziły do 
postępu, chociaż wydaje się, że 
wojska korzystały z komunikacji 
telefonicznej. Stabilizacja życia 
w okresie Drugiej Rzeczypospo-
litej doprowadziła do stopnio-
wych zmian na lepsze. W 1925 
roku poczta w Łucku znajdowa-
ła się przy ulicy Tadeusza Koś-
ciuszki 5 (na Krasnym). Pocztą 
kierował Wincenty Giętkowski, 
podporządkowanych mu było 
30 urzędników, technik telegra-
fu, troje telefonistów, troje sta-
żystów i 16 listonoszy.

Rocznik statystyczny "Luck w 
świetle cyfr i faktów" z 1926 roku 
podaje spis telefonów głównych 
instytucji państwowych i niektó-
rych osób prywatnych w mieście; 
nawet trzy gminy poza Łuckiem 
zostały telefonizowane: Czaru-
ków (nr 174), Poddębce (nr 187), 
Połonka (nr 167). Banki, kance-
larie, młyny, magazyny, szpitale, 
biura, sąd, prokuraturę, policję, 
dyrekcje, dworzec kolejowy, nie-
które prywatne mieszkania ob-
sługiwała centrala telefoniczna na 
200 numerów. Było też połączenie 
pomiędzy miastami: z Równem, 
Dubnem, Kołkami, Kowlem, Ki-
wercami, Ołyką, Rożyszczami, 
Torczynem, Włodzimierzem Wo-
łyńskim, a nawet Warszawą.

Prywatnych telefonów było nie-
wiele. Wśród najbardziej znanych 
przeciętnym łucczanom nazwisk 
należy wymienić Włodzimierza 

Lipińskiego, lekarza-wenerologa 
(brata Wiaczesława Lipińskiego), 
dom którego do tej pory znajdu-
je się przy obecnej ulicy Bogdana 
Chmielnickiego, i rodzinę Kron-
sztejnów, właścicieli najpiękniej-
szych kamienic w Łucku (na przy-
kład kamienice, w których obecnie 
mieszczą się Kolegium Medyczne 
przy ul. Łesi Ukrainki i obwodowa 
prokuratura).

Pocztowi urzędnicy (telegra-
fi ści, telefoniści, listonosze) w 
Tabeli Rang znalazły się nie na 
ostatnim miejscu. Nie bez pod-
staw jedna łucka mieszczanka, 

która miała trzy córek, marzyła 
o oddaniu ich za mąż: „starszą 
– za przystojnego wojskowego, 
średnią – za studenta-uczonego, 
a młodszą – za tego urzędnika, 
który po mieście listy roznosi”. 
Podobnie do wszystkich urzędni-
ków pocztowi mieli swoje ozna-
czenia: mundur, szynel, kaszkiet, 
znaczki, guziki. Listonosze mieli 
także blachę z numerem, jak w 
wierszu S. Marszaka: „Z cyfrą „5” 
na blaszce z miedzi, w niebieskim 
kaszkiecie". Taką informację po-
dają również zdjęcia z początku 
XX wieku ze zbiorów Wołyńskie-
go Muzeum Krajoznawczego. 
Chociaż wydaje się, że specyfi ka 
pracy telefonistów (w zakrytych 
pomieszczeniach, na centralach) 
pozwalała na pewną wolność w 
wyborze ubrania.

Druga wojna światowa znów 
odrzuciła rozwój telefonizacji 
prawie do początkowego pozio-
mu. W 1960 roku numery tele-
foniczne w Łucku były jeszcze 
trzycyfrowe.

Історія

З історії телефонного зв'язку в Луцьку
У невеликому на початку ХХ століття повітовому місті Луцьку, у 
якому було лише понад півтори тисячі житлових будинків (із них 389 
– кам’яних) і 20230 жителів (дані на 1903 рік), розпочинається теле-
фонізація у 1901 році, завдяки повітовому справнику М. Колюбакіну. 

Своє помешкання на Кіч-
карівці він з'єднав за власні 
кошти з поліцейським управ-
лінням на Красному (один 
з районів Луцька; Красне 
– означає "красиве") і з квар-
тирами двох своїх підлеглих 
– начальників дільниць. Пер-
ший телефонний комутатор 
у Луцьку був лише на 5 або-
нентів. Згодом Колюбакін за-
купив ще два комутатори – 
на 20 і на 30 абонентів, адже 
бажаючих запровадити но-
винку було багато. Абоненти 
готові були оплачувати усе 

обладнання, уста-
новку телефонів та 
їх обслуговування. 
Абонентна плата 
становила спочатку 
два рублі на місяць.

На серпень 1904 
року в Луцьку було 
30 телефонних лі-
ній, а центральна 
телефонна станція 
р озт а шову в а лася 
при поліцейському 
управлінні на Крас-
ному. Поліцейське 
управління, таким 
чином, було з'єднане 
з міськими дільни-
цями, казармами 
земських страж-
ників, пожежним 
обозом, поштово-
телеграфною конто-
рою, в’язницею. Зі 
збільшенням теле-

фонних ліній абонентами цен-
тральної станції стали: повіто-
ва управа у справах земського 
господарства, міська і єврей-
ська лікарні, банки, готелі, ад-
вокати, лікарі, воїнське «при-
сутствіє», військові частини, 
окремі високопосадовці.

Виїжджаючи з Луцька, Ко-
любакін передав завідування 
телефонною станцією комусь зі 
своїх родичів, згодом керівни-
цтво перейшло до купця пер-
шої гільдії, власника цегельно-
го заводу "Лучанин" А.Глікліха, 
який у 1910 році передав усі 
права на станцію Луцькій пові-
товій земській управі.

У донесенні від 14 берез-
ня 1911 року Волинського 
губернатора Штакельбер-
га Київському, Подільсько-
му і Волинському генерал-
губернатору про стан 
телефонізації міста Луцька 
йшлося про те, що Луцька 
повітова управа, порушую-
чи клопотання про надання 
їй концесії на влаштування 
у Луцьку телефонної мережі, 

мала на увазі легалізацію і за-
кріплення за нею (управою) 
цієї мережі, яка, по суті, фак-
тично діє упродовж кількох 
років. Завідування цією ме-
режею уже тоді було зосеред-
жене у повітовій управі (по 
вулиці Парадній; нині – ра-
йон Театральної площі, при-
міщення Луцького міського 
військкомату), яка вважала 
– і цілком резонно – що те-
лефонна станція не повинна 
бути приватним комерційним 
закладом, а – громадським і 
надзвичайно необхідним під 
кожною точкою зору, тому 
і намагалася сприяти його 
розвитку на користь усього 
місцевого населення. Земська 
управа планувала закупити 
новий комутатор на більшу 
кількість номерів, тому навіть 
підвищила абонентну плату 
з 2,5 до 3,5 рублів на місяць 
(для порівняння: хорошу ко-
рову у той час можна було 
придбати за 12-15 рублів).

Волинський губернський 
комітет на своєму зібранні 
постановив зв'язати місто 
Луцьк телефонним сполучен-
ням як з основними пункта-
ми повіту, так і з сусідніми 
містами губернії. Це завдан-
ня знаходилося на розгляді 
Головного управління пошт і 
телеграфів.

«Якщо питання про вла-
штування земської телефонної 
мережі у губернії вирішиться 
позитивно, - писав губерна-
тор, - прийняття Луцькою по-
вітовою управою телефонної 
сітки м. Луцька у своє відання 
дасть земському управлінню 
значну економію».

Хоча викупити концесію 
для влаштування телефонно-
го зв'язку у Луцьку хотіли на-
віть деякі підприємці з інших 
міст губернії, справу було ви-
рішено на користь Луцького 
повітового земства.

Таким був початок теле-
фонізації Луцька.

Події Першої світової ві-
йни, як не дивно, сприяли 
активному розвитку теле-
графної і телефонної справи 
на Волині: дієвий зв'язок між 
штабами та бойовими пози-
ціями, швидке і оперативне 
керування військовими ді-
ями було запорукою успіху 
російських військ. Як свідчив 
Павло Семенович Дубина, 
колишній чиновник Луць-
кого поштового відомства, 
поштово-телеграфна контора 
спочатку знаходилась у бу-
динку, де жила родина Коса-
чів (з кінця ХІХ ст. там було 
і воїнське «присутствіє»), а з 
1916 року – у домі Левензона 
(нинішній проспект Волі; бу-
динок до наших днів не зберіг-
ся). Начальником телефонно-
телеграфної станції у Луцьку 
періоду Першої світової війни 
був Сергій Іванович Вавілов, 
пізніше – відомий фізик, ака-
демік; у 1945-51 р.р. – прези-
дент Академії наук СРСР.

Жовтневий переворот, 
часті зміни влади у 1918-
21р.р. не сприяли, технічно-
му прогресу, хоча війська, 
швидше за все, були телефо-
нізовані, але з початком ста-

білізації життя у часи Другої 
Речі Посполитої ситуація 
поступово змінювалася на 
краще. У 1925 році пошто-
ве відділення у Луцьку зна-
ходилося на вулиці Тадеуша 
Костюшка, 5 (на Красному). 
Керував поштою Вінцент 
Гентковський, йому підпо-
рядковувалося 30 службов-
ців, технік телеграфу, троє 
телефоністів, троє практи-
кантів і 16 поштарів.

Статистичний збірник 
"Luck w świetle cyfr i faktów" 
за 1926 рік подає список те-
лефонів основних державних 
установ та деяких приватних 
осіб міста; навіть три ґмі-
ни за межами Луцька було 
телефонізовано: Чаруків 
(№ 174), Піддубці (№ 187), 
Полонка (№ 167). Банки, кон-
тори, млини, склади, шпита-
лі, бюро, суд, прокуратуру, 
поліцію, дирекції, залізничну 
станцію, деякі приватні по-
мешкання обслуговував те-
лефонний комутатор на 200 
номерів. Був і міжміський 
зв'язок: із Рівним, Дубно, 
Колками, Ковелем, Ківер-
цями, Оликою, Рожищами, 
Торчином, Володимиром-
Волинським, Варшавою!

Приватних телефонів 
було небагато. Серед най-
відоміших, для пересічних 
лучан, слід назвати прізви-
ща Влодзімєжа Липинсько-
го, лікаря-венеролога (брата 
В'ячеслава Липинського), 
будинок котрого досі знахо-
диться на нинішній вулиці 
Богдана Хмельницького, і ро-
дину Кронштейнів, власни-
ків найкрасивіших будинків 
у Луцьку (у тому числі примі-
щення нинішнього медично-
го коледжу по вул. Лесі Укра-
їнки і обласної прокуратури).

Поштові чиновники (те-
леграфісти, телефоністи, 
поштарі) у Табелі про ран-
ги займали не останнє міс-
це. Недаремно одна луцька 
міщанка, яка мала трьох 
дочок, мріяла віддати їх за-
між: "старшу – за душку-
воєнного, середульшу – за 
студента-вченого, а молод-
шу – за того чиновника, що 
по місту листи розносить". 
Як і всі чиновники, поштові 
службовці мали свої відмін-
ні ознаки: мундир, шинель, 
кашкет, форменні кокарди, 
петлиці і ґудзики. Поштарі 
ще мали бляху із номером, як 
у вірші С. Маршака: "С циф-
рой "5" на медной бляшке, в 
синей форменной фуражке". 
Таку інформацію подають і 
фотокартки початку ХХ сто-
ліття із фондів Волинського 
краєзнавчого музею. Хоча, 
можливо, специфіка роботи 
телефоністів (робота у за-
критих приміщеннях, на ко-
мутаторах) дозволяла певну 
свободу при виборі одягу.

Друга світова війна зно-
ву відкинула розвиток теле-
фонізації мало не до почат-
кового рівня. Принаймні, у 
1960 році телефонні номери 
в Луцьку були тризначними.

Z historii komunikacji telefonicznej w Łucku
Niewielkie na początku XX wieku powiatowe miasto Łuck, które 
liczyło tylko ponad półtora tysiąca domów (z nich 389 – kamieni-
ce) i 20230 mieszkańców (dane z 1903 roku), początki telefoniza-
cji zawdzięcza sprawnikowi powiatu M.Kolubakinowi.

Natalia PUSZKAR, 
główny kustosz 

Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego

Наталія ПУШКАР, 
головний хранитель

Волинського краєзнавчого музею

Телефонний зв'язок бере свій початок у 1876 році ви-
найденням Олександром Грейамом Беллом (1847-1922) у 
США першого практично придатного до використання 
телефонного апарата і створенням першої телефонної 
станції (1878, Нью-Хейвен, США). Подальший розвиток 
цього технічного нововведення пов'язується з іменами 
А.Б. Строуджера (США), П. Голубицького, М. Фрейден-
берга, С. Бердичевського-Апостолова, В. Коваленкова (усі 
– Росія), М. Шулейкіна (СРСР).

Komunikacja telefoniczna bierze swój początek w 1876 roku 
– po tym, jak Alexander Graham Bell  (1847-1922) wynalazł w 
USA pierwszy przydatny do wykorzystania aparat telefonicz-
ny i stworzył pierwszą fi rmę telefoniczną (1878, New Haven, 
USA). Późniejszy rozwój tej technicznej innowacji związany 
jest z nazwiskami A. B. Strowgera (USA), P. Hołubickiego, M. 
Frejdenberga , S. Berdyczewskiego-Apostołowa, W. Kowalen-
kowa (wszyscy z Rosji), M. Szulejkina (ZSRR).
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Польська преса про Україну
Czarnobyl wciąż groźny. Potrzebna "zrzutka" na sarkofag

W 2016 roku wygasa "ważność" sarkofagu osłaniającego reaktor w Czarnobylu. Żeby zbudować 
nowy, potrzeba około 1,5 miliarda euro. Ukraina nie jest sama w stanie podołać temu zadaniu, 
więc Komisja Europejska apeluje do światowych rządów o zebranie 750 mln euro na ten cel. 

Budowa nowego sarkofagu jest o tyle ważna, że wciąż znajduje się w nim 200 ton wysoce radio-
aktywnego paliwa, które wyciekło na skutek wybuchu w kwietniu 1986 roku.

Eksplozja reaktora czarnobylskiej elektrowni doprowadziła do skażenia ok. 100 tys. km kwa-
dratowych powierzchni. Najbardziej ucierpiała Białoruś. Substancje radioaktywne dotarły też 
nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i 
Włoch.

Specjaliści wciąż nie potrafi ą ustalić, ile było śmiertelnych ofi ar katastrofy. Według ocen Świa-
towej Organizacji Zdrowia liczba zmarłych na raka wywołanego przez skażenie po wybuchu w 
elektrowni może sięgać nawet 9 tysięcy.

Strefa wokół Czarnobyla do dziś jest zamknięta. Obowiązuje tam surowy zakaz przebywania.
TVN24, 1 marca 2011 roku

Чорнобиль надалі небезпечний. Треба «скинутися» на саркофаг
У 2016 році закінчується «дія» саркофагу, що захищає реактор у Чорнобилі. Для будів-

ництва нового необхідно близько 1,5 мільярда євро. Україна самотужки не зможе виконати 
це завдання, тому Європейська Комісія звертається до світових урядів для збору 750 міль-
йонів євро для цієї мети.

Будівництво нового саркофагу є надзвичайно важливим, адже у ньому надалі знахо-
диться 200 тонн високорадіоактивного ядерного палива, яке витекло у результаті вибуху 
у квітні 1986 року.

Аварія реактора Чорнобильської електростанції призвела до забруднення близько 100 
тис. квадратних кілометрів території. Найбільше постраждала Білорусь. Радіоактивні еле-
менти потрапили також на Скандинавію та у Центральну Європу, у тому числі у Польщу, а 
також на південь континенту – у Грецію та Італію. 

Спеціалісти досі не можуть встановити скільки загинуло людей унаслідок катастрофи. 
Згідно оцінок Всесвітньої організації здоров’я, кількість померлих внаслідок раку, що був 
спричинений забрудненням після аварії на електростанції, може дорівнювати навіть 9 ти-
сячам. 

Територія навколо Чорнобиля донині є закритою. Там діє сувора заборона для перебу-
вання.      

TVN24, 1 березня 2011 року

Ukraina.W miastach na wschodzie brakuje chleba
Brak mąki doprowadził do defi cytu chleba w dwóch 100-tysięcznych miastach w obwodzie 

ługańskim na wschodniej Ukrainie – podały w poniedziałek lokalne media. 
Chleba brakuje w Swierdłowsku i Rowieńkach, miastach, w których mieszkańcy utrzymują się 

przede wszystkim z pracy w okolicznych kopalniach. 
"Społeczeństwo ogarnęła panika" - przekazały wiadomości stacji telewizyjnej "1plus1". 
Władze miejskie Swierdłowska przyznały, że problemy z kupnem chleba były, ale zostały już 

rozwiązane. Z powodu braku mąki w ubiegłą sobotę jego wypiek wstrzymała największa miejska 
piekarnia państwowa, lecz sytuacja została opanowana dzięki dostawom z innych piekarń. 

Informacje o tym, że w sklepach na Ukrainie brakuje mąki, zaczęły pojawiać się w lutym. Eks-
perci twierdzili wówczas, że jest to wynik działań rządu, który sztucznie stara się ograniczyć wzrost 
cen artykułów spożywczych. W wyniku tych kroków sprzedawcy przestali dostarczać mąkę do 
sklepów.

Podobna sytuacja panuje na rynku kaszy gryczanej. Mimo nakazów rządu, który nakłania 
sprzedawców do obniżenia jej cen, taniej kaszy w ukraińskich sklepach wciąż brak. 

Gazeta Wyborcza, 7 marca 2011 roku

Україна. У східних містах бракує хліба
«Брак борошна призвів до дефіциту хліба у двох 100-тисячних містах Луганської області, 

що на сході країни», - повідомили у понеділок регіональні ЗМІ.
Хліба не вистачає у Свердловську та Ровеньках – містах, у яких жителі утримуються, 

передусім, з робіт на навколишніх шахтах.
«Суспільство огорнула паніка», - повідомили новини телеканалу «1+1».
Міська влада Свердловська зізналася, що проблеми із покупкою хліба були, але вони 

вже вирішені. Через відсутність борошна у минулу суботу випікання хліба призупинила 
найбільша державна пекарня, однак ситуація виправилася завдяки поставкам із інших пе-
карень.

Інформації про те, що у магазинах в Україні бракує борошна, почали з’являтися у лю-
тому. Експерти вважали, що це результат дій уряду, який штучно намагається обмежити 
ріст цін на продукти харчування. У результаті таких кроків продавці перестали поставляти 
борошно до магазинів. 

Подібна ситуація панує на ринку гречки. Незважаючи на накази уряду, який змушує 
продавців знизити на неї ціну, дешевої каші в українських магазинах досі мало. 

«Ґазета Виборча», 7 березня 2011 року

Z Krakowa do Kijowa w półtorej godziny
Ukraińskie linie lotnicze AeroSvit uruchomiły bezpośrednie połączenie z Krakowa do Kijowa. 
Pasażerowie są zadowoleni, zwłaszcza ci, latający na Ukrainę w interesach. - Wcześniej mu-

siałam latać z Warszawy lub z Wiednia. Teraz podróż zajmie mi 1,5 godziny zamiast kilkunastu 
- mówi pani Natalia.

Samoloty AeroSvitu będą latały cztery razy w tygodniu - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. 
Ceny biletów zaczynają się od 423 złotych. Kijowskie embraery jednorazowo zabiorą na pokład do 
49 pasażerów.

Dziennik Polski, 2 marca 2011 roku

Із Кракова до Києва за півтори години
Українські авіалінії «Аеросвіт» запровадили пряме сполучення із Кракова до Києва. 
Пасажири задоволені, особливо ті, котрі літають в Україну у справах. «Раніше мусила 

літати із Варшави чи із Відня. Нині подорож займе мені 1,5 години замість кільканадцяти», 
- говорить пані Наталія.

Літаки «Аеросвіту» будуть літати чотири рази на тиждень: понеділки, вівторки, четвер-
ги та п’ятниці. Ціни білетів починаються від 423 злотих. Київські перевізники за раз ві-
зьмуть на борт 49 пасажирів.

«Джєннік Польскі», 2 березня 2011 року

Spotkanie dziennikarzy 
z Konsulem Generalnym
1 marca w siedzibie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku 
odbyło się robocze spotkanie Konsula Generalnego Tomasza Janika z dziennika-
rzami ukraińskimi. Głównym powodem tego spotkania według Konsula General-
nego jest pewien niedosyt informacji o współpracy w różnych mediach.

Na początku spotkania Konsul Generalny przy-
pomniał obecnym, że 1 marca Polska obniżyła 
opłaty wizowe dla obywateli Ukrainy z 35 do 20 
euro. Zdaniem Konsula „jest to wymierny przykład 
dobrosąsiedzkich stosunków Polski i Ukrainy”. War-
to zwrócić tu uwagę na to, że obniżka dotyczy długo-
terminowych polskich wiz krajowych. Opłata za wizę 
szengeńską pozostaje bez zmian. Cena wizy krajowej 
zrównała się teraz z ceną przepustki, która jest wyda-
wana w ramach Małego Ruchu Granicznego – umo-
wy pomiędzy Polską i Ukrainą, która wprowadziła 
bezwizowe przemieszczanie się obywateli Polski i 
Ukrainy w strefi e 30 km przy granicy. Konsulat w 
Łucku wydał już prawie 16 tys. takich zezwoleń na 
przekraczanie granicy w ramach MRG. „Oceniamy, 
że jest to bardzo dobry program współpracy polsko-
ukraińskiej. Wpłynęła już ona na zmianę pogranicza, 
rozwijają się kontakty rodzinne, handlowe itd. Jak 
podaje Polska Straż Graniczna, 50 procent przekro-
czeń granicy dokonuje się na podstawie tego właśnie 
dokumentu – przepustki MRG” - zaznaczył konsul. 
Oprócz tego, obecnie blisko 14 kategorii obywateli 
Ukrainy w ogóle zwolniono z opłat wizowych. 

W trakcie spotkania padły pytania o pomnik w 
Sahryniu w powiecie hrubieszowskim i Ostrów-
kach niedaleko Lubomla, o muzeum Wiaczesława 
Lipińskiego, o współpracy z władzą lokalną, a nawet 
o napisanie wspólnego podręcznika z historii. Od-
powiadając na pytanie dotyczące migracji osób pra-
cujących pan Tomasz Janik powiedział, że w Polsce 
obecnie odczuwa się przede wszystkim niedobór 
fachowców w dziedzinach budowlanych, technicz-
nych, budowy maszyn. „Polska, korzystając obecnie 
z dofi nansowania z funduszy europejskich inten-
sywnie się modernizuje – budowane są nowe drogi, 
oczyszczalnie ścieków, stawiane wały, więc potrzeba 
rąk do pracy” - zaznaczył Konsul Generalny. Podał 
też statystyki: w zeszłym roku konsulat w Łucku wy-
dał ponad 90 tys. wiz, z czego połowa to wizy naro-

dowe do Polski, a 40 proc. wiz wydanych w zeszłym 
roku w Łucku to były wizy do pracy.

W tym roku Konsulat Generalny RP w Łucku 
ma przygotowany ambitny program promocji 
kultury polskiej w łuckim okręgu konsularnym. 
Przewidywana jest współpraca w trzech imprezach 
jazzowych na Wołyniu: Dialogi Jazzowe, Jazz Bez i 
Art Jazz Cooperation. W Polsce rok 2011 jest ro-
kiem Czesława Miłosza, laureata Nagrody Nobla 
w dziedzinie literatury, w związku z czym zapla-
nowano kilka imprez, które przybliżą odbiorcy 
ukraińskiemu tę postać. W tym roku dalej będzie 
rozwijała się współpraca pomiędzy fotografi kami 
ukraińskimi i polskimi, przewidziano zwłaszcza 
kilka wystaw fotografi cznych, pokazujących Pol-
skę. Jest w planach także Festiwal Kina Polskiego, 
uczestnictwo w obchodach Dni Europy, w festi-
walu poświęconym Igorowi Strawińskiemu. Będą 
przybliżane ważne rocznice w historii Polski, które 
zapoczątkowały przemiany w Europie Środkowo
-Wschodniej: wydarzenia marcowe z roku 1968, 
które w efekcie doprowadziły do powstania „So-
lidarności”. W tym roku mija 30. rocznica wpro-
wadzenia stanu wojennego w Polsce. Także biorąc 
pod uwagę udane wydarzenia związane z postacią 
Witkacego, znanego polskiego dramaturga, który 
we wrześniu 1939 roku odebrał sobie życie właśnie 
tutaj na Wołyniu w momencie wkraczania Armii 
Czerwonej, konsulat chce kontynuować współpra-
cę z teatrami z Zakopanego i Słupska, których pa-
tronem jest Witkacy i zaprosić ich również w tym 
roku ze spektaklami do Łucka i Równego. 

Oprócz wszystkich tych informacji dziennika-
rze otrzymali od Konsula Generalnego propozy-
cję pomocy w zorganizowaniu wizyty studyjnej 
dziennikarzy ukraińskich, aby mogli zobaczyć, 
jak wygląda przygotowanie granicy do Euro 2012.

Natalia DENYSIUK

1 березня у Генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку від-
булася робоча зустріч Генерального консула Томаша Яніка з українськими 
журналістами. Головним приводом до цієї зустрічі, як зазначив Генеральний 
консул, є недостатня кількість інформації про співпрацю у ЗМІ.

На початку зустрічі Генеральний консул 
нагадав присутнім, що з 1 березня 2011 року 
Польща зменшила оплату за візу для громадян 
України з 35 до 20 євро. На думку Консула, – 
„це виразний приклад добросусідських взаємин 
Польщі та України”. Варто звернути увагу на  те, 
що зменшення ціни стосується лише довгостро-
кових польських національних віз. Оплата за 
шенгенську візу не змінюється. Вартість націо-
нальної візи тепер зрівнялася із вартістю пере-
пустки, яка видається у рамках Малого Прикор-
донного Руху – угоди між Польщею та Україною, 
яка запровадила безвізове пересування грома-
дян Польщі та України у 30-кілометровій при-
кордонній зоні. Консульство у Луцьку видало 
вже майже 16 тисяч таких дозволів на перетин 
кордону у рамках МПР. „Ми вважаємо, що це 
дуже добра програма польсько-української 
співпраці. Вона вже вплинула на зміну прикор-
донної зони, розвиваються сімейні контакти, 
комерційні відносини і т.д. Як подає польська 
прикордонна служба, 50 % перетинів кордону 
здійснюється на основі саме цього документа – 
перепустки МПР,” - зазначив Консул. Окрім цьо-
го, нині близько 14 категорій громадян України 
повністю звільнено від оплати за візу. 

У ході зустрічі прозвучали запитання про 
пам'ятники у Сагрині Грубешівського пові-
ту та Острівку неподалік Любомля, про музей 
В'ячеслава Липинського, про співпрацю з міс-
цевою владою, навіть про написання спільного 
підручника з історії. Відповідаючи на запитання, 
що стосувалося трудової міґрації, Томаш Янік 
сказав, що у Польщі нині відчувається, перш за 
все, нестача фахівців у будівельній, технічній та 
машинобудівній галузях. „Польща зараз, корис-
туючись також дофінансуванням з європейських 
фондів, переживає інтенсивну модернізацію 
– будуються нові дороги, очисні споруди, став-
ляться вали, тобто потрібні робочі руки,” - зазна-
чив Генеральний консул. Подав також статисти-
ку: минулого року консульство у Луцьку видало 

понад 90 тисяч віз, з яких половину становлять 
національні візи до Польщі, а 40 % віз, виданих 
минулого року в Луцьку, - робочі.

У цьому році Генеральне консульство 
Республіки Польща у Луцьку має амбіційну 
програму популяризації польської культури 
у луцькому консульському окрузі. Передбача-
ється співпраця у трьох джазових фестивалях 
на Волині: „Dialogi Jazzowe”, „Jazz Bez” i „Art 
Jazz Cooperation”. У Польщі 2011-ий – рік Чес-
лава Мілоша, лауреата Нобелівської премії в 
галузі літератури, тому заплановано кілька за-
ходів, які наблизять українцям цю постать. У 
нинішньому році продовжуватиме розвивати-
ся співпраця між українськими та польськими 
фотографами, передбачено кілька фотовиста-
вок, що представлятимуть Польщу. В планах є 
також Фестиваль польського кіно, участь у від-
значенні Днів Європи, у фестивалі, що присвя-
чений Ігореві Стравінському. Відзначатимуть 
важливі річниці в історії Польщі, які започат-
кували зміни в Центрально-Східній Європі. 
Це, зокрема, березневі події 1968 року, які в 
результаті призвели до появи „Солідарності”. 
У 2011 році минає 30-а річниця запроваджен-
ня воєнного стану в Польщі. Також, беручи до 
уваги вдалі заходи, пов'язані з постаттю Ігнація 
Віткевича, відомого польського драматурга, 
який у вересні 1939 року вчинив самогубство 
на Волині, коли сюди прийшла Червона Армія, 
консульство хоче продовжувати співпрацю з 
театрами із Закопаного і Слупська, патроном 
яких є Віткаци, і знову запросити їх у ниніш-
ньому році зі спектаклями до Луцька і Рівного.

У додатку до всієї цієї інформації журналісти 
почули пропозицію Генерального консула до-
помогти в організації виїзду українських жур-
налістів на кордон, щоб вони могли побачити, 
як виглядає його підготовка до Євро-2012.

Наталія ДЕНИСЮК
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5. marca salę Towarzystwa Kultury Polskiej wy-
pełniły dzieci w barwnych i bardzo pomysłowych 
strojach. Znalazło się kilka księżniczek, pojawił się 
husarz, liczne grono stanowiły także dzieci – koty... 
Na balu dzieci prezentowały swoje kostiumy, oglą-
dały multimedia z polskimi tańcami, a potem pod 
okiem choreografa, Pani Wiktorii Harasym próbo-

wały same zatańczyć podstawowe fi gury polskich 
tańców narodowych – poloneza i krakowiaka. Spot-
kanie zintegrowało dzieci z zajęć polskiej szkółki 
przy Towarzystwie i przybyłych na zabawę uczniów 
klas języka polskiego ze Szkoły nr 15 w Równem.

Podobne spotkanie miało miejsce po raz pierw-
szy w Dubnie w Towarzystwie Kultury Polskiej, przy 
czym na spotkanie została tam zaproszona młodzież. 
W profesjonalnej sali do zajęć tanecznych uczniowie 
szkółki sobotniej języka polskiego mieli możliwość 
zapoznania się z tańcami takimi jak polonez i lubelski. 

Natomiast w Goszczy miały miejsce Zapusty 
nie tylko z tańcami, multimediami, ale także z 
krótkimi scenkami tematycznymi, przygotowa-
nymi przez uczniów z tamtejszego gimnazjum 
pod okiem Pani Oksany Jesimczuk. W każdym 
ośrodku po tanecznych wygibańcach można 
było pokrzepić siły tradycyjnymi pączkami. 

Pomysłodawcą, inspiratorem i organizatorem 
tego rodzaju spotkań zapustowych jest nauczyciel-
ka języka polskiego z Równego, Pani Justyna Jancz.

Культура

Аби провести зиму та з со-
нячним настроєм привітати 
весну, у Волинській обласній 
бібліотеці для юнацтва зустрі-
лися художники, студенти та 
журналісти. Вони поспілкува-
лися про живопис та ознайо-
милися з роботами таланови-

тих дітей-художників Луцька.
У бібліотеці представили 

лише частину робіт із вистав-
ки «Світ кольоровими очима», 
яка експонувалась у Луцькій 
галереї мистецтв. Авторами 
картин є учні арт-студії «Пя-
терня», яку очолює волинська 
художниця, член Національ-
ної спілки художників Укра-
їни Тетяна Мялковська. Вона 
розповіла журналістам про те, 
як проходив процес створен-
ня картин та наголосила на 
тому, що роботи, представлені 
«тут, у бібліотеці, щоб почати 
весну творчо, легко, радісно і 
з настроєм». Усього було ви-
ставлено дев’ять картин. На 
жаль, показати більше творів 
не дозволив розмір зали, в 
якій вони експонувалися. «Ді-
тки малювали свій світ, свої 
родинні дерева, настрій, сім’ї, 
свої автопортрети. Ідея кож-
ної картини належить авто-
ру», – додала Мялковська. 

Маленькі художники роз-
повідали про те, скільки часу 
займаються малюванням та 
чим саме їх захоплює і нади-
хає навчання у студії. Олек-
сандра Багнюк зазначила, що 
на її картині зображено дере-
во щастя, любові і дві людини 

– закохані одна в одну: хло-
пець і дівчина. Цей твір юна 
мисткиня малювала, коли їй 
було близько дев’яти років. 
На малюнку вона зобразила 
дерево у формі метелика – 
символу «кохання цих двох 
людей, з’єднаних в одне ціле». 

Аліна Веселовська є учени-
цею арт-студії вже шість років. 
На своїй картині зобразила 
щастя, людську доброту і бла-
гополуччя, символом якого та-
кож є дерево. «На моїй картині 
зображено довголіття, тому що 
дерево означає ще й сердечність 
і доброту, яку людина отримує 
від матері, від батька, від своїх 
найрідніших людей. Надихнула 
мене на це весна, дні народжен-
ня мами і тата, мій маленький 
братик Андрійко», – розповіла 
дівчинка. «Натхнення… Воно 
ж недовговічне. Воно приле-
тить і буває довго, а буває так, 
що зразу і відлетить. Але якщо 
малюєш картину, то муза за-

лишається надовго», – ділилася 
вона враженнями від процесу 
малювання.

Детальніше про навчання 
та заходи арт-студії «Пятерня» 
розповідала Тетяна Мялков-
ська. Також вона ознайомила 
присутніх з особливостями 

нетрадиційної методики, яку 
у своїй роботі використовує 
студія. В основі навчання – ви-
ховні заходи. Уроки малюван-
ня проходять не лише у студії, 
але й у пленерних таборах, 
під час яких діти вивчають 
історію міст, знайомляться з 
багатьма людьми тощо. Такі 
заходи найчастіше проходять 
в Україні, зокрема на Поліссі 
та в Карпатах, відбувалися та-
кож і за її межами – у Польщі 
та Угорщині. 

Картини учнів арт-студії 
часто купують, тому моло-
ді митці мають можливість 
за власні, а не за батьківські 
гроші, придбати собі фарби, 
пензлі чи папір. Окрім того 
їхні роботи представляють 
на різноманітних конкурсах. 
Це стимулює дітей працювати 
далі та розвивати свій талант.

«Світ кольоровими 
очима»
1 березня нинішнього року маленькі художники Луцька пред-
ставили виставку художніх робіт «Світ кольоровими очима», 
зробивши прихід весни теплішим, веселішим та колоритнішим.

Оксана ЦИМБАЛЮК

Прощання з карнавалом

У цьому році на Масляну в Рівному провели костюмований бал для най-
молодших.

5 березня у залі Товариства польської куль-
тури зібралися діти в кольорових і дуже ори-
гінальних вбраннях. Було тут кілька прин-
цес, гусар, велику групу становили також 
діти-коти... Під час балу діти представляли 
свої костюми, оглядали фільми з польськими 
танцями, а потім під наглядом хореографа 
Вікторії Гарасим пробували самі виконати 
основні фігури з польських народних танців 
– полонеза і краков’яка. Зустріч об’єднала ді-
тей, що ходять на заняття з польської мови, 
яка діє при товаристві, та учнів, які вивчають 
польську мову у рівненській школі №15.

Подібна зустріч вперше відбулася в Дубні 
у Товаристві польської культури, на неї було 
запрошено молодь. У професійному залі, при-
значеному для занять танцями, учні суботньої 
школи, які вивчають тут польську мову, мали 
можливість познайомитися з такими танця-
ми, як полонез і люблінський танець. 

Натомість у Гощі Масляна відбувалася не лише 
з танцями, фільмами, але й із короткими тематич-

ними сценками, які приготували учні місцевої 
гімназії під керівництвом Оксани Єсімчук. У кож-
ному осередку після танцювальних занять можна 
було підкріпити сили традиційними пончиками. 

Автором ідеї, натхненником і організато-
ром таких зустрічей на Масляну є вчителька 
польської мови з Рівного Юстина Янч.

ВМ

 Pożegnanie karnawału
W tym roku na Zapusty w Równem przygotowano bal kostiumowy dla naj-

młodszych. 

MW

«Świat kolorowymi 
oczami»
1. marca b.r. najmłodsi malarze z Łucka zaprezentowali swoje 
utwory pod tytułem «Świat kolorowymi oczami», starając się cie-
pło, wesoło i kolorowo ubarwić początek wiosny.

Żeby odprowadzić zimę i z do-
brym humorem przywitać wios-
nę w Wołyńskiej Obwodowej 
Bibliotece dla Młodzieży spotkali 
się malarze, studenci i dziennika-
rze.  Rozmawiano o malarstwie i 
zapoznali się z pracami utalento-
wanych dzieci-malarzy z Łucka.

W bibliotece przedstawio-
no tylko część prac z wystawy 
«Świat kolorowymi oczami», 
która została wyeksponowana 
w Łuckiej Galerii Sztuki. Au-
torami obrazów są uczniowie 
art-studia «Pіaternia», na czele 
którego stoi wołyńska malarka, 
członkini Narodowego Związku 
Malarzy Ukrainy Tetiana Miał-
kowska.  Opowiedziała ona 
dziennikarzom o procesie two-
rzenia obrazów i zwróciła uwa-

gę na to, że prace przedstawio-
no «tu, w bibliotece, żeby zacząć 
wiosnę twórczo, lekko, radośnie 
i z humorem». Wyeksponowa-
nych zostało dziewięć obra-
zów. Niestety na eksponowanie 
większej liczby utworów nie 
pozwolił rozmiar sali, w której 
odbywała się wystawa. «Dzieci 
rysowały swój świat, nastrój, 
swoje drzewa rodzinne, rodzi-
ny, autoportrety. Idea każdego 
obrazu należy do autora» – do-
dała pani Tetiana Miałkowska. 

Autorzy utworów opowia-

dali o tym, ile czasu zajmują 
się malarstwem i co właśnie ich 
inspiruje. Aleksandra Bahniuk 
zaznaczyła, że jej obraz przed-
stawia drzewo szczęścia, miło-
ści i dwoje ludzi – zakochanych 
chłopca i dziewczynę.  Obraz 
ten powstał, kiedy jego autor-
ka miała około dziewięciu lat. 
Przedstawiła na nim drzewo w 
formie motyla – symbolu «mi-
łości tych dwóch osób, połączo-
nych w jedną całość».

Alina Wesełowska jest 
uczennicą art-studia już od 
sześciu lat. Na swoim obrazie 
przedstawiła szczęście, ludzką 
dobroć i pomyślność, symbo-
lem której również jest drzewo. 
«Na moim obrazie przedsta-
wiono długoletniość, ponieważ 

drzewo oznacza także serdecz-
ność i dobroć, którą człowiek 
otrzymuje od matki, od ojca, 
od swoich najbliższych ludzi. 
Inspirowała mnie wiosna, uro-
dziny mamy i taty, mój malutki 
brat Andrijko» – powiedziała 
dziewczynka. «Inspiracja... Nie 
jest ona długowieczna. Przyleci 
i jest niedługo, a bywa tak, że od 
razu ucieka. Ale jeśli malujesz 
obraz, to muza zostaje na dłuż-
szy czas» – dzieliła się ona wra-
żeniami z procesu malowania.

Bardziej dokładnie o na-
uczaniu i przedsięwzięciach art-
studia «Pіaternia» opowiedziała 
Tetiana Miałkowska. Zapoznała 
obecnych ze specyfi ką nietrady-
cyjnej metodyki wykorzystywa-
nej przez studio. Jej podstawą są 
przedsięwzięcia wychowawcze. 
Lekcje malowania odbywają się 
nie tylko w studiu, ale także na 
plenerach, podczas których dzie-
ci uczą się historii miast, zapo-
znają się z wieloma osobami itd. 
Takie przedsięwzięcia najczęś-
ciej odbywają się na Ukrainie, 
zwłaszcza na Polesiu i w Karpa-
tach, odbywały się również za 
granicą – w Polsce i na Węgrach.

Obrazy uczniów art-studia czę-
sto są kupowane, więc dzieci mają 
możliwość za własne pieniądze, 
a nie za pieniądze rodziców, ku-
pić sobie farby, pędzle czy papier. 
Oprócz tego ich utwory przedsta-
wiane są na różnych konkursach. 
Jest to bez wątpienia doskonałym 
bodźcem do dalszej pracy i rozwi-
jania swojego talentu.

Oksana CYMBALUK



710 березня 2011

18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.20 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.40 Погода
21.45 Армія
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
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Шоу Біз
00.20 Від першої особи
00.50 Корисні поради
01.30 УВАГА! НІЧНА 
ПРОФІЛАКТИКА!

Волинський історик 
Олег Разиграєв одержав 
відзнаку в Конкурсі на най-
кращий історичний дебют 
2010 року ім. Владисла-
ва Побуг-Маліновського, 
організаторами якого є 
Інститут національної 
пам’яті Польщі та Інсти-
тут історії Польської ака-
демії наук.

Волинська обласна уні-
версальна наукова біблі-
отека нещодавно відзна-
чила 20-річчя присвоєння 
їй імені Олени Пчілки. До 
цієї річниці у бібліотеці 
відкрили виставку “Два 
десятиліття – з іменем 
Олени Пчілки”.

24-25 лютого на Волині 
відбувалася IV Всеукраїн-
ська наукова конференція 
«Леся Українка і родина 
Косачів у контексті укра-
їнської та світової культу-
ри».

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

Wołyński historyk Oleg 
Razygrajew zdobył wyróż-
nienie w Konkursie na Naj-
lepszy Debiut Historyczny 
Roku 2010 im. Władysława 
Pobóg-Malinowskiego, or-
ganizowanym przez Instytut 
Pamięci Narodowej i Insty-
tut Historii Polskiej Akade-
mii Nauk.

Wołyńska Obwodowa 
Uniwersalna Biblioteka Na-
ukowa obchodziła niedawno 
20-lecie nadania jej imienia 
Ołeny Pcziłky. W związku z 
tym w bibliotece została ot-
warta wystawa “Dwa dzie-
sięciolecia – z imieniem Ołe-
ny Pcziłky”.

24-25 lutego na Woły-
niu odbywała się IV Ogól-
noukraińska konferencja 
naukowa «Łesia Ukrainka i 
rodzina Kosaczów w kontek-
ście ukraińskiej i światowej 
kultury».

Релігія

Академічний студент-
ський хор Інституту мис-
тецтв Волинського наці-
онального університету 
імені Лесі Українки став 
переможцем П’ятого все-
українського конкурсу 
хорового мистецтва імені 
Лесі Українки. 

Akademicki chór studen-
cki Instytutu Sztuk Pięknych 
na Wołyńskim Uniwersy-
tecie Narodowym imienia 
Łesi Ukrainki zwyciężył w 
Piątym Ogólnoukraińskim 
Konkursie Sztuki Śpiewu 
Chóralnego imienia Łesi 
Ukrainki.

06.05 “Мода на успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10 Політика за кавою.
09.25 Для дітей.
09.35 “Пригоди пса 
Цивільного”.
10.10 “Корпорація 
монстрів”, мультфільм, 
США, 2001.
11.50 Кулінарний 
журнал.
12.20 Телемагазин.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Будинок па-
рафіяльного священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай 
мелодію.
16.50 “Мода на успіх”.
17.35 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.20 “Удар у відповідь”, 
серіал, Великобританія, 
2010.
23.05 Театр ТБ.
00.30 “12 розгніваних 
чоловіків”, драма, Росія, 
2007.
03.15 “Чоловіки у велико-
му місті”.
04.00 “Зниклі”.
04.50 Ніч загадок.

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 УВАГА! ПРОФІЛАК-
ТИКА ПЕРШОГО КАНАЛУ!
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. Агро-
сектор
15.30 Погода
15.35 Фольк-music
16.20 Шеф-кухар країни
17.10 Т/с “Атлантида” 20 с.
17.55 Вікно в Америку
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдопере-
кладом)

Понедiлок 
14 березня

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

POLSAT

TVP-2

TVP-1

07.05 Заради майбутнього.
07.30, 13.55 Запитуючи 
про Бога.
08.00 Репортаж.
08.30, 15.55 “І в біді, і в 
радості”.
09.30 Питання на сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.20 Телемагазин.
12.50 Терміново потрібен.
13.20 “Щоденник орангу-
тангів”.
14.20 “Священна війна”.
15.00 Постав на мільйон.
15.55 “І в горі, і в радості”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Один із десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Ліцензія на ви-
ховання”.
20.35 “Сусіди”.
21.05 “Кольори щастя”
21.45 “Мостовякі”.
22.50 Ток-шоу Томаша 
Ліса.
23.55 “Мислити як зло-
чинець”.
00.50, 04.35 “Детектив”, 
драма, США, 2005.
02.30 “З Маніли до Мін-
данао”.
03.35 “Адвокатська кон-
тора”.

12.55 “Битва екстра-
сенсів. Боротьба конти-
нентів”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00, 22.25 “Паралель-
ний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.10 “Національне 
талант-шоу “Танцюють 
всі!-2”
21.10 “ВусоЛапоХвіст”
23.25 Т/с “Доктор Хаус” 
(1)
00.25 Т/с “Клініка” (2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Один раз по 
одному” (1)

5 КАНАЛ

18.20, 00.25 “Погода у 
світі”
18.30, 23.40, 04.30 “Київ-
ський час”
18.45, 23.15, 00.20, 02.50, 
04.20 “Час спорту”
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”
22.15, 23.30, 02.40, 04.15 
“Бізнес-час”
22.30 “Час-Тайм”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд 
преси”
00.30, 03.30 “Автопілот-
новини”
00.40 “Ресторанні 
новини”

12.05 “Кабареїди”. Теле-
турнір.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.15, 19.20, 01.50 “Будинок 
парафіяльного священика”. 
Т/с.
13.45 “Злотопольські”. Т/с.
14.15 “Час гордості”. Т/с.
15.05 “Сто тисяч лелек”. 
Д / с.
15.35 Концерт Крістофа 
Кравчика.
16.35 “Загадкова блондин-
ка”. Телетурніру.
17.30 “Нескорені. Незви-
чайні історії “. Ток-шоу.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Музика нашої душі”. 
Розважальна програма.
19.50 “Гра в міста”. Теле-
турніру.
20.15, 02.15 На добраніч, 
малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Любов над роз-
ливом”. Т/с.
22.00 “Бенефіс Даніеля 
Олбрицького”.
23.00 Погода.
23.05, 04.00 Польща 24.
23.40, 05.00 Ток-шоу Томаса 
Ліса.
00.35 “Успіх”. Т/с.
01.30 “Пам’ятай про мене”. 
Концерт вітань.
03.10 “Іспит життя”. Т/с.

06.00 Вставай! Граємо!
07.00 “Новини Полсат”.
08.55 Мультфільми.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ очима сімей-
ства Скверних”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремальний 
ремонт”.
14.00 “Приймальний 
спокій”.
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?”.
20.30 “Лінія життя”.
21.00 “Людина-павук 3”, 
бойовик, США, 2007.
00.00 “Затоплені”, три-
лер, США, 2000.
02.05 “Підступність гір”, 
серіал
03.05 Інтерактивна 
програма

10 березня о 11.40 год. 
розпочнеться хода від 
Свято-Троїцького Ка-
федрального Собору до 
пам’ятника Шевченка, 
присвячена 150-ій річниці 
смерті Тараса Шевченка.

Z okazji 150 rocznicy 
śmierci Tarasa Szewczenki 
10 marca o 11.40 rozpocznie 
się przemarsz od Katedry 
Świętej Trójcy do pomnika 
Szewczenki.

«Ми знали, що час атеїзму та бо-
ротьби з релігією колись завершиться, 
що так не може бути завжди. Але ніхто 
з нас не смів навіть мріяти, що це ста-
неться за нашого життя і, тим більше, 
що ми будемо не лише свідками, але й 
учасниками цього відродження». Так 
згадував період більш ніж двадцяти-
літнього минулого луцький ординарій, 
єпископ Маркіян Трофим’як, розпочи-
наючи відправу подячної літургії 2 бе-
резня 2011 року у луцькому Кафедраль-
ному Cоборі святих Петра і Павла.

Відродження прийшло несподі-
вано. 16 січня 1991 року Святійший 
Отець Іоанн Павло ІІ призначив пер-
ших єпископів для України, поверта-
ючи до життя римсько-католицьку 
ієрархію на її землях. Уперше з часів 
війни у львівському латинському 
Кафедральному Соборі відбулася 
хіротонія єпископів. 2 березня 1991 
року архієпископ Мар’ян Яворський, 
львівський митрополит, а нині – кар-
динал, висвятив трьох єпископів: о. 
Рафаїла Керницького, о. Яна Оль-
шанського і о. Маркіяна Трофим’яка.

Двадцять років по тому, на Євхарис-
тії у луцькому римсько-католицькому 
Кафедральному Соборі зібралися 
пастирі Церкви, священики й черни-
ці та численні прихожани, щоб разом 
прославити Бога і подякувати Йому 
за врятування і відродження Церк-
ви на цих теренах, а також просити 
Його про благодать і благословення 
на дальші роки для ординарія луцької 
дієцезії, єпископа Маркіяна.

Проголошуючи гомілію, архієпис-
коп, львівський митрополит Мєчис-
лав Мокшицкі говорив про внутріш-
нє перетворення, яке, здійснюючись у 
серці людини, стає витоком усіх пере-
мін у світі. «Піди й подивися, – цими 
словами заохочував Нафанаїла апос-
тол Филип, щоби той дарував собі 
кепкування і особисто переконався, 
чи може бути щось добре з Назарету. 

А, отже, йде до Ісуса і з недовірка стає 
сповідником. Пізнає Вчителя не з чу-
ток, стереотипів і пліток, а завдяки 
особистій зустрічі з Ним, особистим 
близьким відносинам. Такі люди ста-
ють свідками, а саме свідки й потріб-
ні Христові”, – сказав митрополит.

Здавалося неможливим, щоб ре-
лігійне життя збереглося у країні, де 
закривали і руйнували храми, а при-
хожан та їхніх пастирів жорстоко пере-
слідували, вивозили чи убивали. Од-
нак були люди, котрі, завдяки тісному 
зв’язку, близькості з Богом, могли про-
тистояти атеїстичній і антилюдській 
системі. Історія кожного з них розпо-
чинається з того, що вони «пішли й по-
бачили», а потім – залишилися і кроку-
вали за Вчителем, куди би Він не пішов.

На завершення урочистої літур-
гії владику Маркіяна привітали з 
ювілеєм присутні римо-католицькі 
єпископи і священики, представники 
православної Церкви: архієпископ, 
митрополит Рівненський і Острозь-
кий Євсевій і архієпископ Луцький 
і Волинський Михаїл (Української 
Православної Церкви Київського Па-
тріархату); архієпископ, митрополит 
Луцький і Волинський Ніфонт разом 
зі священиками Української Право-
славної Церкви Московського Патрі-
архату. Від імені греко-католицького 
єпископа, луцького екзарха Йосафата 
Говери промовляв о. мітрат Роман Бе-
гей. Єпископа також привітали п. То-
маш Янік – Генеральний консул Рес-
публіки Польща у Луцьку, п. Микола 
Романюк – луцький міський голова, 
п. Валентин Вітер – заступник голо-
ви обласної ради, п. Володимир Доро-
шенко – від імені голови Волинської 
обласної державної адміністрації п. 
Бориса Клімчука, а також представни-
ки луцьких навчальних закладів і то-
вариств польської культури у Луцьку.

«Піди й подивися!»
Минуло 20 років від висвячення єпископа-ординарія 

Маркіяна Трофим’яка

В’ячеслав КРИШТАЛЬ

«Chodź i zobacz»
20 lat temu ks. Markijan Trofi miak przyjął sakrę biskupią.

„Wiedzieliśmy, że czas ateizmu i 
walki z religią kiedyś dobiegnie końca, 
że nie może tak trwać wiecznie. Ale na 
pewno nikt z nas nie śmiał nawet ma-
rzyć, że stanie się to za naszego życia 
i, tym bardziej, że będziemy nie tylko 
świadkami, lecz także uczestnikami 
tego odrodzenia.” Tak wspominał okres 
sprzed dwudziestu lat ordynariusz łucki, 
bp Markijan Trofi miak, rozpoczynając 
sprawowanie liturgii dziękczynnej 2. 
marca 2011 roku w łuckim kościele ka-
tedralnym. 

Odrodzenie przyszło niespodzie-
wanie. W dniu 16. stycznia 1991 roku 
Ojciec Święty Jan Paweł II mianował 
pierwszych biskupów dla Ukrainy po-
wołując do życia hierarchię kościelną 
na tych ziemiach. Po raz pierwszy od 
czasów wojny we lwowskiej katedrze 
łacińskiej odbyły się święcenia bisku-
pie. 2. marca 1991 roku z rąk arcybisku-
pa Mariana Jaworskiego, metropolity 
lwowskiego, obecnie kardynała, przy-
jęło sakrę biskupią trzech kapłanów: o. 
Rafał Kiernicki, ks. Jan Olszański oraz 
ks. Markijan Trofi miak.

Dwadzieścia lat po tym wydarze-
niu na Eucharystii w łuckim kościele 
katedralnym zgromadzili się pasterze 
Kościoła, kapłani i zakonnice, oraz licz-
ni wierni, by wspólnie oddać chwałę i 
dziękować Bogu za ocalenie i odrodze-
nie Kościoła na tych terenach, a także 
by prosić o łaskę i błogosławieństwo na 
dalsze lata dla ordynariusza diecezji łu-
ckiej, biskupa Markijana.

W swojej homilii abp Mieczysław 
Mokrzycki, metropolita lwowski, mó-
wił o przemianie wewnętrznej, która 
zachodząc w sercu człowieka staje się 
zalążkiem wszelkich przemian w świe-
cie. Chodź i zobacz, – tak zachęcał Na-
tanaela apostoł Filip, by ten przestał 
ironizować i osobiście się przekonał, czy 
może być co dobrego z Nazaretu. Udaje 
się więc do Jezusa i z niedowiarka sta-
je się wierrzącym. Poznaje Mistrza nie 

ze słyszenia, stereotypów i plotek, lecz 
osobiście się z Nim spotykając, nawią-
zując relację osobistą, wchodząc w zaży-
łość. Tacy ludzie stają się świadkami, a 
właśnie świadków potrzebuje Chrystus 
– powiedział metropolita. 

Wydawało się niemożliwe, by ży-
cie religijne przetrwało w kraju, gdzie 
świątynie były zamykane i burzone, a 
wierni oraz ich pasterze okrutnie prze-
śladowani, wywożeni lub uśmiercani. 
Byli jednak ludzie, którzy dzięki mocnej 
więzi, zażyłości z Bogiem, mogli prze-
ciwstawić się systemowi ateistycznemu i 
antyludzkiemu. Historia każdego z nich 
zaczyna się od owego pójścia i zobacze-
nia, po których nastąpiło podążanie za 
Mistrzem, dokądkolwiek się uda.

Pod koniec uroczystej liturgii ży-
czenia jubileuszowe biskupowi Marki-
janowi złożyli obecni biskupi i kapła-
ni rzymskokatoliccy, przedstawiciele 
Kościoła Prawosławnego: arcybiskup 
Jewsewij, metropolita rówieński i os-
trogski, oraz arcybiskup Mychaił, 
arcybiskup łucki i wołyński Ukraiń-
skiego Kościoła Prawosławnego Pa-
triarchatu Kijowskiego i arcybiskup 
Nifont, metropolita łucki i wołyński 
wraz z duchowieństwem Ukraińskiego 
Kościoła Prawosławnego Patriarchatu 
Moskiewskiego. W imieniu biskupa 
greckokatolickiego Jozafata Howery, 
egzarchy łuckiego, przemówił ks. in-
fułat Roman Behej. Życzenia również 
złożyli: p. Tomasz Janik – Konsul Ge-
neralny Rzeczypospolitej Polskiej w 
Łucku, p. Mykoła Romaniuk – bur-
mistrz Łucka, p. Walentyn Witer – 
zastępca szefa Rady Obwodowej, p. 
Wołodymyr Doroszenko – w imieniu 
szefa Wołyńskiej Obwodowej Admi-
nistracji Państwowej p. Borysa Klim-
czuka, a także przedstawiciele uczelni 
łuckich i stowarzyszeń kultury polskiej 
w Łucku.

Wiaczesław KRYSZTAL

06.20, 01.40 “Бізнес+”
06.25 “Документальний 
детектив”
06.50 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.50 Х/ф “Посміхнись, 
коли зірки плачуть” (1)
11.55 “Нез’ясовно, але 
факт”

УВАГА! ПРОФІЛАК-
ТИКА!
14.00 Програма передач
14.05, 16.10, 17.50, 22.45 
“Погода в Україні”
14.20 “5 елемент”
14.40 “Своїми очима”
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 03.00 “Час новин”
15.20, 16.20 “Час 
інтерв’ю”
17.15, 18.55, 23.50 “По-
года на курортах”
17.25, 04.40 “Територія 
закону”

07.00 “Кава або чай?”
09.10 “Політика за чаш-
кою кави”.
09.35 “Три божевільних 
нуля”. Т/с.
10.05 “Клуб кабаре 
Двійки”. Розважальна 
програма.
10.55 Польський смак.
11.10, 04.30 “Кольори 
щастя”. Т/с.
11.40 “Пізнати себе”. 
Репортаж.
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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
02.55 Т/с “Вічний 
поклик” (Ф.2) 1 с. (із 
субтитрами)
04.05 Т/с”Право на за-
хист” 10 с. (із субти-
трами)
04.55 Т/с “Зона” 37 с. (із 
субтитрами)
05.35 Друга смуга
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Політика за 
кавою.
09.35 “Будинок шке-
реберть”.
10.05 Будильник.
10.40 Що читати 
дитині.
11.15 Мультсеріал.
11.50 Рай.
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 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай 
мелодію.
17.35 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “1920. Війна і 
любов”, серіал, РП.
22.25 “Операція” 
Життя “.
23.05 “Вікілікс: війна 
з секретами”.

Макловича”. Теле-
журнал.
12.10 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
12.35 “Євробачення 
2011 на біс”. Концерт.
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 “Все найкраще”. 
Кабаре.
16.45 “Джем”. Д / ф.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Кабаре “Клуб 
Двійки”. Розважальна 
програма.
19.45 “Словничок 
польсько-польський”. 
Ток-шоу.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Загадкова 
блондинка”. Теле-
турніру.
22.10 “Іспит життя”. 
Т/с.
23.00 Погода.
23.35 “Балада про 
Янушку”. Т/с.

13.20 Книга. ua
13.50 Т/с “Вічний по-
клик” 11с.
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона” 33 серія 
(із субтитрами)
16.20 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на за-
хист” 9 с. 
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.40 Погода
21.45 Іспит для влади
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

06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Політика за 
кавою.
09.35 “Будинок шке-
реберть”.
10.10 Для дітей.
10.45 Мультсеріал.
11.50 Ми, ви, вони.
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 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай 
мелодію.
17.40 Приціл.
20.10 Вечірка.
21.25 “Панотець 
Матеуш”.
22.30 Справа для 
репортера.
23.20 “Команда 49: 
Вогненні сходи”.
01.25 “Я хочу тебе”.

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
07.30 Новини
07.50 Мультфільм
08.15 Огляд-преси
08.20 Тravel- чек
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.20 Слово регіонам
09.35 Погода
09.40 Друга смуга
10.00 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.00 Погода
11.05 В гостях у Д. 
Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Хай щастить
12.40 Шеф-кухар. Сніда-
нок
13.00 Темний силует
13.10 Погода

05.40 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.10, 01.40 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.00 Кінець ефіру
УВАГА! ДО 10.00 - 
ПРОФІЛАКТИКА
10.00 Х/ф “Таємниці 
Саллі Локхарт. Рубін 
в імлі”(1)
12.05 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Правила жит-
тя. Супермаркети: 
територія обману”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00, 22.25 “Пара-
лельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.05 “Зіркове життя. 
Діти-злочинці”

06.20 “Бізнес+”
06.25 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.50 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.55 Х/ф “Таємниці 
Саллі Локхарт. Тінь 
“Полярної зірки” (1)
12.00 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Зіркове життя. 
Діти-злочинці”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Паралельний 
світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”

06.55 “M.A.S.H.”.
07.30 “Дочки МакЛе-
ода”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 Алея зірок.
12.05 Телемагазин.
12.40 Телетурніру.
13.40 “Чудеса Австра-
лійських заповід-
ників”.
14.50, 20.00 “Ліцензія 
на виховання”.
15.25, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.00, 21.45 “Мосто-
вякі”.
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Один із десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Ліцензія на 
виховання”.
20.35 “Сусіди”.
22.50 Експрес репор-
терів.
23.55 “Винаходи док-
тора Накаматс”.
01.10 “Боб Робертс”.
03.05 “Рим”.
04.10 “Довічно!”.
06.05 “Зізнання гідів”.

TV

Середа
16 березня

Четвер
17 березня

06.55 “M.A.S.H.”.
07.30 “Дочки МакЛе-
ода”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.15 Телемагазин.
12.50 Шанс на успіх.
13.50 Кабаре.
14.25, 20.00 “Ліцензія 
на виховання”.
15.00, 21.10 “Кольори 
щастя”.
15.35 “Мостовякі”.
16.35 Лижі.
19.00 Панорама.
19.40 Битва голосів.
21.45 “Сімейка”.
22.50 “Страшне кіно 4”.
00.35 “CSI - роз-
слідування на місці 
злочину”.
01.20 “Доктор Хауз”.
02.15 “У 80 садів на-
вколо світу”.
03.30 “Гіркі тропіки”.
04.35 “Нас чекає світ”.

07.00 “M.A.S.H.”.
07.35 “Дочки МакЛе-
ода”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.15 Телемагазин.
12.50 Кабаре.
13.50 “Робота за 
сумісництвом”.
14.50, 20.00 “Ліцензія 
на виховання”.
15.25, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.00 “Нова”.
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Гільйотина.
19.40 Битва голосів.
20.35 “Сусіди”.
21.45 “Доктор Хауз”.
22.40 “Інстинкт”.
23.40 “Медсестра 
Джекі”.
00.20 Точка зору.
01.15 “Нас чекає світ”.
03.05 Вечір мистецтв.
04.40 “Секрет “Еніг-
ми “, серіал, РП.
05.30 “Шерлок Холмс 
і доктор Ватсон”.

Вівторок
15 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 Погода
10.00 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.00 Погода
11.05 В гостях у Д. 
Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Крок до зірок. 
Євробачення
13.10 Т/с “Вічний по-
клик” 12 с. (із субти-
трами)
14.30 Новини

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
09.40 Погода
09.45 Друга смуга
10.00 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.00 Погода
11.05 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
13.45 Погода

14.45 Euronews
14.55 Діловий світ. 
Агросектор
15.00 Парламентські 
слухання у Верховній 
Раді України: Сучас-
ний стан та актуальні 
завдання подолання на-
слідків Чорнобильської 
катастрофи
18.05 Погода
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб. 
Богатирські ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.40 Погода
21.45 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
00.20 Від першої особи
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Т/с “Вічний по-

13.50 Т/с “Вічний 
поклик” (Ф.2) 1 с. (із 
субтитрами)
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона” 34с. (із 
субтитрами)
16.20 Нащадки
16.45 Т/с “Атлантида” 22 
с. (із субтитрами)
17.25 Т/с”Право на за-
хист” 10 с. (із субти-
трами)
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Без кордонів
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб. 
Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (жінки)
20.20 Чоловічий клуб. 
Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (чоловіки)
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.40 Погода
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

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30, 21.00 “Світ 
очима сімейства 
Скверних”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Приймальний 
спокій”.
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?”.
21.25 Ліга чемпіонів,
00.45 “Чарлі Барт-
летт”, комедія, США, 
2007.
02.45 “Назад до тебе”.

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ очима 
сімейства Скверних”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Приймальний 
спокій”.
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?”.
20.30 “Світ очима 
сімейству Скверних”.
21.00 “С.S.I.”

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 “Вільна 
гавань”
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”

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 “Життя в задо-
волення”
16.20 “Драйв”
16.40 “Трансмісія”
17.25, 04.40 “Акцент”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
04.00, 05.00 “Час 
новин” (рос.)
19.25, 05.15 “Час: 
важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.30, 00.40 “РесПу-
бліка”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
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, 
13.00, 13.00, 14.00, 

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, 

06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Політика за 
кавою.
09.35 “Пригода пса 
Цивільного”.
10.05 Дитсадок “1”.
11.15 Мультсеріал.
11.50, 02.05 Усі, хто 
бачив, всі, 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 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай 
мелодію.
17.35 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Потяг на Юму”, 
вестерн, США, 2007.
23.35 Я гадаю інакше.
00.35 “Останні дні 
планети Земля”.
02.40 “Щоденник 
скаженої домогоспо-
дарки”.

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

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”. Тележурнал.
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 “Любов над 
розливом”. Т/с.
15.05, 23.05, 04.00 
Польща 24.
15.40 “Бенефіс Даніе-
ля Олбрицкего”.
16.40 “Я гадаю інакше”.
17.35 “Інфопоїздка”. 
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 21.40 “Джем”. 
Концерт.
19.45, 06.45 “Під 
Татрами”. Цикл ре-
портажів.
20.00 “Вольнотека”. 
Тележурнал.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “У Христа за 
пазухою”. Х/ф. Поль-
ща, 1998 р.
23.00 Погода.
00.35 “С як “Смо-
лець”, “Т як “Тей”. 
Кабаре.
01.30 “Гра в міста”. 

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” 
Т/с.
15.05, 23.05, 04.00 
Польща 24.
15.35 Концерт.
16.30 Ток-шоу Томаса 
Ліса.
17.30 “Відеотека до-
рослої людини”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Шанс на успіх”.
19.45 “Дика Польща”. 
Д / с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Лондонці II”. 
Т/с.
22.00 “Все найкраще”. 
Кабаре.
23.00 Погода.
23.40 “Екстрадиція 
II”. Т/с.
00.40, 06.05 “У мене 
інша думка”.
01.30 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
03.10 “Любов над 
розливом”. Т/с.
05.00 “Загадкова 
блондинка”. Теле-
турніру.

06.00, 01.40 “Бізнес+”
06.05 “Документаль-
ний детектив”
06.30 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
07.00 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.55 Х/ф “Одружен-
ня Бальзамінова” (1)
11.55 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Моя правда. 
Сергій Пєнкін”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00, 22.25 “Пара-
лельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.10 “Правила жит-
тя. Супермаркети: 
територія обману”
20.10 “Наукове серед-
овище. Проект Павла 
Лобкова. Життя за 

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 

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.30 Мультфільм.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ очима 
сімейства Скверних”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Приймальний 
спокій”.
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 “Хранитель”, 
бойовик, США, 2009.
23.00 “С.S.I.”
00.05 “Лицарі Півден-
ного Бронкса”, драма, 
США, 2005.
02.00 Інтерактивна 
програма

07.00 “Кава або чай?”
09.10 “Політика за 
чашкою кави”.
09.35 “Янка”. Т/с.
10.05 “Музика нашої 
душі”. Розважальна 
програма.
11.00 “Польський 
смак”. Тележурнал.
11.15, 04.30 “Кольори 
щастя”. Т/с.
11.45 “Войтек Черов-
ський. Босоніж по 
світу “. Цикл репор-
тажів.
12.10 “Л як любов”. 

00.35 “Пісні з філь-
мів”.
01.20 “Ш як шпигун”. 
Втікач”. Репортаж.
03.10 “Екстрадиція II”.
05.00 “У Христа за 
пазухою”.
06.45 “Інфопоїздка”. 
Тележурнал.

07.00 “Кава або чай?”
09.10 “Політика за 
чашкою кави”.
09.40 “Ставлю на 
Толіка Банана”. Т/с.
10.25 “Шанс на успіх”.
11.20, 04.30 “Кольори 
щастя”. Т/с.

07.00 “Кава або чай?”
09.10 “Політика за 
чашкою кави”.
09.35 “Карін”. Т/с.
10.05 “Без напру-
ги”. Концерт групи 
“Джем”.
10.55 “Польський 
смак”. Тележурнал.
11.10, 04.35 “Кольори 
щастя”. Т/с.
11.40 “Подорож 

04.20 Позначення.
04.35 Ніч загадок.

TVP-2

03.05 “Чистильник”.
03.55 Позначення.
04.10 Ніч загадок.

їжу”
23.25 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
00.25 Т/с “Клініка” 
(2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Старомод-
на комедія” (1)

02.55 Т/с “Вічний по-
клик” 11 с. 
04.05 Т/с”Право на за-
хист” 9 с. 
04.55 Т/с “Зона” 35 с.
05.40 Друга смуга
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

20.05 “Російські сен-
сації. Максим + Алла. 
Сповідь любові”
21.00 “Російські 
сенсації. Місце під 
зірками”
23.25 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
00.25 Т/с “Клініка”(2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Пропажа 
свідка” (1)

клик” 12 с. (із субти-
трами)
04.05 Д/ф “Малаккська 
протока”
05.00 Т/с “Зона” 36 с. (із 
субтитрами)
05.45 Друга смуга
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

22.00 “Готель 52”.
23.00 “Шпильки на 
Гєвонт”.
00.00 “Жіночий 
клуб розслідування 
вбивств”.

18.15 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.15 “Моя правда.
Владислав Галкин. 
Помилка ціною в 
життя”
20.15, 22.40 “Холос-
тяк”
00.10 Т/с “Доктор 
Хаус”(1)
01.10 Т/с “Клініка” 
(2)
02.00 Х/ф “Перстень 
із Амстердаму” (1)

05.50 “Вольнотека”. 
Тележурнал.

Телетурніру.
03.10 “Лондонці II”.
05.00 “Все найкраще”. 
Кабаре.
05.55 “Успіх”. Т/с.

00.15 “Возлюби сусіда 
свого”.
01.50 “Без доказів”, 
трилер, США, 2007.
03.35 “Мобільник”.
04.35 Позначення.
04.50 Ніч загадок.

03.45 Інтерактивна 
програма
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06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини 
Полсат”.
08.30 мультфільм.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ очима 
сімейства Скверних”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партне-
ри”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Приймальний 
спокій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
21.00 “Елвін і бурун-
дуки”, США, 2007.
23.15 “Невидимий”, 
трилер, США, 2007.
01.20 “Стандартна 
оперативна процеду-
ра”, Док.фільм про
тортури іракців 
в амерікансокй 
в’язниці.
03.45 Інтерактивна 
програма

13.20 Околиця
13.45 Погода
13.50 Т/с “Вічний 
поклик” (Ф.2) 2 с. (із 
субтитрами)
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Т/с “Зона” 35 с. (із 
субтитрами)
16.20 Магістраль
16.35 Aft er Live (За 
лаштунками Шустер-
Live)
16.55 Футбол. Чемпіо-
нат України. Прем’єр-
ліга. “Ворскла” 
(Полтава) - “Металург” 
(Донецьк)
17.45 У ПЕРЕРВІ: 
Новини (із сурдопере-
кладом)
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
02.25 Хіт-парад “Наці-
ональна двадцятка” (із 
сурдоперекладом)

07.35 Уолт Дісней в 
“1”.
08.30 Рік в саду.
09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.10 Кава або чай?
10.50 Стрибки з 
трампліна.
12.55 Мультсеріали.
13.25 Зерно.
14.20 “Комісар Рекс”.
15.20 “Вічна радість 
любові”, США, 2006.
17.00 “1920. Війна і 
любов”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Кулінарний 
журнал.
18.55 Вгадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Смер-
фи”.
21.15 “Посмішки 
долі”.
22.15 Джоді Фостер 
у трилері “Ілюзія по-
льоту”, США,
2005.
00.00 Бокс.
01.00 “Втеча”, драма, 
США, 2008.
03.05 “Наввипередки 
з Місяцем”, драма, 
США, 1984.
05.00 “Чужий по-
винен парити”, РП, 
1993.

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?.
10.50 Стрибки з 
трампліна.
14.15 Янгол Господ-
ній.
14.35 “Робінзон 
Крузо”.
15.30 “Аеропорт’77”, 
бойовик, США, 1977.
17.20 “Комахи-
прибульці”.
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Панотець 
Матеуш”.
19.20 Вгадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Вінні 
Пух”.
21.20 “Ранчо”.
22.30 “Бріджит 
Джонс: Межі розум-
ного”, комедія,
Великобританія, 
2004.
00.25 “Марнотратни-
ки життя”, трагікоме-
дія, США, 2006.
02.15 “Вода”, мело-
драма, Індія-Канада, 
2005.
04.20 “Порятунок”.

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 Прем’єра д/ф “Ку-
ренівська трагедія”
10.00 Погода
10.05 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.00 Погода
11.05 Ток-шоу “Віра. 
Надія. Любов”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.25 “Надвечір’я” з Т. 
Щербатюк
13.05 Шеф-кухар. 
Сніданок

08.50 “Їмо вдома”
10.00, 00.50 “ВусоЛа-
поХвіст”
10.40 М/ф “Пінгвіни 
Мадагаскару” (1)
11.40 “Україна має 
талант!-3”
14.30 “Неймовірна 
правда про зірок”
16.50 Х/ф “Діаманто-
ва рука” (1)
19.00 “Танці з зірка-
ми”
23.00 “Смішні люди”
00.00 “Танці з зірка-
ми. Підсумки голо-
сування”
03.15 “Мобільна 
скринька”

Іван Бровкін” (1)
08.50 “Їмо вдома”
10.00, 02.55 “Неймо-
вірні історії кохання”
11.00 “Караоке на 
Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.55 “Російські сен-
сації. Максим + Алла. 
Сповідь любові”
15.50 “Зіркове життя. 
Діти-злочинці”
16.50 “Моя правда.
Владислав Галкин. 
Помилка ціною в 
життя”
18.00 “Містичні 
історії-2 з Павлом 
Костіциним”
19.00 “Битва екстра-
сенсів. Боротьба 
континентів”
21.00 Х/ф “Час щас-
тя” (1)
23.10 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)

07.05 “M.A.S.H.”.
07.35 “Дочки МакЛе-
ода”.
08.30, 21.05 “І в горі, 
і в радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.05 Модна швидка 
допомога.
12.25 Стилізація.
12.45 Кабаре.
13.45 “Ліцензія на 
виховання”.
14.20 Лижі.
15.30 “Кольори 
щастя”.
16.00 “Інстинкт”
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.35 Цікаві гості.
18.25 Гільйотина.
19.45 Кабаре.
20.05 “Та, що роз-
мовляє з приви-
дами”.
22.10 Телевікторина.
23.50, 04.20 Кевін 
Клайн в комедії 
“Дейв”, США, 1989.
01.45 “Аеропорт 
1975”, США, 1969.
03.40 Телевікторина.

TV

Субота
19 березня

Неділя
20 березня

07.00, 07.25, 07.50, 
08.15, 08.40, 05.20 
“Злотопольські”. Т/с.
09.15 “Ранчо під Зеле-
ної сімкою”. Т/с.
09.50 “Дика Польща”. 
Д / с.
10.20 “Канцлер”. Т/с.
11.25 Польща 24.
11.55 “Сорокаріч-
ний”. Т/с.
13.00 “Без напру-
ги”. Концерт групи 
“Джем”.
14.00, 20.30, 02.30 
Новини.
14.15, 03.55 “І в горі, і 
в радості”. Т/с.
15.10 Кулінарна про-

07.35, 08.00, 08.20, 
08.45, 09.05 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”. Т/с.
09.30 “Школа на Со-
нячній”. Т/с.
10.00 “Зерно”. Теле-
журнал.
10.30 “Канцлер”. Т/с.
11.30 “Словничок 
польсько-польський”. 
Ток-шоу.
12.00 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
12.20 “Ш як шпигун. 
Зірка серед шпигу-
нів”. Репортаж.
12.50 “Мандарини 
і апельсини. Вірші 

07.05 Заради майбут-
нього.
07.35 “Людина серед 
людей”.
08.15 “Флінтстоуни”, 
мультсеріал.
08.50 “Малюк Ніко-
ля”.
09.10 Репортаж.
09.40 “Мостовякі”.
10.35 “Кольори 
щастя”.
11.45 “Ліцензія на 
виховання”.
14.00 Лижі.
15.20 Сімейний 
турнір.
15.50 “Сімейка”.
16.25 Телетурнір.
17.55 Слово на не-
ділю.
18.05 “Бернадотт”, 
Док.фільм.
19.00 Панорама.
19.55 Постав на 
мільйон.
20.55 Битва голосів.
22.45 “Як я почав 
Другу світову війну”. 
(3)
00.15 “Крізь гори-
зонт”, США, 1997.
02.05 “Секрет мого 
успіху”, комедія, 
США, 1987.
04.05 “Мій перший 
раз”. Ток-шоу.

06.20 Слово на не-
ділю.
06.35 “З днем наро-
дження, Барбі”.
07.30 Природа дає 
здачі.
08.00 “Мостовякі”.
08.55 “Кольори 
щастя”.
10.10, 02.15 Зона 
зірок.
10.35 Репортаж.
11.10 Босоніж по 
світу.
11.40 Кулінарний 
журнал.
12.20 Битва голосів.
14.00 Лижі.
15.55 “Сімейка”.
16.30 Шанс на успіх.
17.35 “І в горі, і в 
радості”.
18.30, 21.05 Кабаре.
19.00 Панорама.
19.45 Телетурнір.
22.05 “Ван Хелсінг”, 
жахи, США, 2004.
00.25 Футбольний 
журнал.
01.00 Люблю кіно.
02.40 “Як я почав 
Другу світову війну”. 
(3)
04.10 “Знайдений 
рай”, Франція-ФРН-
Австралія, 2003.

П’ятниця
18 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)
13.00 Світло
13.30 Хай так
13.55 Феєрія мандрів. 
Замки Львова
14.20 Погода
14.25 Наша пісня
15.00 В гостях у Д. 
Гордона
15.55 Футбол. 
Чемпіонат України. 
Прем’єр-ліга. “Се-
вастополь” (Севас-
тополь) -”Карпати” 
(Львів) 
16.50 У ПЕРЕРВІ: 
Погода
18.05 Зелений кори-
дор
18.20 Погода

06.00 Ранкова молитва
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
10.55 Доки батьки 
сплять
11.20 Так просто! 
Альона Вінницька
11.40 Погода
11.45 Шеф-кухар 
країни
12.30 Х/ф “Ваш син і 
брат”
14.10 Золотий гусак
14.35 В гостях у Д. 
Гордона
15.15 Погода
15.20 Діловий світ. 
Тиждень
15.55 Футбол. Чемпіо-

18.25 Майстер-клас
18.50 Золотий гусак
19.15 Магія цирку 
(Ч.1)
21.00 Підсумки дня
21.45 Погода
21.50 Біатлон. Кубок 
світу. Гонка переслі-
дування (жінки)
22.40 Погода
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трійка, Кено
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров’я
23.45 Погода
23.50 Шевченків-
ський вечір
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Біатлон. Кубок 
світу. Гонка переслі-
дування (чоловіки)
03.35 Біатлон. Кубок 
світу. Гонка переслі-
дування (жінки)
04.20 Д/ф “Клод Леві-
Строс сам про себе”

нат України. Прем’єр-
ліга. “Шахтар” 
(Донецьк) -”Волинь” 
(Луцьк)
16.50 У ПЕРЕРВІ: 
Погода
18.00 Спецпроект 
“Про що кіно?”
20.30 Хочу, щоб ти 
була
21.00 Підсумки тижня
21.35 Точка зору
22.05 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00 Ера бізнесу. Під-
сумки
23.35 Погода
23.40 Автодрайв
23.55 Оперативний 
об’єктив
00.15 DW.Новини 
Європи
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки тижня
01.55 Погода
02.05 ТелеАкадемія
03.10 Х/ф “Василиса 
Прекрасна”
04.20 Біатлон. Кубок 
світу. Мас-старт
05.05 Біатлон. Кубок 
світу. Мас-старт

07.55 “Пригоди муль-
тяшок”.
08.55 “Скубі Ду”.
09.25 “Ведмідь Йоги”.
10.45 Ліга чемпіонів.
11.15 Готує Ева Ва-
хович.
11.45 “І хто тут голо-
вний?”.
12.15 “Гидке каченя”.
13.15, 21.00 Тільки 
музика. Полсат шу-
кає таланти.
14.15 “Досмерті 
красива”.
14.45 Екстремальний 
ремонт.
15.45 Крутиться!
16.40 “Еволюція”, 
комедія, США, 2001.
18.45 “Пригоди Мер-
ліна”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Далеко від 
носилок”.
22.30 Бойові єдино-
борства.
03.00 Інтерактивна 
телетурніру.

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.10, 10.15 “Скубі 
Ду”.
08.45 “Селезень Дак 
представляє”.
09.45 “Том і Джеррі”.
10.45 “Стрибучі вед-
медики”.
11.45 “Пустир 2”, ко-
медія, США, 2004.
13.55 “Еволюція”, 
комедія, США, 2001.
16.00 “Селюк з 
Беверлі-Хіллз”, коме-
дія, США,
1993.
17.45 “Шпильки на 
Гєвонт”.
18.45 “Готель 52”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ по сімей-
ству скверни”.
21.00 “С.S.I.”
22.00 “Кістки”.
00.00 “Коли дзвонить 
незнайомець”, США, 
2006.
02.00 Спортивний 
журнал.
04.00 Інтерактивна 
телетурніру.

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”

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”
09.50 “Досягти мети”
10.15 “Здорові іс-
торії”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.35 “Технопарк”
12.15 “Вікно в Єв-
ропу”
13.20 “Драйв”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” (Ма-
зепа, ч.4)
15.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія 
мандрів”
18.10 “Хроніка 
тижня”

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, 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”
09.50 “Досягти мети”
10.20 “Феєрія ман-
дрів”
11.15 “Трансмісія”
11.30 “ДМБ”
12.20 “Життя цікаве”
13.20 “Мотор-ТБ”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” (Ма-
зепа, ч.4)
15.20, 16.20, 19.30, 
20.30, 01.20, 02.20 
“Час інтерв’ю”
16.15 “Погода в світі”

06.05 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 14.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Політика за 
кавою.
09.35 “Будинок до-
гори дном”.
10.20 З “1” по дорозі.
10.35 “Біограф”, дра-
ма, Великобританія, 
2002.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 19.30 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
15.10, 19.00 “Клан”.
15.40 Ополе на біс.
16.05 Стрибки з 
трампліна.
18.00 Телеекспрес.
19.35 Вгадай мело-
дію.
20.05 Вечірка.
21.25 “Казки на ніч”, 
США, 2008.
23.10 “Термінатор: 
Хроніки Сари Кон-
норс”.
00.10 Кіножурнал.
00.40 “Пила 2”, жахи, 
США, 2005.
02.15 “Така любов”, 
комедія, США, 2006.
04.10 “Морок”.

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 

грама.
15.40 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
16.00 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
16.35 Концерт.
17.00 Культурні PL.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.25 “Л як 
любов”. Т/с.
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 “Королева ночі”. 
Януш Радек у музич-
ному шоу.
23.05 Погода.
23.15 “Відлуння”. Х/ф. 
Польща, 1964 р.
00.45 “Будка суфле-
ра”.
03.00 “Ранчо”. Т/с.
04.50 “Відеотека до-
рослої людини”.
05.50 “Секрети”. Х/ф. 
Чехія, Словаччина, 
2007 р.

та пісні Ю. Тувіма”. 
Концерт.
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”. 
Телетурніру.
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, 
Польща!”. Телетур-
ніру.
23.20 Погода.
23.30 “Шанс на успіх”.
00.30 “Нескорені. 
Незвичайні історії”. 
Ток-шоу.
01.00 “Інфопоїздка”. 
Тележурнал.
03.00 “Час гордості”. 
Т/с.
03.50 “Відлуння”. Х/ф. 
Польща, 1964 р.
05.30 Культурні PL.

нір.
17.00 “Репортажі з 
реальних подій”.
17.30 Бесіди 
польсько-чеські.
17.55, 03.10 “Кабареї-
ди”. Телетурніру.
18.50 Телеекспрес.
19.45 “Войтек Черов-
ський. Босоніж по 
світу”. Цикл репор-
тажів.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Відеотека до-
рослої людини”.
21.40 “Ополе 2006 на 
біс”. Концерт.
22.05 “І в горі, і в 
радості”. Т/с.
23.00 Погода.
23.35 “Секрети”. Х/ф. 
Чехія, Словаччина, 
2007 р.
01.20 “Словни-
чок польсько-
польський”. Ток-шоу.
04.30 “Балада про 
Янушку”. Т/с.
05.25 Концерт в 
рамках 33 Студент-
ського фестивалю 
пісні.
06.00 “Сорокаріч-
ний”. Т/с.

06.10, 02.15 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.40 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.40 Х/ф “Під Вели-
кою Ведмедицею” (1)
17.40, 22.00 “Вiкна-
Новини”
17.50 Х/ф “Діаманто-
ва рука”(1)
20.00, 22.40 “Україна 
має талант!-3”
23.10 “ВусоЛапоХ-
віст”
00.15 Х/ф “Солдат 
Іван Бровкін” (1)
02.05 “Вiкна-Спорт”
02.20 Х/ф “Сім ня-
ньок” (1)

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, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.10, 12.20, 
14.10, 16.10, 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, 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”
16.30 “РесПубліка”
18.15 “Вікно у Єв-
ропу”
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”

07.00 “Кава або чай?”
09.25 “Політика за 
чашкою кави”.
09.35 “Зима в Вербо-
вої долині”. М / ф.
09.50 “Булі”. М/с.
10.00 “Смійся, кра-
їно!”. Розважальна 
програма.
11.00 “Мандрівник”. 
Тележурнал.
11.30 “Смак часу з 
Каролем Окрасом”.
12.00 “Слідство”. 
Т/ф, Польща.
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.
15.40 “Люблю тебе, 
Польща!”. Телетур-

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-
ський час”
06.40, 11.20 
“Автопілот-тест”
07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 

05.10 М/ф “Казаки” 
(1)
06.15, 01.50 Х/ф “Вас 
викликає Таймир” (1)
07.50 “Караоке на 
Майдані”

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
23.45 “Погода на 
курортах”

21.50, 03.40 “Вільна 
гавань”
23.50, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
00.40 “Ресторанні 
новини”
04.40 “Хроніка дня”

06.30 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.

04.55 “Болоньєвий 
дідусь”.
05.45 Ніч загадок.

03.25 Т/с “Вічний 
поклик” (Ф.2) 2 с. (із 
субтитрами)
04.30 Глибинне буріння
05.20 “Надвечір’я” з Т. 
Щербатюк
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.00 Вставай! Гра-
ємо!
07.00 “Новини Пол-
сат”.

06.35 Телемагазин.
06.55 “Проект Земля”.
07.00 Заради майбут-
нього.

05.25 М/ф “Каза-
ки”, “Як Петрик 
П’яточкін слоників 
рахував” (1)
06.55 Х/ф “Солдат 
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Нова реформа від влади – адміністративна
Президент України Віктор Янукович уже відзначив рік перебу-
вання на найвищій державній посаді. Усі ми добре пам’ятаємо 
його солодкі передвиборчі обіцянки про те, що «покращення 
життя відбудеться вже сьогодні». На жаль, для переважної 
більшості українців вони так і залишилися «цяцянками».

Україну чекає
21 реформа

Минулого тижня Віктор 
Янукович за російським 
путінівсько-медведівським 
прикладом «розмовляв» із 
країною. Тисячі українців 
ставили запитання найголо-
внішій особі у державі, од-
нак конкретних відповідей 
на найгостріші запитання, 
як прожити на 800 гривень 
у місяць або які конкретні 
кроки зробить уряд для по-
ліпшення нашого життя, ми 
так і не дочекалися. 

Під час багатослівних 
розповідей у прямому ефірі 
Президент України кілька-
разово наголосив, що буде 
продовжувати проводити 
численні реформи. Загалом 
заплановано 21 реформу у 
різних сферах життєдіяль-
ності України. Якщо новий 
Податковий кодекс уже діє, 
пенсійна революція активно 
розробляється (про неї ми 
писали у № 3 «ВМ», - авт.), 
то адміністративна рефор-
ма – лише планується, однак 
повинна стати невідворот-
ною перспективою.

Ще за президентства 
Ющенка перекрій адмі ні-
стративно-територіального 
устрою України було до-
ручено тодішньому віце-
прем’єр-міністрові Романові 
Безсмертному. Чи то через 
надмірну революційність 
змін, чи то через недієвість 
тодішньої влади, ми так і не 
дочекалися реалізації сер-
йозних перетворень.

При нинішній владі змі-
ни відбуваються значно ре-
зультативніше. Практично 
усі законопроекти прийма-
ються, майже без обгово-
рень, необхідною кількістю 
голосів у Верховній Раді. 
Тож при бажанні, Прези-
дент Янукович може реа-
лізувати адмінреформу без 
особливих труднощів. Поки 
що у народ «закидають» ін-
формацію про можливість 
її проведення. Спостеріга-

ють, чи люди не дуже спе-
речатимуться.

Нововведення
«будуть адаптовані

до європейської
системи»

Спробуймо проаналізува-
ти деякі основні постулати 
адміністративної реформи, 
яку нам пропонують. У Мі-
ністерстві юстиції України 
обіцяють, що нововведен-
ня «будуть адаптовані до 
європейської системи та 
стандартів у сфері держав-
ного управління». Звучить 
оптимістично і прогресив-
но, адже усі ми хочемо жити, 
як у Європі. Головний юрист 
країни Олександр Лаврино-
вич не так давно мав зустріч 
із Головою представництва 
Європейського Союзу в 
Україні Жозе Мануелем Пін-
ту Тейшейрою і заручився 
у західного дипломата тех-
нічною та консультативною 
підтримкою у сфері права. 
Слова красиві, однак жодної 
конкретики.

Віктор Тихонов, віце-
прем’єр-міністр України з 
питань регіональної політи-
ки вважає, що нині в Україні 
занадто багато районів і їх 
необхідно об’єднувати, адже 
«перспективу мають лише 
великі міста». Чиновник 
навіть винайшов «формулу 
успіху» регіонів у вигляді 
збільшення кількості місце-
вих податків, а також підви-
щення податкової ставки.

Губернатор Одещини Еду-
ард Матвійчук уже мріє ско-
ротити кількість районів у 
своїй області аж на дев’ять. 
Цікаво, чи при такому 
укрупненні будуть братися 
до уваги історичні традиції, 
і найголовніше – інтереси 
жителів, котрим для залаго-
дження паперових проблем 
доводитиметься їхати у рай-
центр за сотню кілометрів? 
Питання риторичне.

Важливим аспектом про-
ведення адміністративно-

територіальних змін стануть 
масові скорочення органів 
державного управління. Олег 
Надоша, депутат від Партії 
регіонів заявив: «Адміністра-
тивна реформа дає старт на-
ведення порядку в органах 
управління країни, скоротив-
ши їх на 30-40%. Це дасть у 
середньому по країні еконо-
мію не менше 350 мільйонів 
гривень лише на заробітних 
платах». Прем’єр-міністр 
України Микола Азаров уза-
галі обіцяв скоротити дер-
жавних працівників удвічі. 
Такі слова, звичайно, повинні 
радувати середньостатис-
тичного українця, адже ми й 
так годуємо занадто велику 
кількість «слуг народу». Що-
правда, у світлі останніх по-
дій, не викликає сумніву те, 
що під скорочення можуть 
потрапити неприязні владі 
чиновники, а укрупнення ад-
міністративних центрів до-
зволить краще контролювати 
ситуацію в країні напередод-
ні нових виборів. Адміністра-
тивний тиск існував під час 
кожних виборів. Чи не стане 
він особливо сильним най-
ближчим часом? 

Чиновників в Україні 
поменшає

У рамках нововведень 
передбачається також змен-
шення кількості держуста-
нов у регіонах. Але чи таке 
скорочення стане у пригоді 
звичайним людям, котрі й 
так на прийом до чинов-
ника чекають, часто-густо, 
довгі години. Можливо, 
перед ліквідацією певних 
інституцій варто зменшити 
надмірну кількість бюро-
кратичних дозволів і доку-
ментів? Більшість громадян 
витрачають неймовірну 
кількість часу на те, аби за-
лагодити будь-яку дріб-
ницю в органах державної 
влади. Добре, якщо усе про-
йде без вимагання хабара, 
адже, подекуди, за кожну 
довідку із гербовою печат-
кою ще й потрібно заплати-
ти чималеньку суму.

Для скорочення великої 
армії держслужбовців не-
обхідні колосальні кошти, 
оскільки кожному треба за-
платити потрійні зарплати 
за звільнення, а потім ще й 
утримувати нових безробіт-
них на біржі праці.

Попри проблеми, пов’язані 
із адміні стра тивною рефор-
мою, її проведення потрібне, 
однак виважене і дієве. Адже 
може виявитися, що, заоща-
дивши гривню в одному місці, 
потрібно буде видати три – в 
іншому. Кожні зміни пови-
нні вести до користі, а не до 
погіршення. Українці щодня 
затягають свої пояси усе щіль-
ніше заради очікуваного по-
легшення. То коли ж урешті 
дочекаємося того обіцяного 
«покращення життя»?

Віктор ЯРУЧИК

Nowa reforma rządu – administracyjna

Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz już rok zajmuje najwyż-
sze stanowisko państwowe. Wszyscy dobrze pamiętamy jego 
słodkie obiecanki przed wyborami o tym, że „polepszenie życia 
nastąpi już dziś”. Niestety, dla większości Ukraińców one tak i 
pozostały „cacankami”. 

Na Ukrainę czeka
21. reforma

W ubiegłym tygodniu Wik-
tor Janukowycz według wzoru 
putinowsko-miedwiediew-
skiego „rozmawiał” z krajem. 
Tysiące Ukraińców zadawało 
pytania najważniejszej osobie 
kraju, jednak konkretnych od-
powiedzi na najbardziej ostre 
pytania, między innymi - jak 
przeżyć za 800 hrywien mie-
sięcznie lub jakie konkretne 
kroki rząd uczyni dla polep-
szenia naszego życia, nie do-
czekało się. 

W czasie długich opowieści 
w programie na żywo prezy-
dent Ukrainy niejednokrotnie 
podkreślał, że będzie konty-
nuować liczne reformy. Za-
planowano łącznie 21 reform 
w różnych dziedzinach życia 
Ukraińców. Jeśli nowy Kodeks 
Podatkowy już jest urzeczy-
wistniany i rewolucja emery-
talna znajduje się w stadium 
opracowania (pisaliśmy o niej 
w nr 3 „MW„ - WJ), to refor-
ma administracyjna dopiero 
co jest planowana, chociaż w 
perspektywie ma się stać ak-
tem nieodwracalnym.

Jeszcze za czasów rządów 
Juszczenki przekrój ustroju 
administracyjno-terytorialne-
go Ukrainy zlecono ówczes-
nemu wicepremierowi Roma-
nowi Bezsmertnemu. Czy to z 
powodu nadmiernej rewolu-
cyjności, czy wskutek niewy-
dolności ówczesnego rządu, 
do realizacji poważnych prze-
kształceń nie doszło.

W czasie obecnych rządów 
zachodzące w tej dziedzinie 
zmiany są bardziej widocz-
ne. Prawie wszystkie projekty 
prawne są przyjmowane pra-
wie bez dyskusji, według więk-
szości głosów w Radzie 
Najwyższej. Otóż według włas-
nych życzeń prezydent Janu-
kowycz może wprowadzać w 
życie reformę administracyjną 
bez żadnych przeszkód. Na ra-
zie wśród ludności poszerzana 
jest informacja o reformie i 
możliwości jej przeprowadze-
nia. Badają sytuację, czy ludzie 
nie są jej przeciwni.

Innowacje «zostaną 
dostosowane 

do systemu 
europejskiego»

Spróbujmy przeanalizować 
niektóre podstawowe zasady 
proponowanej nam reformy 
administracyjnej. Minister-
stwo Sprawiedliwości Ukrainy 
obiecuje, że innowacje „zosta-
ną dostosowane do systemu 
europejskiego i standardów w 
dziedzinie zarządzania pań-
stwem”. Brzmi to optymistycz-
nie i postępowo, ponieważ 
wszyscy dążymy do życia w 
Europie. Najważniejszy praw-
nik kraju Oleksander Ławry-
nowycz ostatnio miał spotka-
nie z prezesem UE w Ukrainie 
Jose Manuel Pinto Teixeira i 
uzyskał od zachodniego dyplo-
maty konsultacyjne i technicz-
ne wsparcie w zakresie prawa. 

Słowa są piękne, a jednak żad-
nych uściśleń.

Wiktor Tychonow, wice-
premier Ukrainy ds. Polityki 
Regionalnej, uważa, że obec-
nie Ukraina ma zbyt dużo 
rejonów i należy je połączyć, 
ponieważ „perspektywnymi 
są jedynie miasta”. Urzędnik 
nawet wymyślił „formułę po-
wodzenia” regionów w postaci 
wzrostu lokalnych podatków 
oraz zwiększenia stawek po-
datkowych.

Gubernator Odeszczyzny 
Eduard Matwijczuk już marzy 
o zmniejszeniu liczby rejonów 
w obszarze do dziewięciu. Za-
stanawiam się, czy w takiej 
konsolidacji będą brane pod 
uwagę tradycje historyczne, 
a co najważniejsze – intere-
sy mieszkańców, którzy dla 
załatwienia papierów będą 
zmuszeni przemierzać setki 
kilometrów do centrum rejo-
nowego? Jest to pytanie reto-
ryczne.

Ważnym aspektem zmian 
administracyjno-terytorial-
nych stanie się powszechna 
redukcja zarządów admini-
stracyjnych. Oleg Nadosza, 
poseł Partii Regionów, oznaj-
mił: „Reforma administracyj-
na stanie się startem uporząd-
kowania zarządów krajowych, 
z ich redukcją o 30-40%. Prze-
ciętnie to zaoszczędzi dla kra-
ju nie mniej niż 350 milionów 
hrywien chociażby na samych 
pensjach”. Premier Ukrai-
ny Mykoła Azarow w ogó-
le obiecał, że w kraju będzie 
dwa razy mniej urzędników. 
Oczywiście, że te słowa po-
winny zadowolić przeciętnego 
Ukraińca, ponieważ i tak kar-
mimy nadmierną liczbę „sług 
ludu”. Chociaż na tle ostat-
nich wydarzeń nie budzi żad-
nych wątpliwości ten fakt, że 
zwolnieni zostaną wyłącznie 
ci urzędnicy, którzy są wro-
go nastawieni do obecnych 
władz, a  konsolidacja centrów 
administracyjnych pozwoli na 
lepszą kontrolę sytuacji w kra-
ju w przededniu nowych wy-
borów. Pogwałcenie wolności 

wyborczej przez administra-
cję istniało w czasie każdych 
wyborów. Czy jednak nie sta-
nie się ono szczególnie ostrym 
w najbliższym czasie?

Na Ukrainie zmniejszy 
się liczba urzędników

W ramach innowacji 
również jest przewidziane 
zmniejszenie liczby instytucji 
państwowych w regionach. 
Jednak czy ta redukcja będzie 
przydatna dla zwykłych lu-
dzi, którzy , żeby stawić się w 
urzędzie, oczekują długie go-
dziny. Być może przed znie-
sieniem niektórych instytucji 
należałoby zmniejszyć nad-
miar pozwoleń i dokumentów 
biurokratycznych? Większość 
obywateli traci ogrom czasu 
na to, aby załatwić jakikol-
wiek drobiazg w administra-
cji publicznej. Dobrze, jeśli 
wszystko minie bez dania 
łapówki, bo czasem za każde 
zaświadczenie o pieczęci her-
bowej  musimy zapłacić sporą 
kwotę.

Dla zmniejszenia ogromnej 
armii urzędników są potrzeb-
ne ogromne koszty, ponieważ 
każdemu zwolnionemu należy 
wypłacić potrójne wynagro-
dzenie, a później płacić zasiłki 
bezrobotnym na giełdzie pra-
cy.

Mimo problemów związa-
nych z reformą administra-
cyjną, jej przeprowadzenie 
jest niezbędne, jednak musi 
być przemyślane i skuteczne. 
Ponieważ może się okazać, że 
oszczędzając hrywnę w jed-
nym miejscu, tracimy trzy w 
innym.

Każda zmiana powinna 
prowadzić do korzyści, a nie 
do straty. Ukraińcy codzien-
nie zaciągają swoje pasy co raz 
mocniej  oczekując na zapo-
wiadane ulgi. To kiedy w koń-
cu się doczekamy tego obieca-
nego „lepszego życia”?

Wiktor JARUCZYK
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Rekrutacja osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej)
z państw Europy Środkowo - Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu,

Turkmenistanu, Uzbekistanu
na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego

Zasady i tryb rekrutacji na studia 
pierwszego stopnia oraz jednolite 
studia magisterskie w polsce wraz ze 
stypendium ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego.

Rekrutacja
Rekrutacja dotyczy kandydatów pol-

skiego pochodzenia (narodowości pol-
skiej) nie posiadających obywatelstwa 
polskiego obywateli Białorusi, Bułgarii, 
Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Li-
twy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, 
Słowacji, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbe-
kistanu i Węgier - zamierzających kształ-
cić się w Polsce na warunkach stypen-
dium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uprawnieni do ubiegania się o przy-
jęcie na studia w Polsce ze stypendium 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej są kan-
dydaci spełniający następujące kryteria:

1) udokumentowane polskie pocho-
dzenie (polska narodowość);

2) znajomość języka polskiego w stop-
niu co najmniej dostatecznym;

3) ukończony 17 rok życia przed roz-
poczęciem kształcenia w Polsce tj. przed 1 
października danego roku akademickiego, 
w wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
się osoby, które nie ukończą 17 lat;

4) legitymowanie się świadectwem 
ukończenia szkoły średniej (dojrzało-
ści) uprawniającym do podjęcia studiów 
wyższych w kraju wydania – dla absol-
wentów, którzy ukończyli szkołę nie 
dawniej niż trzy lata;

5) świadectwo z ostatniej klasy / seme-
stru w szkole średniej – dla osób, które w 
momencie ubiegania się o przyjęcie na stu-
dia w Polsce nie ukończyły jeszcze szkoły;

6) na świadectwie maturalnym lub ostat-
nim świadectwie (z ostatniej klasy szkoły 
średniej) mają z przedmiotów kierunko-
wych ocenę co najmniej dobrą;

7) były lub są uczniami szkół średnich 
z polskim językiem nauczania (w miej-
scowościach, w których takie szkoły ist-
nieją lub najbliżej okolicy);

8) odznaczają się dobrym stanem 
zdrowia, poświadczonym świadectwem 
wystawionym przez upoważnioną jed-
nostkę służby zdrowia.

Osoby, o których mowa w pkt 3) obo-
wiązane są przedstawić zgodę rodziców 
lub prawnych opiekunów do podjęcia stu-
diów w Polsce, poświadczoną przez KG RP.

Do postępowania kwalifi kacyjnego 
nie dopuszcza się kandydatów, którzy :

- legitymują się polskim świadectwem 
dojrzałości

- byli lub są studentami w państwach 
zamieszkania lub innym państwie

- byli lub są studentami uczelni w Polsce
- odbyli roczny kurs przygotowawczy 

do podjęcia studiów w Polsce

Tryb zgłaszania się na kształcenie w 
Polsce na warunkach stypendialnych. 

1. Zainteresowani i uprawnieni kandydaci 
zgłaszają swój akces kształcenia się w Polsce 
w polskim przedstawicielstwie dyplomatycz-
no - konsularnym właściwym dla miejsca za-
mieszkania. Zgłoszenia składane inną drogą 
nie będą rozpatrywane jako aplikacje o sty-
pendium rządowe.

2. Termin składania dokumentów na 
studia pierwszego stopnia i jednolite 
studia magisterskie upływa z dniem 20 
kwietnia 2011 r., w Gruzji, Kazachsta-
nie, Turkmenistanie, Rosji i Uzbekista-

nie – 16 maja 2011 r.

3. Pracownicy placówek dyploma-
tyczno - konsularnych dokonują wstęp-
nej weryfi kacji dokumentów (komplet-
ność, prawidłowość formalna, zgodność 
z niniejszymi zasadami)  i niezwłocznie 
przekazują do Biura Uznawalności Wy-
kształcenia i Wymiany Międzynaro-
dowej listę kandydatów z informacją o 
tym, na jaki kierunek studiów (zgodnie 
z zał. nr 1) kandydat ubiega się. 

Wymagane dokumenty
1. Kandydaci wypełniają w dwóch eg-

zemplarzach kwestionariusz kandydata 
na kształcenie w Polsce. Wypełniony 
kwestionariusz, wraz z załącznikami, 
składają w placówce konsularnej. 

2. Do kwestionariusza kandydaci do-
łączają dokumenty wymienione na jego 
ostatniej stronie. Kandydaci - uczniowie 
ostatniej klasy szkoły średniej składa-
ją zaświadczenie ze szkoły z ocenami 
ostatniej kwalifi kacji. Kopię świadectwa 
dojrzałości dołączają po zdanym egza-
minie maturalnym.

3. Świadectwo maturalne powinno za-
wierać klauzulę stwierdzającą prawo kan-
dydata do ubiegania się o przyjęcie do szkół 
wyższych w kraju miejsca jego wydania. 
W przypadku braku takiej klauzuli należy 
dołączyć zaświadczenie wystawione przez 
odpowiednie władze oświatowe kraju jego 
wydania lub przez polskie przedstawiciel-
stwo konsularno - dyplomatyczne.

4. Kopie dokumentów powinny za-
wierać klauzulę polskiego przedstawi-
ciela dyplomatyczno-konsularnego po-

twierdzającą zgodność z oryginałem.

5. Osoby zakwalifi kowane na studia 
przyjeżdżają do Polski z oryginałem 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
(dojrzałości). Świadectwo powinno być 
zalegalizowane lub opatrzone apostille 
przez uprawnioną do tego instytucję w 
kraju wydania.

6. W przypadku niezakwalifi kowania 
się kandydata na studia dokumenty i 
próbki prac nie są zwracane.

Postępowanie kwalifi kacyjne składa 
się z następujących części:

• język polski - test podstawowy, wa-
runkujący przystąpienie do dalszej czę-
ści egzaminu przewidziany dla kandy-
datów, którzy nie uczęszczali do polskiej 
szkoły; jego wynik 

nie jest wliczany do ogólnej punktacji z 
postępowania kwalifi kacyjnego;

• pisemny sprawdzian testowy z 
dwóch przedmiotów kierunkowych;

• rozmowa kwalifi kacyjna z kandyda-
tem;

Wykaz kierunków studiów, na jakie 
przewiduje się rekrutację, a także inne 
informacje dotyczące zasad, trybu i za-
kresu rekrutacji można uzyskać na stro-
nach:

www.monitor-press.com 
www.luckkg.polemb.net 

Informacja: 
tel. (0332 280 656)

na rok akademicki
2011/2012

Угоду уклали: з польської сто-
рони – директор Об'єднання се-
редніх шкіл у Сулейові Станіслав 
Бул, з української сторони – ди-
ректор школи №1 у Рівному Олена 
Серветник. Документ підписано 
у присутності запрошених гос-
тей, зокрема начальника відділу 
освіти міста Рівне В. Харковця та 
польської делегації: представника 
батьківської ради Ілони Бжезань-
ської, вчителя з Об'єднання се-
редніх шкіл в Сулейові Катажини 
Мишковської, віце-президента 
товариства „Оливкова гілка” з 
Пьотркова Трибунальського Гра-
жини Мушвіц. 

Угоду укладено у рамках освіт-
ньої програми «RITA», мета якої 

– транскордонна співпраця освіт-
ніх представництв. Спільна ро-
бота між названими школами по-
лягатиме в обміні педагогічним 
досвідом, інтеграції дітей і молоді 
за допомогою об’єднаних поїздок, 
а також – у поглибленні знань 
про спільну культурну спадщину, 
за допомогою організації творчих 
зустрічей учнів цих шкіл.

Польську делегацію зустрі-
ли дуже тепло як учителі шко-
ли №1 у Рівному, так і учні, 
котрі підготували спеціальну 
програму у рамках роботи ор-
ганізації „Євроклуб”. В осно-
ву свого виступу діти поклали 
цьогорічні польські ювілеї, 
що пов'язані з увіковіченням 

пам'яті видатних поляків – 
Чеслава Мілоша та Марії Кюрі-
Склодовської.

Наступна зустріч представ-
ників обох освітніх закладів 
запланована на травень ниніш-
нього року.

Ініціаторами і своєрідними 
ангелами-охоронцями цього 
починання є віце-президент 
товариства „Оливкова гілка” 
з Пьотркова Трибунальського 
Гражина Мушвіц та член прав-
ління Товариства польської 
культури у Рівному і одночасно 
учитель музики в школі №1 у 
Рівному Світлана Гемберг.

Юстина ЯНЧ

5 березня нинішнього року в Рівному підписано угоду про співпрацю 
між Рівненською загальноосвітньою школою №1 ім. В. Короленка та Об'єд-
нанням середніх шкіл у Сулейові (Лодзьке воєводство, Польща).

У Рівному підписано
міжнародну угоду

W Równem podpisano 
międzynarodową umowę

Dnia 5.marca miało w Równem miejsce podpisanie umowy o współpracy mię-
dzy Szkołą nr 1 im. W. Korolenki w Równem a Zespołem Szkół Średnich
w Sulejowie w województwie łódzkim w Polsce.

Umowę podpisali: ze strony pol-
skiej dyrektor Zespołu Szkół Śred-
nich w Sulejowie, Pan Stanisław Ból, 
ze strony ukraińskiej dyrektor Szko-
ły nr 1 w Równem Pani Olena Ser-
wetnik. Dokument został podpisany 
w obecności zaproszonych gości, 
między innymi naczelnika Wydzia-
łu Oświaty miasta Równe, Pana W. 
S. Harkowca oraz delegacji polskiej 
– przedstawiciela Rady Rodziców, 
Pani Ilony Brzezańskiej, nauczyciela 
z Zespołu Szkół Średnich w Sulejo-
wie, Pani Katarzyny Myszkowskiej, 
a także wiceprezesa stowarzyszenia 
Gałązka Oliwna z Piotrkowa Trybu-
nalskiego, Pani Grażyny Muszwic. 

Umowa została podpisana w 
ramach programu edukacyjnego 

RITA, mającego na celu trans-
graniczną współpracę placówek 
oświatowych. Współpraca między 
wyżej wymienionymi szkołami 
będzie polegać na dzieleniu się do-
świadczeniami pedagogicznymi, 
na integracji dzieci i młodzieży 
poprzez wspólne wyjazdy oraz na 
pogłębianiu wiedzy o wspólnym 
dziedzictwie kulturowym poprzez 
organizację warsztatowych spot-
kań uczniów z tychże szkół. 

Delegacja polska została przy-
jęta bardzo ciepło zarówno przez 
nauczycieli Szkoły nr 1 w Rów-
nem, jak i przez uczniów, którzy 
przygotowali specjalny program 
w ramach pracy koła zaintereso-
wań Euroklub. Dzieci swój wy-

stęp oparły o tegoroczne polskie 
jubileusze, związane z upamięt-
nieniem wybitnych Polaków – 
Czesława Miłosza i Marii Skło-
dowskiej - Curie.

Następne spotkanie przedsta-
wicieli obu placówek planowane 
jest na maj tego roku.

Inicjatorkami i dobrymi du-
chami przedsięwzięcia są wice-
prezes stowarzyszenia Gałązka 
Oliwna z Piotrkowa Trybulskie-
go, Pani Grażyna Muszwic oraz 
członek Zarządu Towarzystwa 
Kultury Polskiej w Równem, a 
równocześnie nauczyciel muzyki 
w Szkole nr 1 w Równem, Pani 
Swietłana Gemberg.

Justyna JANCZ

27 учасників виборювали призові місця у другому турі радіовікторини “Волинь – Люблінщина”. 
Широкий доступ до інформації через Інтернет, довідкову літературу, публікації у місцевих газе-
тах допомогли набрати найбільше балів – 15, 14, 13 – студентам: Дмитру Кухаруку з Луцького наці-
онального технічного університету, Вікторії Кирилюк із Волинського національного університету 
іме ні Ле сі Українки, Катерині Собуцькій з Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Вони і будуть нагороджені дипломами та цінними призами. 

Журі вирішило також відзначити домашні роботи жителя села Усичі Луцького району Володимира 
Йошина та школярки з обласного центру Галини Шнит. Спонсором цього етапу змагань є обласна ор-
ганізація Європейської партії України (голова – Олена Голєва).

Наприкінці березня журі підіб’є підсумки заключного ІІІ туру радіовікторини. На початку квітня 
відбудеться розіграш супер-призу – телевізора серед волинян, які надіслали відповіді на усі запитання.

Визначено призерів другого туру конкурсу “Волинь - Люблінщина“

Журі вікторини
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Obcowanie ze znawcą dziejów 
rodzimego miasta było interesują-
cym i pożytecznym dla przyszłych 
młodych specjalistów do spraw tu-
rystyki i hotelarstwa. Tym bardziej, 
że odbyło się ono w uczelnianym 
budynku, który liczy kilkaset lat. 
Obecni z zainteresowaniem wysłu-
chali opowieści o jego historii. 

Jak się okazało, jest to budynek 
byłego jezuickiego kolegium i jest 
on nie tylko jednym z najstarszych 
kampusów szkolnych w naszym 
mieście, ale i rówieśnikiem takich 
uczelni, jak na przykład Kijowsko
-Mohylańskie Kolegium (1615). 
Przypomnijmy sobie, że kolegium – 
to zamknięta średnia lub wyższa eu-
ropejska szkoła XVI – XVIII wieku.

W 1604 r. inicjatorem oraz 
fundatorem łuckiego kolegium 
był biskup Marcin Szyszkowski. 
W myśl królewskiego przywi-
leju zakupiono plac, a w 1610 
roku inny biskup, Paweł Wo-
łucki, wydzielił znaczne koszty 
na budownictwo. Oprócz du-
chowieństwa pieniądze prze-
kazywała wołyńska szlachta, 
magnaci,  a nawet chłopi. Dzięki 
wspólnym wysiłkom i dziesięcioleciom pracy zo-
stał wzniesiony ten okazały budynek, gdzie mieś-
ciła się kapituła – kolegialny organ władzy zako-
nu, biblioteka kapitulna i kolegium. Na początku 
w kolegium, znanym jako „szkoła szlachecka”, 
uczyło się półtoraset uczniów, później – powyżej 
trzechset, a dzisiaj w tym i jeszcze dwu kampu-
sach studiuje ponad 1300 studentów. 

Łuckie kolegium było jednym z najbogatszych 
na Wołyniu, jednak za nauczanie pieniędzy nie po-
bierano. Wykłady stały na wysokim poziomie, dla-

tego 
przyjeżdżali tutaj uczniowie z innych miast. Tutaj 
opanowywali teologię moralną, czyli jak „żyć w 
zgodzie z Duchem”, fi lozofi ę, etykę, języki, ma-
tematykę, fi zykę, szermierkę, tańce. W kolegium 
działał również teatr. Krajoznawca opowiedział o 
ciekawej metodzie przygotowania przez jezuitów 
młodzieży. Uczniom zlecano różne misje: kazno-
dziejską, wychowawczą, organizacyjną, а w przy-
szłości skierowywano na taką robotę, gdzie oni 
wcześniej najlepiej się realizowali. 

Kolegium rozsławili jego nauczyciele i ucznio-
wie. Tutaj w swym czasie pracowali i uczyli się: 

Bartolomeusz Nawrocki – pisarz i językoznawca, 
Adam Stanisław Naruszewicz – poeta i historyk, 
którego nazywano "polskim Horacym”, Andreas 
Gaszel – wybitny kaznodzieja, nauczyciel Bohda-
na Chmielnickiego. Jak opowiedział W. Piasecki, 
osobista znajomość Gaszla z hetmanem przydała 
się w pertraktacjach wojennego czasu. Uczeń ko-
legium książę Kazimierz Florian Czartoryski zo-
stał Prymasem Polski (najwyższym dostojnikiem 
Kościoła Katolickiego w Polsce) а w latach 1673-
1674 – іnterrexem Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów, to znaczy jej królem na czas bezkrólewia.

Obecni na spotkaniu mieli okazję przejrzenia 
dziesiątek starych i nowych zdjęć z widokami mia-
sta i jego mieszkańcami, mogli także usłyszeć opo-
wieść o wybitnych łucczanach i ich losach. Właś-
nie ku ostatnim należy odnieść і pana Waldemara. 
Choć nie jest zawodowym archiwistą, jednak od 
lat pracuje z dawnymi dokumentami, dlatego umie 
odsłonić przeszłość ze szczegółami, docenia je, 
przenika do głębi i jak mało kto rozumie.

Мандруючи Волинню

Луцький колегіум: учора і сьогодні
Вальдемар Пясецький відкриває чергові таємниці Луцька учням

22 лютого 2011 року у Волинському технікумі Національного універ-
ситету харчових технологій, що знаходиться на вулиці Кафедраль-

ній у Луцьку, відбулася зустріч студентів із відомим краєзнавцем Вальде-
маром Пясецьким.

Спілкування зі знавцем історії рідного міс-
та було цікавим і потрібним для майбутніх 
молодих спеціалістів туристичної і готельної 
сфер діяльності. Тим більше, що відбувалася 
вона у навчальному корпусі технікуму, якому 
кілька сотень років! Присутнім цікаво було ді-
знатися про його історію. 

Як з’ясувалося, це приміщення колишнього 
Луцького колегіуму і воно є не лише одним із най-
старших шкільних будинків у нашому місті, але 
майже ровесником такого навчального закладу, 
як Києво-Могилянський колегіум (1615). Прига-
даємо, що колегіуми – це закриті середні або вищі 
навчальні європейські заклади XVI – XVIII ст. 

У 1604 році ініціатором та фундатором засну-
вання Луцького єзуїтського колегіуму виступив 
католицький єпископ Мартин Шишковський. 
Згідно з королівським привілеєм, для цього було 
закуплено землю, а в 1610 році іншим єпископом, 
Павлом Волуцьким виділено значну суму коштів 
на будівництво. Окрім духівництва, кошти на спо-
рудження виділяла волинська шляхта, магнати, 

прості міщани. Завдяки спіль-
ним зусиллям та довготривалій 
праці, з’явився цей ошатний 
будинок, де містилися капіту-
ла – зібрання духовенства при 
єпископі, капітульна бібліотека 
та колегіум. Спочатку в колегі-
умі, відомому як «шляхетська 
школа», було півтори сотні учнів, 
пізніше – більше трьох сотень, а 
нині у цьому та ще двох навчаль-
них корпусах навчається понад 
1300 студентів. 

Луцький колегіум був од-
ним із найзаможніших на Во-
лині, хоча учні за навчання не 
платили. Викладання велося 
на високому рівні, тому сюди 
приїжджали навчатися з інших 
міст. Тут опановували моральну 
теологію (тобто як «жити згідно 
з Духом»), філософію, мови, ма-
тематику, фізику, етику, фехту-
вання, танці. Ще у закладі діяв 
театр. Вальдемар Пясецький 
розповів про цікавий метод під-
готовки молоді, який викорис-
товували єзуїти. Учням доруча-
ли різні місії: проповідницьку, 
виховну, навчальну, організа-

ційну, а в подальшому – спрямовували на таку 
роботу, на якій вони себе найкраще проявили.

Колегіум прославили його вчителі та учні. 
Свого часу тут працювали і навчалися: Барто-

ломій Навроцький – письменник і мовознавець, 
Адам Станіслав Нарушевич – поет та історик, 
якого називали «польським Гомером», Aндреас 
Гашель – видатний проповідник, вчитель Бог-
дана Хмельницького. Як розповів краєзнавець 
В. Пясецький, особисте знайомство Гашеля з 
гетьманом було використане при переговорах 
у воєнний час. Учень колегіуму, князь Казимир 
Флоріан Чарторийський став примасом Поль-
щі, тобто керівником польської Католицької 
Церкви, а в 1673-1674 роках – інтеррексом Речі 
Посполитої, себто тимчасовим її королем. 

Присутні мали змогу переглянути десятки 
архівних і нових фотографій з панорамами 
міста і зображеннями його мешканців, почути 
розповідь про відомих лучан і їхні долі. Влас-
не, до останніх належить і Вальдемар Едвардо-
вич. Хоча він не є професійним архіваріусом, 
але вже багато років працює із давніми доку-
ментами, а тому вміє відтворювати історію у 
найдрібніших деталях, поціновує їх, проникає 
у суть і, як мало хто, розуміє. 

Олекса РОГОЗА

Студенти Волинського технікуму НУХТ слухають
розповідь про історію свого навчального закладу 

Łuckie kolegium: wczoraj i dziś
Waldemar Piasecki odkrywa uczniom kolejne tajemnice Łucka

22. lutego 2011 roku w Wołyńskim Technikum Narodowego Uniwersytetu 
Technologii Spożywczych, które znajduje się przy ulicy Katedralnej w 

Łucku, odbyło się spotkanie studentów ze znanym krajoznawcą Waldemarem 
Piaseckim. 

Oleksa ROGOZA

Волинський технікум Національного університету харчових технологій

Казимир Флоріан Чарторийський

Адам Станіслав Нарушевич


