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Niezwykle bogate w talenty proste 
ukraińskie dziecko z ubogiej nie-

wolniczej rodziny, 
które przyszło na 
świat prawie 200 
lat temu, bez wąt-
pienia, odmieniło 
świat.
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Неймовірно багата на таланти 
проста українська дитина із бідної 
кріпацької сім’ї, що з’явилася на 
світ майже дві сотні років тому, 
безсумнівно, змінила світ.

Документальна виставка 
«НАТО: місія заради свободи та 
демократії» відкрилась у Луцьку.

1 березня – День борців анти-
комуністичного підпілля за неза-
лежність

Вітер інших культур крізь 
призму фільмів представили 
стипендисти програми ім. Лейна 
Кіркланда. 

У Грубешові в Музеї Сташіца від-
крито виставку «Троя – Сон Генріха 
Шлімана».

Чи Тарас Шевченко 
досі залишається для 

українців великим?
Czy Szewczenko nadal 

pozostaje dla Ukraińców 
wielkim?

Україна: місія
 можлива?

Перегляд фільмів 
«Східний Протяг» у 

Любліні

Скарби царя Пріама в 
Грубешові

Ukraina: misja 
jest możliwa?

Żołnierze Antykomu-
nistycznego Podziemia

Przegląd fi lmów 
«Przeciąg Wschodni» w 

Lublinie

Skarby króla Priama w 
Hrubieszowie

Dokumentalna wystawa «NATO: 
misja dla wolności i demokracji» 
została otwarta w Łucku.

1. marca - Dzień Żołnierza 
Antykomunistycznego Podziemia 
Niepodległościowego

Stypendyści 
Programu im. Lane’a 
Kirklanda zapre-
zentowali wraz z 
fi lmami 
powiew 
innych 
kultur.

W Hrubieszowie w Muzeum Sta-
szica została otwarta wystawa „Troja 
– Sen Henryka Schliemanna”.

 
 

 

Революціонер у музиці
Rewolucjonista w muzyce

200 років тому народився 
Фредерік Шопен

Більшість населення земної кулі на 
запитання, кого із композиторів вони 
знають, неодмінно одним із перших 
назвуть Фредеріка Шопена. Два сто-
ліття відділяє нас від доби, коли цей 
скромний поляк творив геніальну му-
зику, проте вона досі не втратила акту-
альності. Шопен перевернув уявлення 
людства не лише про музику, а й про 
всю європейську культуру. 

Син французького підприємця-
винороба, учасника військових по-
встань армії Костюшка, умілого педаго-
га, котрий дивом опинився у Польщі і 
навіки віддав своє життя цьому краєві, 
навряд чи був ординарною особистіс-
тю. Ще змалечку Фредерік разом із се-
страми отримав універсальну, проте 
надзвичайно потужну освіту у Варшаві. 
Коли говорять, що геніями не народжу-
ються, а стають, то це, звичайно, не про 
малого Шопена. Перші акорди на клаві-
шах фортепіано були зіграні в унісон із 
першими промовленими словами. Його 
розмова зі світом – це фортепіанні ше-
деври. Вже у семирічному віці Фредерік 
вразив усю інтелігенцію міста, створив-
ши свій “Полонез”. Одна із місцевих ав-
торитетних газет присвятила цій події 
цілий матеріал, у якому йшлося: “Ав-
тор цього “Полонезу” учень, котрому 
не виповнилося 8 років. Це справжній 
геній музики, котрий з великою легкіс-
тю і винятковим смаком виконує най-
важчі фортепіанні п’єси, складає танці 
та варіації, що викликають захоплення 
у знавців та поціновувачів. Коли б цей 
вундеркінд народився у Франції чи Ні-
меччині, він привернув би до себе над-
звичайну увагу”.

Такі високі характеристики не по ро-
ках зрілого майстра лише додали снаги 
початкуючому музикантові і компози-
торові. Праця усього його життя стала 
прикладом, гідним наслідування для 
кожного, кому Бог дарує талант. Жоден 
день, прожитий Шопеном, не був ви-
трачений даремно. Виснажлива праця 
стала справжньою революцією. Він пе-
реосмислив випрацювані у музиці жан-
ри, відродивши на романтичній основі 

прелюдію, створив фортепіанну баладу, 
опоетизував і драматизував танці (по-
лонез, мазурку, вальс). Мистецтво, зба-
гачене Шопеном, є базою, без якої на-
вряд чи можна виховати культурну та 
інтелігенту людину. Результатом напо-
легливої роботи композитора стали два 
написані концерти, 3 сонати, 4 балади, 
фантазія, десятки скерцо, експромтів, 
ноктюрнів, етюдів та інших творів.

Багате на роботу життя дало так 
мало земних утіх Шопенові. Наза-
вжди залишивши у 20-річному віці 
Польщу, Фредерік постійно тужив за 
Батьківщиною. Всесвітнє визнання та 
аплодисменти кращих камерних і кон-
цертних залів Відня, Парижа, Лондона 
не принесли особистого щастя митцю. 
Його серце було розбите французькою 
письменницею Жорж Санд. А здоров’я 
– знищене важкою хворобою легень. 
Мабуть, такою є доля більшості гені-
альних особистостей – віддавати свій 
талант іншим, знищивши себе. Земне 
життя Шопена не нараховує й 40 років, 
зроблена ж ним робота лишиться люд-
ству на багато століть. 

Більшість музикантів і композиторів 
ХІХ-ХХ століть називали Шопена своїм 
кумиром. Його вплив помітний у твор-
чості Річарда Вагнера, Роберта Шумана, 
Ференца Ліста, Едварда Гріга, Олексан-
дра Скрябіна, Сергія Рахманінова. Із 
1927-го року до наших днів у Варшаві 
проводиться щорічний міжнародний 
конкурс фортепіанної музики імені 
Фредеріка Шопена, перемога у якому 
вважається найкращим визнанням для 
сучасного піаніста. 

На думку німецького музикознавця 
Альфреда Ейнштейна вплив Шопена у 
світі був винятковим: “Він знаходив по-
слідовників не лише у Варшаві, а з Пів-
ночі на Південь, від Осло до Палермо, зі 
Сходу на Захід, від Петербурга до Пари-
жа. Подібно, як жоден композитор сим-
фонічної музики ХІХ століття не міг не 
зауважити Бетховена, так жоден ком-
позитор фортепіанної музики, після 
1830-го року не міг оминути Шопена”.

Віктор ЯРУЧИК

200 lat temu urodził się 
Fryderyk Chopin

Większość ludzi na pytanie o zna-
nych sobie kompozytorów, z pewnością 
wymieni Fryderyka Chopina. Pomimo, 
że już dwa stulecia mijają od epoki, w 
której tworzył ten geniusz muzyki, to 
jego twórczość nie straciła na aktual-
ności i sile oddziaływania. Chopin nie 
tylko odmienił rozumienie muzyki, lecz 
także wpłynął na dziedzictwo kultury 
europejskiej.

Syn francuskiego przedsiębiorcy z 
branży winnej, uczestnika powstania 
Kościuszkowskiego, zdolnego peda-
goga, który trafił do Polski i poświęcił 
swoje życie temu krajowi, nie mógł wy-
rosnąć na człowieka przeciętnego. W 
dzieciństwie Fryderyk razem z siostra-
mi zdobył uniwersalne i wszechstronne 
wykształcenie w Warszawie. Pierwsze 
akordy na fortepianie zostały przez 
niego zagrane niedługo po tym jak na-
uczył się mówić. Jego dialog ze światem 
wyrażał się w dziełach fortepianowych. 
Już w wieku siedmiu lat Fryderyk za-
chwycił elitę intelektualną miasta, two-
rząc „Polonez”. Jedna z lokalnych gazet 
poświęciła temu wydarzeniu cały arty-
kuł, w którym pisano: „Autorem tego 
„Poloneza” jest uczeń, który jeszcze nie 
ukończył ośmiu lat. Jest to prawdziwy 
geniusz muzyki, który z wielką łatwoś-
cią i niepowtarzalnym gustem wykonu-
je najtrudniejsze dzieła fortepianowe, 
układa tańce i wariacje, które zachwy-
cają koneserów i miłośników. Gdyby to 
cudowne dziecko urodziło się we Fran-
cji czy Niemczech, sprawiano by nad 
nim niezwykłą pieczę”.

Takie opinie świadczące o niezwy-
kłych zdolnościach dodawały entu-
zjazmu początkującemu muzykowi i 
kompozytorowi. Praca nad warszta-
tem pianistycznym może być wzor-
cem do naśladowania dla wszystkich 
obdarzonych talentem. Młody Fryde-
ryk starał się nie zmarnować żadnego 
dnia. Dzięki konsekwencji i wsparciu 
nauczycieli osiągnął niezwykłe efekty. 
Na nowo opracował istniejące gatunki 
muzyczne, odrodził romantyczne pre-
ludium, stworzył balladę fortepianową, 

poetyzował i dramatyzował tańce (po-
lonezy, mazurki, walce). Pozostawił po 
sobie koncerty, sonaty, ballady, dzie-
siątki scherz, nokturnów, etiud i innych 
utworów.

Życie muzycznego geniusza nie było 
jednak pasmem radości i tryumfów. Cho-
pin mocno tęsknił do ojczyzny, z której 
wyjechał – jak się okazało na zawsze – w 
wieku 20 lat. Uznanie światowe i oklaski 
publiczności w najlepszych salach kon-
certowych w Wiedniu, Paryżu czy Lon-
dynie nie dały mu powodzenia w życiu 
osobistym. Szczęścia nie przyniosły licz-
ne salonowe romanse. Ogromnie przeżył 
rozpad burzliwego związku z francuską 
skandalistką George Sand. Przez wiele lat 
zmagał się z problemami zdrowotnymi- 
jego ciało stopniowo wycieńczała gruźli-
ca. W wyniku choroby zmarł w Paryżu 17 
października 1849 roku, nie skończywszy 
nawet 40 lat. 

Wielu znanych muzyków i kompozy-
torów przełomu ХІХ-ХХ wieku nazywało 
Chopina swoim idolem. Widocznym jest 
jego wpływ w pracach Richarda Wagnera, 
Roberta Schumana, Franza Liszta, Ed-
varda Griega, Aleksandra Skriabina czy 
Siergieja Rachmaninowa. Od 1927 roku 
do chwili obecnej w Warszawie corocz-
nie odbywa się międzynarodowy konkurs 
muzyki fortepianowej imienia Fryderyka 
Chopina, zwycięstwo w którym jest prze-
pustką do wielkiej kariery dla współczes-
nych pianistów.

Zdaniem wybitnego niemieckiego 
muzykologa Alfreda Einsteina, wywarty 
przez Chopina wpływ na świat był wy-
jątkowy: „Znajdował on naśladowców 
nie tylko w Warszawie, lecz od Północy 
do Południa, od Oslo do Palermo, od 
Wschodu do Zachodu, od Petersburga 
do Paryża. Podobnie jak żaden kompo-
zytor muzyki symfonicznej XIX wieku 
nie mógł nie dostrzec Beethovena, tak 
żaden kompozytor muzyki fortepia-
nowej po roku 1830 nie mógł pominąć 
Chopina”

Wiktor JARUCZYK

Борці антикомуністичного 
підпілля



2 11 березня 2010

1. Gdzie i 
kiedy urodził 

się przyszły kompozytor i pianista? Od kogo się uczył 
gry na fortepianie, a później teorii komponowania?

2. Kto odegrał decydującą rolę w kształtowa-
niu Chopina jako wybitnego artysty? W jakich 
gatunkach muzycznych kompozytor osiągnął naj-
większe sukcesy? 3. Jaki utwór kompozytora stał się 
odezwą na Powstanie Polskie w latach 1830-1831? 
Co wiadomo o jego podróżach koncertowych? 
Kogo z wybitnych zagranicznych kolegów on po-

znał i z kim z nich się zaprzyjaźnił?
4. Gdzie Frederyk Chopin zmarł i został pochowany?
5. Kiedy został ustanowiony Międzynarodo-

wy Konkurs Pianistów jego imienia? Gdzie on 
się odbywa? Proszę wymienić przynajmniej 3 
laureatów tego konkursu.

Prosimy odpowiedzi, które zostaną ocenio-
ne przez jury w 5-punktowej skali, przesyłać pod 
adres: m. Łuck, ul. Winniczenki 17, Radio Wo-
łyńskie. Z dopiskiem: „Konkurs radiowy Frede-
ryk Chopin – kompozytor i pianista”.

1. Де і коли народився майбутній композитор і 
піаніст? У кого він вчився грі на фортепіано, а піз-
ніше – теорії композиції?

2. Хто відіграв вирішальну роль у формуванні 
Шопена, як видатного митця? В яких музичних 
жанрах композитор досягнув неперевершених 
успіхів?

3. Яким твором відгукнувся Шопен на Польське 
повстання 1830-31 років? Що ви знаєте про його 
концертні гастролі? З ким із видатних іноземних 

колег він зустрічався і дружив?
4. Де Фредерік Шопен помер і похований? 
5. Коли було засновано Міжнародний конкурс 

піаністів його імені? Де він проводиться? Назвіть 
щонайменше 3 лауреати цього конкурсу.

Ваші відповіді (їх журі оцінюватиме за 
5-бальною шкалою) надсилайте на адресу: 
м.Луцьк, вул.Винниченка, 17, Волинське радіо. 
З поміткою “Радіовікторина “Фредерік Шопен – 
композитор і піаніст”.

Запитання радіовікторини:

1 marca w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece Młodzieżowej odbyła się muzyczna impreza 
„Nieśmiertelne serce Chopina” poświęcona 200-leciu urodzin Fryderyka Chopina. Przed goś-
ćmi imprezy wystąpili studenci Łuckiego Uniwersytetu Humanistycznego, którzy uczestniczy-
li w przedstawieniu teatralnym, i uczniowie szkoły muzycznej nr 1 m. Łuck.

„Nie będzie przesadą powiedzenie, że jego twórczość jest wieczna, jego utwory są znane 
na całym świecie. Dziś na całym świecie organizowane są koncerty, poświęcone Chopinowi 
i jego twórczości i dzisiejsze spotkanie również jest uznaniem dla jego twórczości, dla jego 
sławy” – zaznaczyła obecna na muzycznej imprezie Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP 
w Łucku Karolina Golubiewska. W imprezie uczestniczyli również przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej, studenci i czytelnicy biblioteki.

W dniu 24 lutego w fi lii biblioteki nr 6 m. Łuck odbyła się impreza kulturalno-ar-
tystyczna „Polska – klasyczna i współczesna”. Została ona poświęcona 200-leciu uro-
dzin Fryderyka Chopina. Obecni usłyszeli dużo ciekawych informacji również o innych 
znanych Polakach, ponieważ organizatorzy od samego początku zaplanowali, 

że spotkanie od- będzie się w formie wirtualnej podróży do Polski. Prowa-
dzącymi imprezę były dzieci, które uczą się języka polskiego. Opo-

wiedziały one o Marii Skłodowskiej-Curie, Adamie Mickie-
wiczu, Tadeuszu Kościuszce, Gabrieli Zapolskiej i innych. 

Pod koniec spotkania do obecnych przemówili przed-
stawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej 

Polskiej i Stowarzyszenia Kultury Polskiej na 
Wołyniu im. Ewy Felińskiej.

1 березня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбувся музичний вечір „Без-
смертне серце Шопена”, присвячений 200-річчю від дня народження Фредеріка Шопена. 
Перед глядачами виступили студенти Луцького гуманітарного університету, які взяли 
участь у невеличкій театралізованій постановці, та учні музичної школи №1 м. Луцька.

„Не будуть перебільшенням слова, що його творчість вічна, його твори відомі у ці-
лому світі. Сьогодні у всьому світі відбуваються концерти, присвячені Шопенові та його 
творчості і ця зустріч теж є проявом визнання його творчості, його слави,” – зазначила 
присутня на музичному вечорі віце-консул Генерального Консульства Республіки Поль-
ща у Луцьку Кароліна Ґолюбєвска. У заході взяли участь також представники Товариства 
польської культури на Волині ім. Еви Фелінської, студенти та читачі бібліотеки.

2010 - Рік  Шопена

Календар 
Року 

Шопена
• Календар подій у Польщі 

та світі можна знайти на офі-
ційному сайті Року Шопена: 
www.chopin2010.pl.

• Інформація про Шопена, 
бібліографія, фільмографія, ін-
формація про події, організо-
вані Національним Інститутом 
Фредеріка Шопена, можна зна-
йти на сайті www.chopin.nifc.pl.

• 1 березня 2010 року у Вар-
шаві віддали в користування 
відремонтований і модернізо-
ваний Музей Шопена в Замку 
Острозьких. Завдяки мульти-
медійним виставковим залам 
кожен відвідувач зможе сам 
вибрати відповідний квиток 
(наприклад, для дітей, для ме-
ломанів) і в ході екскурсії (що 
відбуватиметься індивідуально, 
в довільному темпі) буде ним 
торкатися екранів, на яких змо-
же прочитати коментарі до екс-
понатів. Музей Шопена – найсу-
часніший біографічний музей у 
Центрально-Східній Європі.

• 1 березня був також відкри-
тий Центр Шопена, який побу-
дований поряд з Музеєм Шопе-
на і пов'язаний з ним підземним 
коридором. У Центрі розміс-
тилися шопенівські інституції, 
пункт туристичної інформації, 
фонотека, бібліотека і кав'ярня.

• 23 квітня відкриється від-
ремонтований дворик у Же-

лязовій Волі, де народив-
ся Фредерік Шопен.

• Згідно з більшістю історичних дже-
рел Фредерік Шопен народився 1 берез-
ня, проте у книзі хрещень парафіяльного 
костелу в Брохові, де хрестили Шопена, 
подається дата 22 лютого.

• З дитинства за кожним кроком ком-
позитора спостерігали і майже кожен 
крок занотовували. Після смерті Шопе-
на знайомі та учні вважали за обов'язок 
написати спогади про цього видатного 
митця, окрім цього збереглося близь-
ко 700 листів, які написав він, написали 
до нього і про нього. Завдяки цьому ми 
можемо відтворити майже кожен день з 
39-річного життя Фредеріка Шопена

• У 7 років він уже був автором кількох 
невеличких композицій, які йому допо-
магали записувати його вчитель музики 
та батько. У 1817 році був надрукований 
перший твір Фредеріка.

• Перший публічний концерт Шопена 
відбувся 24 лютого 1818 року. Піаніст мав 
тоді 8 років.

• Першу свою закордонну подорож 
Шопен здійснив до Берліна у 1826 році. У 
1830 році, у віці 20 років, виїхав з Польщі 
і вже ніколи до неї не повернувся.

• Багато біографів переконує, що Шо-
пен був універсальним генієм, оскільки 
мав також незвичайний літературний 
талант, доказом чого є його відомі листи, 
а також художній та акторський талант. 
Він мав також комічний талант і вміння 
пародіювати. Пародіював, наприклад, 
стиль та техніку гри на фортепіано інших 
піаністів, умів наслідувати голоси, вдава-
лося йому також у сусідній кімнаті вдава-
ти жваву розмову трьох осіб про того, хто 
підслухував.

• Дбав про свій вигляд і витрачав ве-
личезні суми на придбання одягу. Ціка-
вився найновішими тенденціями в моді, 
мав власних майстрів, які шили йому ка-
пелюхи і взуття, з дому ніколи не виходив 
без білих рукавичок.

• Не любив говорити про себе, свої 
вподобання, емоції і музику.

• Був дуже худий. При рості 170 см ва-
жив неповні 43 кілограми.

• Був хворобливо блідий, мав рудувате 
світле волосся. Його портрети, на яких ми 
бачимо натхненного митця, ідеалізовані у 
дусі романтизму. Про те, як виглядав на-
справді, ми дізнаємося з єдиної фотогра-
фії, що зроблена у 1847 році.

• Про те, як виглядав Шопен в останні дні 
життя, ми знаємо завдяки масці, виконаній 
після смерті митця. Маска була невдалою і 
невідретушованою, на ній він виглядає, як 
80-річний, змучений хворобою старець, ма-
буть, саме тому протягом багатьох років її 
приховувала сім'я Адама Міцкевича.

• Заробляв на життя, даючи щоденно 
5-6 уроків. За урок брав 20 франків, якщо 
проводив його у себе вдома, і 30, якщо 
урок відбувався вдома в учня. (для порів-
няння: 20-30 франків одержував за кілька 
тижнів робітник заводу).

• Близько 40 композицій, які Шопен 
наказав спалити як недосконалі, всупе-
реч волі композитора врятував його при-
ятель Юліан Фонтана.

• Граючи власні твори, Шопен дуже часто 
не дотримувався написаних нот і змінював 
їх під впливом миттєвого настрою.

• Шопен вірив у забобони, наприклад, 
не починав нічого важливого в понеділок 
або в п'ятницю, не любив чисел 7 і 13.

• Нині товари з логотипом Фредері-
ка Шопена приносять щороку більше 50 
мільйонів доларів прибутку.

Шопен зблизька

Kalendarium 
Roku

Chopinowskiego
• Kalendarium wydarzeń w 

Polsce i na świecie można znaleźć 
na ofi cjalnej stronie internetowej 
Roku Chopinowskiego: www.
chopin2010.pl.

• informacje o Chopinie, biblio-
grafi a, fi lmografi a, informacje o wy-
darzeniach organizowanych przez 
Narodowy Instytut Fryderyka Cho-
pina można znaleźć na stronie inter-
netowej www.chopin.nifc.pl.

• 1 marca 2010 roku w War-
szawie oddano do użytku grun-
townie wyremontowane i zmo-
dernizowane Muzeum Chopina w 
Zamku Ostrogskich. Dzięki mul-
timedialnym salom wystawien-
niczym każdy zwiedzający będzie 
mógł sam wybrać odpowiedni 
bilet (np. dla dzieci, dla meloma-
nów) i zwiedzając (indywidual-
nie, w dowolnym tempie) będzie 
nim dotykał ekranów, z których 
pozna komentarze do ekspona-
tów. Jest to najnowocześniejsze 
muzeum biografi czne w Europie 
środkowo-wschodniej. 

• W dniu 1 marca zostało ot-
warte także wybudowane tuż 
obok Muzeum Centrum Chopi-
nowskie, połączone z nim pod-
ziemnym korytarzem. W Cen-
trum mieści się siedziba instytucji 
chopinowskich, a także punkt in-
formacji turystycznej, fonoteka, 
biblioteka i kawiarnia.

• 23 kwietnia zostanie otwarty 
wyremontowany dworek w Że-
lazowej Woli, miejscu urodzenia 
Fryderyka Chopina.

Chopin bliżej
• Według większości historycznych 

źródeł Fryderyk Chopin urodził się 1 
marca. Ale w księdze chrztów w kościele 
parafi alnym w Brochowie podawany jest 
dzień 22 lutego.

• Od dzieciństwa każdy krok kompozytora 
był obserwowany i odnotowywany. Po śmierci 
Chopina znajomi i uczniowie czuli się w obo-

wiązku spisać wspomnienia o tym wielkim 
artyście, znanych jest ponadto około 700 listów 
pisanych przez niego, do niego i o nim. Dzięki 
temu możemy odtworzyć niemal każdy dzień 
z 39-letniego życia Fryderyka Chopina

• W wieku 7 lat był już autorem kilku 
drobnych kompozycji, które pomagali za-
pisywać mu jego nauczyciel muzyki oraz 
ojciec. W 1817 roku ukazał się pierwszy 
wydany drukiem utwór Fryderyka.

• Pierwszy koncert publiczny Chopi-
na odbył się 24 lutego 1818 roku. Pianista 
miał wówczas 8 lat. 

• Pierwszą swoją zagraniczną podróż 
Chopin odbył w 1826 roku do Berlina. W 
1830 roku, w wieku 20 lat, opuścił Polskę i 
już nigdy do niej nie wrócił.

• Wielu biografów przekonuje, że Chopin 
był geniuszem uniwersalnym, ponieważ po-
siadał również niezwykły talent literacki, czego 
dowodem są jego słynne listy, a także talent 

malarski i aktorski. Miał także talent komiczny 
i umiejętności naśladowania. Parodiował na 
przykład zachowania innych pianistów przy 
fortepianie, umiał naśladować głosy, potrafi ł z 
sąsiedniego pokoju udawać ożywioną rozmo-
wę trzech osób na temat podsłuchującego.

• Dbał o swój wygląd i wydawał 
ogromne sumy na ubranie. Interesował 
się najnowszymi trendami, miał własnego 
kapelusznika i szewca, z domu nigdy nie 
ruszał bez białych rękawiczek.

• Nie cierpiał rozmawiać o sobie, swo-
ich upodobaniach, emocjach i muzyce.

• Był bardzo chudy. Miał 170 cm wzrostu 
przy czym ważył zaledwie 43 kilogramy.

• Był chorobliwie blady, miał rudawe 
blond włosy. Jego portrety, na których 
widzimy natchnionego artystę, są ideali-
zowane w duchu romantycznym. O tym, 
jak wyglądał naprawdę, dowiadujemy się z 
jedynej fotografi i z 1847 roku.

• Jak wyglądał Chopin w ostatnich 
dniach życia wiemy dzięki masce po-
śmiertnej. Maska była nieudana i nieretu-
szowana, wygląda na niej na 80-letniego 
wyniszczonego chorobą starca, chyba z 
tego powodu przez wiele lat była ukrywa-
na przez rodzinę Adama Mickiewicza.

• Zarabiał na życie udzielając codzien-
nie 5-6 lekcji. Za lekcję brał 20 franków, 
jeśli udzielał jej w swoim domu, i 30, jeśli 
odbywała się w domu ucznia. (dla porów-
nania: 20-30 franków dostawał robotnik 
za kilka tygodni pracy w fabryce).

• Około 40 kompozycji, które Chopin kazał 
spalić jako niedoskonałe, wbrew woli kompo-
zytora ocalił jego przyjaciel Julian Fontana.

• Grając własne utwory, bardzo często 
nie trzymał się napisanych przez siebie nut 
i zmieniał je pod wpływem chwili.

• Był znany z tego, że miał sporo drob-
nych manii, np. nie zaczynał niczego waż-
nego w poniedziałek lub w piątek, nie lubił 
liczb 7 i 13.

Obecnie produkty z logo Fryderyka 
Chopina przynoszą rocznie ponad 50 mi-
lionów dolarów zysku.

Подорож до Польщі під 
музику Шопена

24 лютого в бібліотеці-філіалі 
№6 м. Луцька відбулася культурно-
мистецька акція “Польща – класич-
на і сучасна”. Захід був присвячений 
200-річчю від дня народження Фреде-
ріка Шопена. Присутні почули багато 
цікавого також про інших відомих 
поляків, оскільки організатори від 
самого початку запланували, що зу-
стріч відбудеться у формі віртуальної 
подорожі до Польщі. Ведучими захо-
ду були діти, які вивчають польську 
мову. Вони й розповіли про Марію 

Склодовську-Кюрі, Адама Міцкевича, 
Тадеуша Костюшка, Габріелю Заполь-
ську та інших. 

На завершення зустрічі присутніх 
привітали представники Генерально-
го Консульства Республіки Польща та 
Товариства польської культури на Во-
лині ім. Еви Фелінської.

Строінку приготувала Наталя ДЕНИСЮК Opracowała Natalia DENYSIUK

Podróż do Polski przy
muzyce Chopina

 Безсмертне серце ШопенаNieśmiertelne serce Chopina

“Фредерік Шопен – композитор і піаніст”
Волинське радіо розпочинає радіовікторину – про життя і творчість видат-

ного польського композитора і піаніста Фредеріка Шопена.
На переможців творчого змагання що триватиме до 15 квітня, чекають на-

городи – дипломи, подяки, цінні призи, бібліотечки літератури, запрошення на 
концерти, присвячені ювілею Фредеріка Шопена.

Konkurs „Fryderyk Chopin – kompozytor i pianista”
Wołyńskie Radio „Po obu stronach Bugu” rozpoczyna konkurs radiowy – o życiu 

i twórczości wybitnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina.
Na zwycięzców konkursu, który potrwa do 15 kwietnia, czekają nagrody – 

dyplomy, wartościowe prezenty, biblioteczki literatury oraz zaproszenia na 
koncerty chopinowskie z okazji jubileuszu wielkiego kompozytora.

Pytania konkursu:
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Щоправда, масова шевченкізація останнім 
часом подекуди доходить до абсурду. Для біль-
шості наших земляків геній великого Кобзаря 
зводиться до шаблонного цитування декотрих 
його поезій, вішання портрету із вусатим діду-
сем на стінах кабінетів і шкільних кімнат, а ще 
– до щорічного покладання квітів із вінками до 
пам’ятників і постаментів. Невже тільки таким 
ми повинні бачити нашого великого письменни-
ка і національного героя?

Вивченню творчості Тараса Шевченка у 
шкільній програмі відводиться чимало часу, 
проте далеко не кожен вчитель у змозі розкри-
ти своїм учням справжній талант письменника, 

художника і невтомного патріота… Тож часто 
у свідомості колишніх учнів, а нині дорослих 
людей, образ Кобзаря далеко не великий. Тому 
немає нічого дивного, що в українській культурі 
з’являються такі постаті як Олесь Бузина, а “бу-
зинявщина” усе більше прогресує в благодатно 
підготовлених до цього серцях українців. 

Про Тараса Шевченка на сьогодні написано 
десятки книг, знято чимало фільмів, намальова-
но сотні картин. Іменем Кобзаря названі інсти-
тути, університети, товариства, організації. На 
території України важко знайти місто, де не було 
б вулиці чи бульвару Шевченка. Погруддя Тараса 
Григоровича стоїть у більшості шкіл. Та весь цей 
просвітницький, прошевченківський рух біль-
ше нагадує гарну обгортку до ницого і бідного 
внутрішнього світу більшості з нас. Цікаво було 
б нині побачити нашого народного генія у сьо-
годнішній Україні. Навряд чи він би схвалив це 
ідолопоклонництво, яке ховає за своїми пишни-
ми, помпезними формами ницу гідність і страх.

Неймовірно багата на таланти проста укра-
їнська дитина із бідної кріпацької сім’ї, що 
з’явилася на світ майже дві сотні років тому, 
безсумнівно, змінила світ. Такі люди посилають-
ся Всевишнім як національний прототип Спа-
сителя для кожної великої держави, якій бракує 
духу аби піднятися із колін. Причому для того, 
щоб підняти мільйони, їм не потрібно ані зброї, 
ані армій. Сила слова, вміння знайти дорогу до 
людського серця, значить у нашому світі наба-
гато більше.

Коли думаю про геній Тараса, то завжди зга-
дую свого вже покійного дідуся та інших стар-
ших людей, котрі, маючи скупу шкільну освіту – 
кілька класів польської школи, знали напам’ять 
“Кобзар”. Вони недаремно у своїх скромних 
сільських оселях ставили цю велику книгу на 
полицю поряд із Біблією. Рани у їхніх душах го-
їли однаково успішно як слово Боже, так і слово 
Шевченкове. Якщо Святе письмо допомагало 
полюбити людей, то “Кобзар” допомагав полю-
бити Україну. Патріотизм, помножений на лю-
бов, зробить людину неординарною, багатою ду-
ховно і незламною від щоденних бід та нашесть. 

Великі люди будуть дійсно великими лише 
тоді, коли їхнє слово залишатиметься актуаль-
ним для людей. Шевченкове слово, як і слово 
Міцкевича для поляка, Купали для білоруса, 
Пушкіна для росіянина досі живе та важливе як 
і десятки, сотні років назад. 

Шевченківський “Кобзар” вже 170-й рік живе 
серед українців і не тільки, оскільки перекладе-
ний десятками мов світу. Незважаючи на чималі 
літа, ця книга досі читається легко, а заклики у 
ній залишаються популярними, проблеми ж – 
не вирішеними. Хоч іде 19-й рік української не-
залежності, проте ми досі чуємося підлеглими, 
а дехто навіть рабами. Економічні, політичні, 
ідеологічні, культурні катаклізми роздирають 
нашу країну на шматки, а Шевченкове “між Мо-
сквою та Варшавою” – продовжує бути нашим 
зовнішнім національним полівектором. 

У Шевченкові дні хочеться закликати усіх 
українців не бити себе в груди на майданах по-
ряд із Кобзаревими постаментами, а взяти до 
рук твори нашого великого генія, котрий розкрі-
пачив своїм талантом не лише себе. Прочитані 
рядки не заставлять задуматися хіба що духовно 
ницого.

Імена

Чи Тарас Шевченко досі залишається
для українців великим?

Щороку початок березня прак-
тично у кожного українця асо-

ціюється із початком весни, святом 
8 березня, а ще – шевченківськими 
днями.

Віктор ЯРУЧИК

Czy Szewczenko nadal pozostaje
dla Ukraińców wielkim?

Każdego roku początek marca 
chyba dla każdego Ukraińca 

jest związany z rozpoczęciem 
wiosny, świętem 8 Marca i Dniami 
Szewczenkowskimi.

Jednak masowa Szewczenkiada w ostatnich la-
tach staje się poniekąd absurdalną. Dla większości 
naszych rodaków geniusz wielkiego Kobziarza po-
lega na rutynowej recytacji niektórych jego wier-
szy, wywieszaniu portretu z wąsatym dziadkiem na 
ścianach gabinetów i sal szkolnych oraz corocznym 
składaniem wiązanek kwiatów pod pomnikami Poe-
ty. Czy naprawdę w taki sposób musimy odbierać 
naszego wielkiego pisarza i bohatera narodowego?

Badaniom sylwetki Tarasa Szewczenki jest wy-
dzielonych wiele godzin w szkolnym programie 
nauczania, jednak nie każdy nauczyciel potrafi  prze-
kazać swoim uczniom prawdziwego talentu pisarza, 
artysty i niestrudzonego patrioty… Z tego powodu 
obraz Kobziarza w umysłach ludzi dorosłych nie za-
wsze jest utożsamiany z wielkością. Nic więc dziw-
nego, że w kulturze ukraińskiej pojawiają się takie 
postacie jak Ołeś Buzyna, a proces „buzynowski” 
wciąż postępuje w przygotowanych na to sercach 
Ukraińców. 

Obecnie istnieje ogrom prac o Tarasie Szew-
czence, nakręcono sporo fi lmów, namalowano set-
ki obrazów. Jego imieniem nazwano wiele instytu-
cji, uczelni, stowarzyszeń, organizacji. Na terenie 
Ukrainy trudno jest znaleźć takie miasto, gdzie nie 
byłoby ulicy czy bulwaru Szewczenki. Popiersie Ta-
rasa Szeczenki jest na podwórku większości szkół. 
Jednak ten szewczenkowski ruch oświeceniowy czę-
sto przypomina piękne opakowanie wewnętrznego 
ubóstwa większości z nas. Bardzo ciekawie byłoby 
zobaczyć naszego geniusza narodowego w dzisiej-
szej Ukrainie. Mało prawdopodobne jest to, że po-
chwaliłby istniejące bałwochwalstwo, ponieważ w 
bujnych, wspaniałych formach zachowania pamięci 
o Poecie są ukryte poniżenie i lęk. 

Niezwykle bogate w talenty proste ukraińskie 
dziecko z ubogiej niewolniczej rodziny, które przy-
szło na świat prawie 200 lat temu, bez wątpienia, 
odmieniło świat. Tacy ludzie są dani przez Wszech-
mogącego jako krajowy prototyp Zbawiciela dla każ-
dego wielkiego państwa, któremu brakuje odwagi, 
aby podnieść się z kolan. I dlatego, żeby poprowadzić 
za sobą miliony, nie potrzebują ani broni, ani wojska. 
Moc słowa, zdolność odnalezienia drogi do ludzkiego 
serca, są o wiele ważniejsze dla naszego świata.

Kiedy zastanawiam się nad geniuszem Tarasa, 
zawsze staje mi w pamięci postać mego dziadka i 
innych starszych ludzi, którzy, mając za sobą skąpe 
kilka klas szkoły polskiej, recytowali całego „Kob-
ziarza” z pamięci. Nie na pokaz, w swoich małych 
wiejskich mieszkaniach wystawiali tę książkę na pół-
kę obok Pisma Świętego. Ich zranione dusze leczyło 
nie tylko Słowo Boże, lecz także Słowo Szewczenki. 
Podobnie jak Biblia nauczała ich miłować ludzi, tak 
też „Kobziarz” uczył miłować Ukrainę. Patriotyzm 
oparty na miłości czyni człowieka nieprzeciętnym, 
duchowo bogatym i niepokonanym w codziennych 
troskach i najazdach.

Wielcy ludzie staną się naprawdę wielkimi do-
piero wtedy, gdy ich słowo pozostanie ważnym dla 
społeczeństwa. Słowo Szewczenki dla Ukraińców, 
podobnie jak słowo Mickiewicza dla Polaków, Ku-
pały dla Białorusinów, Puszkina dla Rosjan, dotych-
czas żyje i nie traci swej ważności, jak dziesiątki i 
setki lat przed tym.

„Kobziarz” Szewczenki już 170 lat z rzędu żyje 
wśród ludności, nie tylko ukraińskiej, ponieważ zo-
stał przetłumaczony na dziesiątki języków świata. 
Bez względu na tak dużą liczbę lat, księga ta dzisiaj 
jest łatwa w czytaniu, zawarte w niej apele są nadal 
popularne, a problemy – nie rozwiązane. W 19-tym 
roku niepodległości naszego państwa dalej czuje-
my się podległymi, a niektórzy z nas zachowują się 
wręcz jak niewolnicy. Ekonomiczne, polityczne, 
ideologiczne, kulturowe katastrofy rozdzierają nasz 
kraj na kawałki, a wyraz Szewczenki „między Mos-
kwą a Warszawą” nadal pozostaje naszym zewnętrz-
nym ukierunkowaniem.

W Dni Szewczenkowskie chcę zachęcić wszyst-
kich Ukraińców żeby nie bić się w piersi na placach, 
gdzie postawiono pomniki Kobziarza, ale zabrać się 
do ponownej lektury wielkich dzieł geniusza, który 
uwolnił przez swój talent nie tylko siebie samego. 
Przeczytane wersety nie dotrą do wnętrza tylko psy-
chicznie poszkodowanego.

Wiktor JARUCZYK

Передчуття дива
4 березня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулося відкрит-
тя виставки художніх робіт Лариси Ніжегородцевої “У передчутті дива”.

Лариса Ніжегородцева – 
знавець англійської мови, на-
уковець, викладач та прорек-
тор з міжнародних зв'язків 
Луцького гуманітарного 
університету. Свої картини 
вона вперше представила 
публічно. Як стверджує сама 
художниця, її художній до-
робок – це спосіб предста-
вити на полотні свої емоції 
та переживання та наслідок 
арт-терапії, адже саме таким 

чином вона лікувала зламану 
два роки тому руку. Що з того 
вийшло, могли побачити усі 
присутні на виставці – рід-
ні, колеги, друзі, студенти та 
журналісти.

На виставці, яка, до речі, 
присвячена Міжнародному 
жіночому дню, можна було по-
бачити 55 робіт художниці та 
календарі з репродукціями її 
картин.

MWMW

Oczekiwanie na cud
4 marca w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Młodzieży 
została otwarta wystawa obrazów Łarisy Niżehorodcewoji “W 
oczekiwaniu na cud”.

Łarisa Niżehorodcewa jest 
anglistą, naukowcem, wykła-
dowcą i wicerektorem ds. kon-
taktów międzynarodowych 
Łuckiego Uniwersytetu Hu-
manistycznego. Swoje obra-
zy przedstawiała publicznie 
po raz pierwszy. Jak twierdzi 
sama malarka, jej artystyczny 
dorobek jest sposobem przed-
stawiania na płótnie swoich 
emocji i przeżyć, i artystycz-
nym skutkiem terapii, bo właś-

nie w ten sposób leczyła zła-
maną dwa lata temu rękę. Co 
z tego wyszło, mogli zobaczyć 
wszyscy obecni na wystawie – 
rodzina, koledzy, przyjaciele, 
studenci i dziennikarze.

Na wystawie, która została 
poświęcona Międzynarodowe-
mu Dniu Kobiet, można było 
zobaczyć 55 prac malarki oraz 
kalendarze z reprodukcjami jej 
obrazów.
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НАТО, Україна, Польща
Безсумнівно, доля України впливає на позицію Польщі в Єв-
ропі. Теза Збіґнєва Бжезінського про те, що незалежна Укра-
їна – гарантія незалежності Польщі, може бути своєрідною 
відповіддю на питання про підтримку Польщею трансформа-
ції України у сфері міжнародної безпеки. Сьогодні Польща і 
Україна – вільні і незалежні держави, які здатні до діалогу про 
те, що ділить і об'єднує, про спільну історію, перспективи роз-
витку і взаємної підтримки в системі безпеки.

З перспективи часу 
можна сказати, що розпад 
І Речі Посполитої розпо-
чався тому, що держава 
шляхтичів була нездатна 
визнати, що вона – Річ По-

сполита трьох, а не двох 
народів. Козаки, 

які виступали 
проти свого 

статусу в 
ш л я х е т -

ській Речі 
По с п о -

л и т і й , 
поверну-

лися у бік 
М о с к в и . 

К а т е р и н а 
ІІ залиша-

ється для обох 
народів символом 

втрати незалежності, 
відсутності свободи і лікві-
дації власної національної 
ідентичності. Те, що від-
бувалося у XVII столітті, 
від Переяславської угоди 
в 1654 році – акту приєд-
нання України до Росії, до 

Гадяцької угоди, повтори-
лося знову в 1920 році. Вна-
слідок об'єднання польсько-
українських військових сил 
було призупинено подальше 
інфікування європейських 
країн комуністичною ідеоло-
гією. Роз'єднана і нездатна до 
узгодженої діяльності україн-
ська еліта, а також пасивність 
суспільства призвели до по-
валення більшовиками неза-
лежної української держави. 
В обох випадках наслідки 

були трагічними однаково як 
для України, так і для Польщі.

У міжвоєнні роки СРСР, 
завдяки тому, що володів 
Україною, міг проводити по-
стійну диверсійну діяльність 
проти Польщі та Румунії, а 
потім разом з Гітлером виру-
шити на завоювання Європи.

Від 14 травня 1955 і до 1 лип-
ня 1991 Україна, як і Польща, 
була однією з важливих скла-
дових у системі безпеки Вар-
шавського договору. На від-
міну від Польщі, Україна після 

отримання 
п о в н о г о 
суверенітету 

не зробила швидкої трансфор-
мації у сфері безпеки. Біль-
шість поляків і всі політичні 
угруповання погоджувалися 
на вступ Польщі до НАТО. На-
томість в Україні не відбулися 
фундаментальні політичні змі-
ни, реформи війська, міліції 
та спецслужб. Промоція ідеї 
Північноатлантичного союзу в 
Україні реалізовується анеміч-
но і без креативу. Тому рішен-
ня про зміну курсу в системі 
безпеки постійно пов'язане із 
суспільно-політичним комп-
ромісом.

Як показують дослідження, 
особливо в східних, російсько-
мовних і русофільських, ре-
гіонах країни більша частина 
населення України ментально 
прив'язана до ідеології Хо-
лодної війни і виступає проти 
вступу до НАТО. Росія часто 
посилається на суспільне не-
сприйняття такої перспекти-
ви, забуваючи, що це не вона, 
а НАТО прийматиме рішення 
у справі вступу України до со-
юзу.

Ситуація, яка була у 1917-
1920 роках, сьогодні повто-
рюється. Громадяни України 
усе частіше переконуються, 
що західний вибір – вибір іс-
торично обґрунтований, який 
дає шанси на краще майбут-
нє. Приєднання України до 
європейської системи безпеки 
– це чорний сон сучасних ім-
періалістів у Москві. Російські 
політологи і політики не втом-
люються стверджувати, що Ро-
сія ніколи не відмовиться від 
впливу в Україні, а російський 
флот залишатиметься в Кри-
му протягом найближчих ста 
років. Для Заходу була б само-
вбивчою політика, яка б перед-
бачала залишити Україну на-
одинці і домовитися з Росією.

Здається, що в польській 
закордонній політиці по від-
ношенню до України потрібно 
налаштуватися на концепцію 
довгого маршу. Використовую-
чи Східне партнерство, Поль-
ща повинна заохочувати до 
співпраці з Україною якнай-
більше європейських держав, 
будувати співпрацю з органа-
ми місцевого самоврядуван-
ня. Не інвестувати в здемо-
ралізований і корумпований 
політичний клас, а активніше 
підтримувати неурядові гро-
мадські структури і полоній-
ні організації, які пропагу-
ватимуть ідею європейської 
безпеки і будуть для України 
своєрідним мостом на захід. 
Потрібно завжди пам'ятати, 
що доля країни залежить від 
українського народу, а не від 
президентів, політиків чи олі-
гархів.

Україна: місія 
можлива?
1 березня у Волинському обласному краєзнавчому музеї відкрилась до-

кументальна виставка “НАТО: місія заради свободи та демократії”. У 
відкритті виставки взяли участь Генеральний консул РП у Луцьку, пред-
ставники обласної влади, вищих навчальних закладів, студентство та 
журналісти. Виступаючі були одностайні щодо доціль-

ності та перспектив вступу України у НАТО. Зо-
крема, заступник голови облдержадміністрації 
Святослав Кравчук наголосив, що експонована 
виставка є чудовою нагодою розширити свої 
знання про роль і завдання Північноатлантич-
ного Альянсу, допоможе Україні у процесі ін-
теграції у європейські структури колективної 
безпеки. Керівник Волинського інформаційно-
го центру євроатлантичної інтеграції Анатолій 
Луцюк зазначив, що поширення інформації про 
Альянс буде сприяти руйнуванню радянських 
стереотипів часів “холодної війни”.

Проректор з міжнародних зв’язків Волинсько-
го національного університету імені Лесі Україн-
ки Сергій Федонюк розповів про зміцнення де-
мократії та економічні переваги вступу у НАТО, 
а також наголосив, що такі виставки – це крок до 
подолання інформаційної стіни у питаннях євро-
інтеграції. Генеральний консул Польщі у Луцьку 
Томаш Янік зазначив, що НАТО — це об’єднання 
вільних та демократичних країн і для України, 
яка крокує дорогою демократії, входження до 
Альянсу та Євросоюзу буде таким самим зако-
номірним процесом, як і для Польщі. Подібні ви-
ставки потрібні, щоб люди знали, за що будуть 
голосувати на референдумі.

Виставка дає можливість ознайомитися з іс-
торією створення та розвитком, проблематикою і 
програмами, завданнями та досягненнями Північ-
ноатлантичного Альянсу.

NATO, Ukraina, Polska
Bez wątpienia, losy Ukrainy wpływają na pozycję Polski w Europie. 
Teza Zbigniewa Brzezińskiego, że niepodległa Ukraina jest gwa-
rancją niepodległości Polski, może stanowić swoistą odpowiedź na 
pytanie o popieraniu przez Polskę transformacji Ukrainy w prze-
strzeni bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziś Polska i Ukraina 
są wolnymi i niepodległymi państwami, zdolnymi do dialogu o 
tym, co dzieli i łączy, o wspólnych dziejach, perspektywach rozwo-
ju i wzajemnego wsparcia w systemie bezpieczeństwa.

Z perspektywy czasu można 
powiedzieć, że upadek I Rze-
czypospolitej rozpoczął się od 
niezdolności państwa szlache-
ckiego do uznania, iż jest Rzecz-
pospolitą trojga, a nie dwojga 
narodów. Kozacy buntujący się 
przeciwko swojemu statusowi 
w Rzeczypospolitej szlacheckiej 
zwrócili się w stronę Moskwy. 
Katarzyna II Wielka pozosta-
je dla obu narodów symbolem 
utraty niepodległości, braku 
swobody i likwidacji własnej 
narodowej tożsamości. To, co 
działo się w wieku XVII, od 
ugody perejasławskiej w 1654 
r. będącej aktem przyłączenia 
Ukrainy do Rosji po unię ha-
dziacką, stało się ponownie w 
roku 1920. Połączenie polsko-
ukraińskich sił wojskowych za-
owocowało niedopuszczeniem 
i wstrzymaniem dalszego infe-
kowania krajów europejskich 
komunistyczną ideologią. Skłó-
cone i niezdolne do zgodnego 
działania elity ukraińskie i bier-
ność społeczeństwa doprowa-
dziły do obalenia przez bolsze-
wików niepodległego państwa 
ukraińskiego. W obu wypad-
kach miało to tragiczne konse-
kwencje zarówno dla Ukrainy, 
jak i dla Polski.

W latach międzywojennych 
dzięki posiadaniu Ukrainy 
ZSRR mógł prowadzić nie-
ustanną działalność dywersyjną 
przeciwko Polsce i Rumunii a w 
końcu razem z Hitlerem ruszyć 
na podbój Europy.

Od 14 maja 1955 i do 1 lipca 
1991 Ukraina, jak i Polska była 
jednym z ważnych ogniw w sy-
stemie bezpieczeństwa Układu 
Warszawskiego. W odróżnieniu 
od Polski, Ukraina po uzyska-

niu pełnej suwerenności nie 
dokonała szybkiej transformacji 
w sferze bezpieczeństwa. Więk-
szość Polaków i wszystkie ugru-
powania polityczne zgadzały 
się na wejście Polski do NATO. 
Natomiast Ukraina nie przepro-
wadziła fundamentalnej zmia-
ny politycznej, reformy wojska, 
policji i służb specjalnych. Pro-
mocja idei sojuszu północno-
atlantyckiego w Ukrainie jest 
realizowana anemicznie i bez 
kreatywności. Dlatego decyzja 
zmiany kursu w systemie bez-
pieczeństwa 
jest ciągle 
związana z 
kompromisem politycznie-spo-
łecznym.

Jak wynika z sondaży, 
zwłaszcza we wschodnich - ro-
syjskojęzycznych i rusofi lskich 
- rejonach kraju większa część 
ludności Ukrainy mentalnie 
przywiązana jest do ideologii 
„Zimnej Wojny”, sprzeciwia się 
wstąpieniu do NATO. Rosja czę-
sto powołuje się na społeczną 
dezaprobatę wobec takiej per-
spektywy zapominając, że to nie 
ona, ale NATO będzie podejmo-
wać decyzje w sprawie przyjęcia 
Ukrainy do sojuszu. 

Sytuacja z lat 1917 -1920 
powtarza się współcześnie. 
Większość obywateli Ukrainy 
jest przekonana, że wybór za-
chodni jest wyborem historycz-
nie uzasadnionym, dającym 
szanse na lepszą przyszłość. 
Przyłączenie Ukrainy do eu-
ropejskiego systemu bezpie-
czeństwa jest czarnym snem 
współczesnych imperialistów w 
Moskwie. Rosyjscy politolodzy 
i politycy nieustannie twierdzą, 
iż Rosja nigdy nie zrezygnuje z 

wpływów na Ukrainie, a flota 
rosyjska pozostanie na Kry-
mie przez najbliższe sto lat. 
Dla Zachodu, pozostawienie 
Ukrainy samej sobie i doga-
danie się z Rosją byłoby poli-
tyką samobójczą.

Wydaje się, że w 
polskiej polityce 
zagran iczne j 
wobec Ukra-
iny trzeba 
n a s t a w i ć 
się na 
kon c e p -

c j ę 
d ług ie -
go mar-
szu. Wy-
korzystując 
Par tnerstwo 
W s c h o d n i e , 
Polska powinna 
wciągać do współpra-
cy z Ukrainą jak najwięcej 
państw europejskich, budo-
wać współpracę z lokalnymi 
strukturami i samorządami. 
Nie inwestować w zdemo-
ralizowaną i skorumpo-
waną klasę polityczną, ale 
aktywniej wspierać pozarządo-
we struktury społeczne i orga-
nizacje polonijne, które będą 
propagatorami idei bezpieczeń-
stwa europejskiego i swoistym 
pomostem Ukrainy na zachód. 
Należy zawsze pamiętać, że 
ostatecznie los kraju zależy od 
ukraińskiego narodu, a nie od 
prezydentów, polityków czy oli-
garchów. 

Walenty DOBOSZ Валентин ДОБОШ

Ukraina: misja jest 
możliwa?
1 marca w Wołyńskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym została otwarta 

dokumentalna wystawa “NATO: misja dla wolności i demokracji”. W 
otwarciu wystawy uczestniczyli Konsul Generalny RP w Łucku, przedstawiciele 
władz obwodowych i uczelni wyższych, studenci oraz dziennikarze.

Wszyscy przemawiający mieli podobne zdanie 
o celowości i perspektywach wstąpienia Ukrainy 
w NATO. Zastępca głowy Wołyńskiej Obwodowej 
Administracji Państwowej Swiatosław Krawczuk 
zauważył, że ekspozycja jest dobrą okazją aby po-
szerzyć swoją wiedzę o roli i zadaniu Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego, co pomoże Ukrainie na drodze 
do integracji z europejskim kolektywnym systemem 
bezpieczeństwa. Kierownik Wołyńskiego Centrum 
Informacyjnego Euroatlantyckiej Integracji Anatolij 
Łuciuk zaznaczył, że rozpowszechnienie informacji 
o Sojuszu będzie sprzyjać obaleniu radzieckich ste-
reotypów z czasów Zimnej Wojny.

Wicerektor ds. kontaktów międzynarodowych 
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia 
Łesi Ukrainki Sergij Fedoniuk powiedział o roz-
woju demokracji i ekonomicznych korzyściach ze 
wstąpienia do NATO a także zwrócił uwagę na to, 
że podobne wystawy są kolejnym krokiem do stwo-
rzenia sieci informacyjnej ws. intergracji europej-
skiej. Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik 
zaznaczył, że NATO – to sojusz wolnych i demokra-
tycznych państw i dla Ukrainy, która idzie drogą de-
mokracji, wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej 
będzie takim samym uzasadnionym procesem jak i 
dla Polski. Podobne wystawy są potrzebne, żeby lu-
dzie wiedzieli, na co będą głosować w referendum.

Wystawa daje możliwość zapoznania się z historią 
utworzenia i rozwoju, programami, zadaniami i osiąg-
nięciami Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Walenty WAKOLUK

Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Томаш Янік 
та заступник голови облдержадміністрації Святослав Кравчук

Валентин ВАКОЛЮК



511 березня 2010На часі

14 лютого 2010 року в залі 
Товариства польської культу-
ри відбувся старопольський 
карнавал для дітей – кос-
тюмований бал. Переважав 
одяг знаті та дворянства, але 
з’явився також ультрасучас-
ний Супермен. Діти традицій-
но розпочали полонез, щоб від 
нього плавно перейти до тактів 
мазурки, курпівських і сон-
децьких танців. Несподіванкою 
став танець сусідів з-за кордо-
ну – молдавська гора, який діти 
розучували спільно з батьками. 
Вечір прикрасило смачне за-
стілля, на якому були пончики 
і солодощі, приготовлені за ста-
ровинною польською рецепту-
рою.

Наприкінці лютого То-
вариство польської культу-
ри налагодило контакти з 
членами Катинської Родини 
міста Люблін. Декілька осіб 
дало інтерв’ю і представило іс-
торичні матеріали (серед них 

оригінали листів, написаних 
їх батьками із Старобільська) 
на підготовленому вечорі під 
назвою “Народ, який втра-
чає пам’ять, втрачає совість 
– до сімдесятиріччя масового 
вбивства у Катині”. Наступна 
зустріч з членами Катинської 
Родини запланована на першу 
половину квітня.

1 березня у Польщі святку-
ють День борців польського 
антикомуністичного підпілля 
за незалежність. У Рівному 
біля польського військового 
штабу відбулося покладання 
квітів, під час якого запали-
ли свічі пам’яті, вшанувавши 
хвилиною мовчання загиблих 
і вбитих польських борців за 
незалежність, котрі воювали з 
радянським окупантом в 1944-
1963 рр. у складі Польської під-
пільної організації боротьби за 
незалежність.

 
6 березня відбулася перша 

організаційна зустріч дитячо-
го театру, створеного при То-
варистві польської культури у 
Рівному.

14 березня 2010 року у 
приміщенні парафіяльної 
бібліотеки костелу св. Петра 
і Павла, що знаходиться за 
адресою: вул. Соборна, 213, о 
18.00 год. відбувся перегляд 
фільму “Quo vadis” режисе-
ра Єжи Кавалеровича. У ко-
роткій передмові до фільму 
було охарактеризовано голо-
вних героїв, основні сюжетні 
лінії та історичне підґрунтя 
книжки, на основі якої і по-

ставлений фільм. Після фільму 
відбувся диспут на тему “Уні-
версальність послання роману 
Сенкевича і його екранізова-
ної версії”. Перегляд розпочав 
цикл зустрічей “Вечір з поль-
ським фільмом”, мета якого 
– ознайомлення з польським 
кінематографом і піднятою в 
ньому проблематикою, тісно 
пов’язаною з польською куль-
турою, історією та традиціями.

Продовжується збір мате-
ріалів (анекдотів, жартів, до-
тепних ситуацій, звичаїв і т.п.) 
до книжки “Волинь сміється. 
Перед заходом сонця – спогади 
поляків, народжених на Волині 
в часи ІІ Речі Посполитої”. Усіх 
зацікавлених осіб, які хотіли б 
дати інтерв’ю, та всіх, хто зна-
йомий з такими людьми, про-
симо звертатися за адресою:

Юстина Янч, вул. Дундича, 
2/20, кв. 36, Рівне 33022

тел. 097 25 28 450
 або Парафія св. Петра і 

Павла, вул. Соборна, 213, Рівне 
33022

тел. 096 67 66 149 /сестра 
Матеуша

Ведеться підготовка до свят-
кування Року Шопена у Рівно-
му. Уже відомо, що святковий 
концерт відбудеться в концерт-
ному залі музичного коледжу у 
другій половині травня. На цю 
тему ведуться перемовини з ди-
ректором музичного вишу. Го-
ловні організатори святкувань: 
Рівненський музичний коледж і 
Товариство польської культури 
ім. Владислава Реймонта.

Рівне: Календар 
полонійного життя

Równe: Kalendarium 
życia polonijnego

14 lutego 2010 roku w sali 
Towarzystwa Kultury Polskiej 
miały miejsce Zapusty Staro-
polskie dla dzieci – bal kostiu-
mowy. Królowały stroje magna-
ckie i szlacheckie, ale pojawił się 
też ultranowoczesny Superman. 
Dzieci tradycyjnie rozpoczę-
ły polonezem, by potem bawić 
się przy nutach mazura, tańców 
kurpiowskich i sądeckich. Nie-
spodzianką był taniec sąsiadów 
zza granicy –  mołdawska hora, 
której kroków uczyli się wspól-
nie rodzice i dzieci. Wieczór 
uprzyjemnił pyszny stół, na któ-
rym pojawiły się przyrządzone 
według staropolskich receptur 
pączki i faworki.

W ostatnich dniach lutego 
Towarzystwo Kultury Polskiej 
nawiązało kontakt z członkami 
Rodziny Katyńskiej w mieście 
Lublin. Kilka osób udzieliło 
wywiadów oraz zaprezentowa-
ło materiały historyczne (m. in. 
oryginały listów pisanych przez 
ich ojców ze Starobielska) do 
przygotowywanego wieczoru 
pod tytułem „Naród, który traci 
pamięć, traci sumienie – w sie-
demdziesiątą rocznicę zbrodni 
katyńskiej”. Kolejne spotkanie z 
członkami Rodzin Katyńskich 
jest planowane na pierwszą poło-
wę kwietnia. 

1 marca jest obchodzony w 
Polsce jako Dzień Żołnierzy 
Polskiego Antykomunistycznego 
Podziemia Niepodległościowego. 
W Równem, w polskiej kwaterze 
wojskowej złożono symbolicz-
ną wiązankę kwiatów i zapalo-
no znicze oraz chwilą modlitwy 

uczczono pamięć poległych i po-
mordowanych żołnierzy polskich, 
walczących w latach 1944 – 1963 
o niepodległość z okupantem so-
wieckim w strukturach Polskiego 
Podziemia Niepodległościowego.

6 marca miało miejsce pierw-
sze, organizacyjne spotkanie 
teatrzyku dziecięcego, rozpo-
czynającego działalność przy 
Towarzystwie Kultury Polskiej 
w Równem.  

14 marca 2010 roku w sali bi-
blioteki parafi alnej przy kościele 
pw. Św. Piotra i Pawła, ul. So-
borna 213 o godz. 18:00 będzie 
miała miejsce projekcja fi lmu 
Quo vadis w reżyserii Jerzego 
Kawalerowicza. Przed projek-
cją zostanie wygłoszone krótkie 
wprowadzenie do fi lmu – ogólne 
nakreślenie przez prowadzącego 
spotkanie sylwetek, najważniej-
szych wątków i tła historycznego 
książki i fi lmu. Po fi lmie forum 
dyskusyjne na temat: Uniwersum 
przesłania powieści Sienkiewicza 
i jej wersji fi lmowej.

Projekcja otwiera cykl spotkań 
„Wieczór z fi lmem polskim”, ma-
jących na celu propagowanie pol-
skiej kinematografi i oraz uwraż-
liwienie na poruszane w niej 
tematy, często związane ściśle z 
polską historią, kulturą i tradycją. 

Trwają prace nad zbieraniem 
materiałów (anegdot, żartów, 
zabawnych sytuacji, zwyczajów 
itp.) do książki Wołyń się śmie-
je. Zanim zaszło słońce – wspo-
mnienia  Polaków urodzonych na 
Wołyniu w czasach II Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Wszystkich za-

interesowanych, z którymi można 
będzie przeprowadzić wywiad lub 
które znają takie osoby, prosimy o 
kontakt: 

Justyna Jancz, ul. Dundycza 
2/20 m. 36, Równe 33022

tel. 097 25 28 450
lub Parafi a Św. Piotra i Pawła, 

ul. Soborna 213, Równe 33022
tel. 096 67 66 149 /siostra 

Mateusza

Trwają przygotowania do ob-
chodów Roku Chopinowskiego 
w Równem. Na dziś wiadomo już, 
że koncert, do którego przygoto-
wują się artyści, odbędzie się w 
sali koncertowej Wyższej Uczelni 
Muzycznej najprawdopodobniej 
w drugiej połowie maja. Rozmo-
wy na ten temat z dyrektorem 
uczelni jeszcze trwają. Głównymi 
organizatorami są Wyższa Uczel-
nia Muzyczna w Równem i Towa-
rzystwo Kultury Polskiej im. Wł. 
St. Reymonta.

Юстина ЯНЧJustyna JANCZ

Перегляд фільмів “Східний 
Протяг” у Любліні
Вітер інших культур та історії крізь призму фільмів представила 23-24 

лютого жителям Любліна цьогорічна група стипендистів програми ім. 
Лейна Кіркланда.

Перегляд фільмів зацікавив близько со-
тні глядачів. Стипендисти показали філь-
ми з України (“Пропала грамота”), Білорусі 
(“Тутейші”), Вірменії (“Гніздо жайворонка”), 
Казахстану (“Тюльпан”). Подія стала спіль-
ним проектом стипендистів, фінансованим 
Польсько-Американською Організацією Свобо-
ди при організаційно-підготовчій допомозі Това-
риства Школи Лідерів і Європейського Дому Зу-
стрічей Фундації Новий Став у Любліні. Фільми 
представили глядачеві історію, традиції, цікавих 
людей тих країн, з яких приїхали стипендисти. 
Гарний настрій, щира та відверта атмосфера па-
нували під час перегляду фільмів. Стипендистам 
вдалося ще ближче познайомитись із мешканця-
ми Любліна і поширити серед них інформацію 
про свої країни.

Стипендисти з України представили 79-ти 
хвилинний фільм “Пропала грамота” режисера 
Бориса Івченка. Фільм був знятий у 1972 році 
на кіностудії ім. О. Довженка, проте його роз-
повсюдження та показ були заборонені з огляду 
на “присутній у ньому націоналістичний зміст”. 
Лише після розпаду Радянського Союзу фільм 
з’явився на екранах і відразу ж отримав нагоро-
ду на кінофестивалі в Бангкоку. Головний герой 
комедії козак Василь разом з Андрієм збирають-
ся до Петербурга, з гетьманською грамотою до 
королеви. Дорогою додому в Диканьку на долю 
головних героїв  випадає чимало пригод, навіть 
у певний момент вони перебувають у пеклі, яке 
автори фільму представили як тогочасну реаль-
ність. Режисер фільму глибоко передав образ 
Василя, наділяючи його позитивними рисами 
українського народного героя. Фільм наблизив  
глядачів до давнього життя в Україні, а також 
тогочасного способу мислення людини і її ото-
чення. Жителі Любліна позитивно сприйняли 
фільм, який відобразив українську культуру та 
давні народні традиції. За допомогою народних 
костюмів, українського гумору, натуралізму та 
образу природи українського краю  авторам 
фільму та його героям вдалося відтворити укра-
їнське життя XVII-XVIII ст. На думку глядачів, 

фільм був дуже інтригуючий та повчальний, 
адже вони мали можливість переглянути ста-
рий український фільм, який важко знайти поза 
межами України.

Проект перегляду фільмів “Східний Протяг”, 
реалізований люблінською групою стипендис-
тів Програми ім. Лейна Кіркланда, має на меті 
формування у мешканців міста Люблін позитив-
ного образу країн, з яких походять стипендисти 
Програми. Реалізація проекту  координувалася 
Польським Товариством “Школи Лідерів”, за-
вдання якого – підтримка розвитку громадян-
ського суспільства та міжнародної співпраці в 
Польщі. 

Цьогорічна група стипендистів в Любліні на-
раховує 10 осіб, з яких 4 особи з України (Луцьк, 
Львів, Рівне та Миколаїв), 4 особи з Білорусі, і 
по одному представнику з Вірменії та Казахста-
ну. Головна мета Програми – здобуття європей-
ського досвіду в галузі системної трансформа-
ції в рамках навчання протягом двох семестрів 
в Університеті ім. Марії Кюрі–Склодовської та 
2-4-тижневого стажування в державних інститу-
ціях і на підприємствах.

Звертаємо увагу читачів на те, що подібні 
проекти будуть реалізовуватися також і в інших 
містах перебування стипендистів Програми ім. 
Лейна Кіркланда. У Варшаві, наприклад, буде ви-
даний інформатор про стипендистів та їхні краї-
ни, у Вроцлаві і Познані стипендисти влаштують 
презентацію своїх країн разом із дегустацією 
традиційних регіональних страв. Місто Краків 
сприяє цьогорічній групі в організації фотовис-
тавки. З точки зору організаторів, заходи такого 
типу не лише поширюють знання про країни по-
ходження стипендистів, але також допомагають 
групі стипендистів здобувати позитивний досвід 
під час перебування в Польщі, сприяючи налаго-
дженню спілкування та співпраці з мешканцями 
цієї країни.

Детальну інформацію про перегляд фільмів 
можна знайти на www.eastwindfest.pl

Тетяна СЕМЕНЮК

Przegląd fi lmów “Przeciąg 
Wschodni” w Lublinie
Tegoroczna grupa Stypendystów Programu im. Lane’a Kirklanda przyniosła 

mieszkańcom Lublina powiew innych kultur oraz historii wraz z fi lmami 
zaprezentowanymi w dniach 23-24 lutego.

Przegląd filmów zgromadził około 100 osób 
zainteresowanych tym wydarzeniem. Stypen-
dyści przedstawili filmy z Ukrainy („Zagubiony 
List”), Białorusi („Tutejsi”), Armenii („Gniazdo 
Skowronka”) oraz Kazachstanu („Tulipan”). To 
wydarzenie było wspólnym projektem stypen-
dystów finansowanym przez Polsko-Amerykań-
ską Fundację Wolności i współorganizowanym 
w ramach projektu Stowarzyszenia „Szkoły Li-
derów” i Europejskiego Domu Spotkań Funda-
cji „Nowy Staw” w Lublinie. Filmy prezentowały 
historię, tradycje oraz ludzi z krajów pochodze-
nia stypendystów. Atmosfera przeglądu sprzyja-
ła wzajemnemu poznawaniu się. Stypendystom 
udało się nawiązać bliższe kontakty z mieszkań-
cami  Lublina a widzom poszerzyć swoją  wiedzę 
o innych krajach.

Stypendyści z Ukrainy przedstawili 79 mi-
nutowy film „Zagubiony list” reżysera Borysa 
Iwczenka. Film ten powstał w 1972 r. w studio 
filmowym im. Dowżenki, jednak jego dystrybu-
cja i projekcja były zakazane z powodu „zawar-
tych w nim treści nacjonalistycznych”. Dopiero 
po upadku Związku Radzieckiego film pojawił 
się na ekranach i od razu otrzymał nagrodę na 
festiwalu filmowym w Bangkoku. W tej komedii 
główny bohater - kozak Wasyl razem z kolegą 
Andrzejem, wybrali się z listem hetmańskim 
do Królowej do Petersburga. Wracając do swej 
„Dzikanki”, borykają się oni z wieloma przy-
godami, trafiając nawet na jakiś czas do piekła. 
Reżyser filmu pogłębił postać Wasyla, nadając 
mu pozytywne cechy ukraińskiego bohatera lu-
dowego. Film przybliżył widzom dawne życie 
na Ukrainie oraz sposób myślenia człowieka i 
jego otoczenia z ówczesnych czasów. Mieszkań-
cy Lublina pozytywnie przyjęli film ukazujący 
obraz ukraińskiej kultury oraz dawnych trady-
cji narodu. Przez stroje ludowe, ukraiński hu-
mor oraz naturalizm i obraz przyrody Ukrainy 
udało się przekazać widzom niemal namacalne, 
odczuwalne życie ukraińskie XVII-XVIII wieku. 
W opinii widzów film był bardzo intrygujący i 
pouczający. Widzowie mieli okazję zobaczyć 

stary ukraiński film, który rzadko można obej-
rzeć poza granicami Ukrainy.

Projekt przeglądu fi lmów „Przeciąg Wschod-
ni” realizowany przez grupę lubelską stypendy-
stów Programu im. Lane’a Kirklanda ma na celu 
kształtowanie wśród mieszkańców miasta Lublin 
pozytywnego obrazu krajów, z których pocho-
dzą stypendyści Programu. Realizacja projektu 
była koordynowana przez Polskie Stowarzysze-
nie „Szkoły Liderów”, którego misją jest wspiera-
nie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz 
współpracy międzynarodowej w Polsce.

Tegoroczna grupa stypendystów w Lublinie li-
czy 10 osób, w tym 4 osoby z Ukrainy (Łuck, Lwów, 
Równe i Mikołajów), 4 osoby z Białorusi, po jednej 
osobie z Armenii i Kazachstanu. Głównym celem 
Programu jest nabycie wiedzy w zakresie europej-
skich doświadczeń w obszarze transformacji syste-
mowej w ramach dwusemestralnych studiów przy 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), 
które są połączone z kilkutygodniowym stażem 
zawodowym w instytucjach państwowych oraz 
przedsiębiorstwach.

Zwracamy uwagę czytelników, że podob-
ne projekty będą także realizowane w innych 
miastach afiliacji stypendystów Programu im. 
Lane’a Kirklanda. W Warszawie dla przykładu 
zostanie wydany informator o stypendystach i 
krajach ich pochodzenia, we Wrocławiu i Po-
znaniu stypendyści przedstawią prezentacje 
o swoich krajach razem z degustacją trady-
cyjnych potraw regionalnych. Miasto Kraków 
wspiera tegoroczną grupę w organizacji wy-
stawy fotograficznej. Z punktu widzenia or-
ganizatorów przedsięwzięcia tego rodzaju nie 
tylko poszerzają wiedzę o krajach pochodzenia 
stypendystów, ale także pomagają grupie sty-
pendystów zdobyć pozytywne doświadczenia 
podczas przebywania w Polsce.

Szczegółowe informacje o przeglądzie fi lmów 
można znaleźć na www.eastwindfest.pl.

Tetiana SEMENIUK
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1 березня – День борців антикомуністичного 
підпілля за незалежність

Довоєнна присяга Польського війська: 
“Присягаю Господу Богу Всемогутньому, у 
Св. Трійці Єдиному, бути вірним моїй Ві-
тчизні, Республіці Польща, ніколи не від-
дати військових хоругв, стояти на сторожі 
Конституції і честі польського воїна, під-
порядковуватися праву і Президенту Рес-
публіки Польща, вірно виконувати накази 
командирів і начальників, зберігати вій-
ськові таємниці, відстоювати справи моєї 
Вітчизни до останнього подиху і всіма 
своїми вчинками жити та помирати так, як 
годиться відданому польському солдату. У 
цьому допоможи мені, Господи, зі святим 
мучеництвом Твого Сина. Амінь”.

Вірні цій присязі, солдати Польської 
підпільної держави, структура якої була 
заснована 27 вересня 1939 року у Варшаві, 
не склали зброї після відступу Польщі пе-
ред гітлерівськими окупантами. У наказі 
про розпуск Армії Крайової від 9 січня 
1945 року (відомому сьогодні як “Заповіт 
Речі Посполитої”) було сказано:

Наступ радянського війська швидко про-
гресує і незабаром призведе до захоплення 
Червоною армією усієї Польщі. Однак це не 
перемога справедливої справи, за яку ми бо-
ролися з 1939 року. За своєю суттю, незва-
жаючи на видимість визволення, це означає 
заміну однієї окупації іншою. […] Солдати! 
З першого вересня 1939 року польський на-
род веде важку і жертовну боротьбу за 
єдину справу, за яку варто скласти жит-
тя – свою незалежність і свободу людини в 
незалежній державі. Польща, згідно з росій-
ською рецептурою, вже не є тією Польщею, 
за яку ми боролися протягом шести років з 
Німеччиною, за яку пролито море польської 
крові, перенесено безмір страждань і зни-
щення країни. Не маємо наміру боротися 
з Совєтами, проте ніколи не погодимося з 
іншим життям, окрім суверенітету, неза-
лежності і суспільної справедливості поль-
ської держави. […] Солдати Армії Крайової! 
Віддаю вам останній наказ: подальшу свою 
працю і діяльність ведіть на благо неза-
лежності держави і збереження польського 
населення від винищення. […] Будучи пере-
конаним, що ви виконаєте цей наказ, […] 
відповідно до повноважень Президента 
Республіки Польща [у вигнанні – авт.] звіль-
няю вас від присяги і розпускаю ряди Армії 
Крайової. Від імені служби дякую вам за по-
передню жертовність. Беззастережно вірю 
в те, що переможе наше святе діло, що зу-
стрінемося в справді вільній і демократич-
ній Польщі. Нехай живе вільна, незалежна, 
щаслива Польща! /Командуючий Збройни-
ми Силами Польщі генерал бриг. Леопольд 
Окуліцкі “Ведмедик”.

Червона армія, ступаючи на польську 
землю в січні 1944 року, несла полякам ви-
зволення від фашизму, але принесла теж із 
собою “червону чуму” – комунізм у вигляді 
сталінського терору. Філії Польської під-
пільної держави, яка володіла четвертим 
за величиною військом у Європі, визволя-
ючи спільно з червоноармійцями польську 
територію, були роззброєні Совєтами, а їх 
солдатів та офіцерів розстрілювали чи від-
правляли у табори. У в’язниці Служби Без-
пеки, якими в дійсності керувало НКВД, 
було кинуто 150 000 “ворогів народу”, яких 
комуністичні агітатори називали “банди-

тами”, “висміяними карликами реакції”, 
“зрадниками” і “фашистським підпіллям”. 
В’язнями насильницької системи стали 
представники інтеліґенції, духовні особи і 
діячі Польської підпільної держави. Метою 
комуністів було знищення найбільш жи-
вучої частини народу – ідейно підкованого 
середовища, яке б боролося за незалежність, 
а після його фізичного винищення чи ви-
лучення із суспільства встановлення своєї 
влади. Творці нової системи наткнулися на 
опір старих солдатів, які належали до Армії 
Крайової і Національних Збройних Сил. Ці 
воїни, якими керували вишколені офіцер-
ські кадри, як і в попередні шість років ди-
версії проти фашистів, боролися проти но-
вого радянського режиму. Діюча Польська 
армія, вдруге переходячи у підпілля, після 
проголошення так званого “ялтинського 
порядку”, піднялася на боротьбу з другим 
окупантом і вітчизняними колабораціо-
ністами, які сиділи по тюрмах, виносили 
смертні вироки і жахливо катували ідейний 
елемент польського суспільства. Це військо, 
поділене на численні малі підрозділи, про-
вело чимало битв з Корпусом внутрішньої 
безпеки, Громадянською міліцією і НКВД. 
Було кинуто до в’язниць і страчено тисячі 
офіцерів і рядових солдатів, які не змири-
лися з радянським режимом і виступали 
проти винищення польських сіл, особливо 
на сході країни. У 1963 році під час облави 
у Люблінському воєводстві загинув Юзеф 
Франчак, колишній воїн АК, поданий у роз-
шук комуністичною владою Польщі. Він 
переховувався зі зброєю в руках 24 роки. 
Був останнім бійцем антикомуністичного 
підпілля.

Від тих подій минуло півстоліття, про-
те свідомість багатьох поляків надалі за-
мкнена за залізною завісою замовчування 
цієї теми, повним незнанням чи забуттям. 
Часто маємо справу з фальшивими сте-
реотипами – результатами комуністичної 
пропаганди, яка працювала десятки років 
над тим, щоб викликати відразу до вої-
нів Армії Крайової, яким приписувалися 
всілякі злочини, а передусім співпрацю 
з фашистами. Під цією ганебною угодою 
підписалися також псевдоісторики, на-
звавши цей період “епохою боротьби за 
зміцнення народовладдя”. До неї долу-
чилися художники, літератори і творці 
фільмів, які в своїх “працях” перекручу-
вали історію 40-х – 50-х років минулого 
століття.

На сьогодні у вільній Польщі реа-
білітовані всі засуджені та замучені у 
катівнях Служби безпеки борці за неза-
лежність Польщі – так назвала їх історія. 
Тепер у багатьох польських містах по-
ставлені пам’ятники мученикам, чимало 
польських вулиць і закладів названо на 
честь “проклятих воїнів”. Героїв такого 
рівня, як капітан Вітольд Пілецький, ге-
нерал Август Філдорф “Ніл”, Ієронім Де-
кутовський “Гребля” (тихотемний), Зиг-
мунт Шендєляж “Лупашка” та їхні воїни 
не повинні відійти в забуття, тому що, – 
як сказав Кароль Войтила, – “народ, який 
не може ввійти в історію і не здатен про-
явити свою власну духовність, є народом 
невільників”.

Юстина ЯНЧ

1 marca – Dzień Żołnierza Antykomunistycznego 
Podziemia Niepodległościowego

Rota przedwojennej przysięgi Wojska 
Polskiego: „Przysięgam Panu Bogu Wszech-
mogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu, być 
wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 
Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie 
odstąpić, stać na straży konstytucji i honoru 
żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozka-
zy dowódców i przełożonych wiernie wyko-
nywać, tajemnic wojskowych strzec, za spra-
wę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu 
w piersiach i tak postępować, abym mógł żyć i 
umierać jak prawy żołnierz polski. Tak mi do-
pomóż Bóg i święta Syna Jego męka. Amen.” 

Wierni tej przysiędze żołnierze Polskie-
go Podziemnego Państwa, którego struk-
tury zaistniały już 27. września 1939 roku 
w Warszawie, nie złożyli broni po odejściu 
z Polski okupanta hitlerowskiego. Rozkaz 
rozwiązania Armii Krajowej z 19. stycznia 
1945 roku (rozkaz znany jest też jako Testa-
ment Rzeczypospolitej) brzmiał:

Postępująca szybko ofensywa sowiecka do-
prowadzić może do zajęcia w krótkim czasie 
całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to 
jednak zwycięstwo w słusznej sprawie, o którą 
walczyliśmy od 1939 roku. W istocie bowiem, 
mimo stworzonych pozorów wolności, ozna-
cza to zmianę jednej okupacji na drugą […] 
Żołnierze! Od pierwszego września 1939 roku 
Naród Polski prowadzi ciężką i ofi arną walkę o 
jedyną sprawę, dla której warto żyć i umierać 
– swą wolność i wolność człowieka w niepodle-
głym państwie. Polska, według rosyjskiej recep-
ty, nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty 
rok z Niemcami; dla której popłynęło morze 
krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i 
zniszczenie kraju. Walki z Sowietami nie chce-
my prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na 
inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, 
niepodległym i sprawiedliwie urządzonym spo-
łecznie państwie polskim.[…]Żołnierze Armii 
Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz: dalszą 
swą pracę i działalność prowadźcie w duchu 
odzyskania pełniej niepodległości państwa i 
ochrony ludności polskiej przed zagładą.[…] 
W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie […] z 
upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej [na uchodźstwie – JJ], zwalniam 
Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi Armii Kra-
jowej. W imieniu służby dziękuję Wam za do-
tychczasową ofi arną pracę. Wierzę głęboko, że 
zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się 
w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. 
Niech żyje wolna, niepodległa, szczęśliwa Pol-
ska! /dowódca Sił Zbrojnych w Kraju gen. bryg. 
Leopold Okulicki „Niedźwiadek”.

Armia Czerwona, wkraczając na ziemie 
polskie w styczniu 1944 roku, niosła Polakom 
wyzwolenie od faszyzmu, ale wlokła też ze 
sobą „czerwoną zarazę” – komunizm w wyda-
niu stalinowskiego terroru. Oddziały Polskiego 
Państwa Podziemnego – dysponujące czwartą 
co do wielkości armią w Europie, wyzwalając 
równolegle z czerwonoarmistami ziemie pol-
skie, były przez Sowietów rozbrajane – a ich 
żołnierze i ofi cerowie byli rozstrzeliwani albo 
zsyłani do łagrów. Więzienia Urzędu Bezpie-
czeństwa, którym do połowy lat pięćdziesią-
tych naprawdę kierowało NKWD, zapełniły 
się 150.000 „wrogów ludu”, nazywanych przez 
komunistyczną propagandę „bandytami”, 
„zaplutymi karłami reakcji”, „zdrajcami” czy 
„faszystowskim podziemiem”. Więźniami 

zbrodniczego systemu byli przedstawiciele in-
teligencji, duchowieństwa oraz działacze Pod-
ziemnego Państwa Polskiego. Celem komuni-
stów było wyniszczenie najbardziej żywotnej 
części narodu – ideowo nastawionych środo-
wisk niepodległościowych a po ich fi zycznej 
eliminacji lub skazaniu na banicję społeczną 
ustanowienie swojej władzy. Twórcy nowego 
systemu natrafi li na opór dawnych żołnierzy, 
wywodzących się głównie z kręgów Armii 
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Żoł-
nierze ci, kierowani przez wyszkoloną kadrę 
ofi cerską, tak jak przez sześć lat wojny walczyli 
w dywersji przeciwko hitlerowcom, tak i teraz 
stawili czoła nowemu reżimowi – tym razem 
sowieckiemu. Regularna armia polska - scho-
dząc po raz drugi do podziemia - po ustano-
wieniu tzw. „porządku jałtańskiego”, podjęła 
walkę z drugim okupantem i rodzimymi kola-
borantami, przetrzymującymi w więzieniach, 
skazującymi na śmierć i bestialsko katującymi 
nieposłuszny ideowo element polskiego społe-
czeństwa. Armia ta, podzielona na wiele ma-
łych oddziałów stoczyła wiele bitew z Korpu-
sem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicją 
Obywatelską i NKWD. W więzieniach osadzo-
no i stracono tysiące ofi cerów i szeregowych 
żołnierzy, nie zgadzających się na sowieckie 
porządki lub broniących przed sowieckimi 
pacyfi kacjami polskie wsie, szczególnie te na 
wschodzie kraju. W 1963 roku w wojewódz-
twie lubelskim zginął w obławie Józef Franczak 
– poszukiwany listem gończym przez władze 
komunistycznej Polski były AK-owiec. Ukry-
wał się z bronią w ręku 24 lata. Był ostatnim 
żołnierzem antykomunistycznego podziemia. 

Od tamtych wydarzeń mija pół wieku, 
ale świadomość wielu Polaków nadal prze-
słonięta jest żelazną kurtyną milczenia na 
ten temat, całkowitą niewiedzą lub kirem 
zapomnienia. Często spotkać się można 
z fałszywymi stereotypami – produktami 
propagandy komunistycznej, która praco-
wała dziesiątki lat, by żołnierzy Polskiego 
Podziemia zohydzić moralnie, przypisując 
im wszelkie zbrodnie, łącznie z kolaborowa-
niem z Niemcami. Ten haniebny proceder 
wspierali pseudohistorycy, nazywając ten 
okres „epoką walki o utrwalenie władzy lu-
dowej”. Dołączali się do tego także artyści, 
literaci i twórcy fi lmowi, którzy w swych 
„dziełach” pokazywali fałszywy obraz histo-
rii przełomu lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku. 

Dziś, w wolnej Polsce, zrehabilitowano 
wszystkich skazanych albo zamordowanych 
w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa Pub-
licznego żołnierzy Wolnej Polski – jak na-
zwała ich historia. Obecnie wiele polskich 
miast wystawia pomniki pamięci pomor-
dowanym, wiele polskich ulic i ośrodków 
działalności publicznej nosi imię „żołnierzy 
wyklętych”. O bohaterach takiej miary, jak 
rotmistrz Witold Pilecki, generał August 
Fieldorf „Nil”, Hieronim Dekutowski „Za-
pora” (cichociemny), Zygmunt Szendzielarz 
„Łupaszka” i o ich żołnierzach nie wolno 
nam zapominać, bo – jak powiedział Karol 
Wojtyła Naród, który nie może nawiązać do 
dziejów, który nie może wypowiedzieć się 
zgodnie ze swoją własną duchowością, jest 
narodem niewolniczym.

Justyna JANCZ



711 березня 2010

06.00, 06.45 Срiбний 
апельсин
06.30, 17.00, 19.00 Подiї
07.00 Т/с “Єфросинiя” 
(15 с.) 
08.00 Т/с “Слiд” (182 с.) 
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2. Про-
довження” (42 с.) 
11.00 Шоу “Граєш або нi”
12.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом” (1 с.) 
13.00 Т/с “Загарбники” 
(1 с.) 
14.00 Т/с “Безмовний 
свiдок - 3” 
14.40 Т/с “Слiд” (183 с.) 
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.10 Критична точка
18.00 Т/с “Єфросинiя” 
(16 с.) 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Глухар - 2. Про-
довження” (43 с.) 
21.20 Х/ф “Примарний 
гонщик” 
23.50 Х/ф “Куленепро-
бивний” 
01.30 Профiлактика.

Оголошення

Репортер
13.35 М/с “Му та Ципа”
13.55 М/с “Сiмейка 
Аддамсiв”
14.30, 16.15 Teen Time
14.35 Т/с “Ханна Мон-
тана”
15.15 Т/с “Школа №1”
16.20, 22.20 Т/с “Татусевi 
дочки”
19.15, 00.55 Спортре-
портер
20.15 Т/с “Ранетки”
21.15 Т/с “Воронiни”
01.05 Служба розшуку 
дiтей
01.10 Х/ф “Кошмар на 
вулицi В’язiв-4” 
02.35 Третiй зайвий
02.55 Студiя Зона ночi 
Культура
03.00 Кузня неiмущих
03.30 Благословляю й 
молюся
03.55, 04.55 Студiя Зона 
ночi
04.00 Невiдома Україна
05.00 За литовської доби
05.10 Дике поле
05.25 Золотi намисто 
України. Глухiв
05.35 Золотi намисто 
України. Козелець
05.45 Зона ночi

06.10 Т/с “Янгол - охо-
ронець”
06.55, 07.35, 08.05, 09.20 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.10, 19.30, 00.00 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
07.10 М/ф “Улюблений 
прибулець”
10.00 Т/с “Розлучниця”
11.15, 03.45 Мелодрама 
“Любов - не казка”
13.05 “Караоке на 
майданi”
14.00 Мелодрама “Пре-
красна Анжелiка”
16.10 Т/с “Не родись 
вродлива”
17.25 Т/с “Вольф 
Мессiнг. Людина, що 
бачила крiзь час”
19.25 “Погода”
20.05 “Мiняю жiнку”
21.15 Комедiя “Любов i 
голуби”
23.20, 03.20 Т/с “Секс та 
Калiфорнiя” 
00.20 “Проспорт”

07.00, 09.25 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10 Чверть на дев’яту.
09.40, 10.30 Мультсерiали.
10.00 Будильник.
11.00 “Дон Маттео”
12.20 Варто говорити.
12.50 Мiць фондiв.
13.10 Агробiзнес.
14.05, 18.35 “Клан”.
14.35, 19.35 Угадай мелодiю.
15.30 “Мода на успiх”.
16.50 “Бонанца”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Прицiл.
20.05 Вечiрка.
21.25 Театр ТВ.
23.10 “Голдфингер”
01.10 Широка колiя.
01.35 Дивися кабаре та ви-
гравай.
02.10 “Пекло Танжера”

Календар

06.10 “Знахарi”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 17.50 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.15 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
11.20 “Детективи”
12.10 “Знак якостi”
12.40 Т/с “Оперативний 
псевдонiм” 
13.40 Х/ф “Зникнення”
15.15 “Зрозумiти. Про-
бачити”
15.50 “Жди меня”
17.20 Т/с “Сусiди” 
18.10 “Судовi справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть” 
20.00 “Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Свати” 
23.10 Д/п “Я бачив той 
свiт”
01.00 ПРОФIЛАКТИКА

денник
20.00 Далi буде...
20.30 Погода
20.45 Український тиж-
день моди. Щоденник
21.00 Новини
21.25 Дiловий свiт
21.40 Свiт спорту
21.55 “Попередження” з 
М. Вереснем
22.50 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.20 Погода
23.25 Вiд першої особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв скарбiв”
01.30 Профiлактика 
передавача Першого 
каналу

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова 

молитва
06.05 Православний календар
06.10, 07.00, 08.00 Новини
06.20, 07.15, 08.10 Спорт
06.25, 07.20, 08.15 Подiї очима 
майбутнього
06.30, 07.35, 08.25 Погода
06.35, 07.40, 08.20 567 - По-
їхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.25 Мультфiльм
07.45 Автодрайв
09.00 РАНОК з Першим
09.05 Погода
09.15 Український тиждень 
моди. Щоденник
09.30 Легко бути жiнкою
10.30 10-тi зимовi 
паралiмпiйськi iгри. Лижнi 
гонки
11.20 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода
12.30 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. Що-
денник
13.10 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. Лижнi 
гонки
13.50 Погода
14.00 Сiльська правда
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
16.00 Iндиго
16.55 Вiкно в Америку
17.20 Українськi романси. Я. 
Гнатюк
18.00 Новини
18.10 Дiловий свiт
18.45 Euronews
19.00 Точка зору
19.30 Свiт спорту
19.40 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. Що-

Понедiлок
15 березня

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.20 “Фортуна знань”.
09.00 “Тiльки любов”.
10.00 “Свiт за сiмейством 
Кепських”.
11.00 “Далеко вiд носилок”.
12.00, 17.30 “Малановський 
i партнери”.
12.30, 20.30 “Саме життя”.
13.00 “Прийомна родина”.
14.05 “Зачарованi”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Одружений, i з 
дiтьми”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “Спецназ мiста 
янголiв” 
23.30 “Остання iстина” - 
трилер, США, 2001.
01.45 Нiч загадок.
03.45 Таємницi долi.

07.10 Телемагазин.
07.40 “Бiндi, дiвчина з 
джунглiв”.
08.05 “Гаррi i Гендерсони”.
08.30 Мультсерiал.
08.50 “Златопольськi”.
09.30 Питання на снiданок.
11.40 Алея зiрок.
12.05 Виграють дiти.
12.40 “Дочки Маклеода”.
13.25 Сто тисяч лелек.
14.00 Знаки часу.
14.25 “I в горi, i в радостi”.
15.25 “Любов удiвця”.
16.20 Хiт десятилiття.
17.35 “Нова”.
18.30 Локальна програма.
19.00 Панорамаю
19.30 Гаряча тема.
19.45 “Апетит жити” - серiал.
20.30 Один з десяти.
21.05 “Кольори щастя”.
21.45 “Мостовяки”.
22.45 Ток-шоу Томаша Лиса.
23.50 “Рiшучiсть смертi”
01.35 “Росiя розкриває 
секрети”.

05.00 Служба розшуку 
дiтей
05.05, 07.40, 08.40, 01.00, 
04.15 Погода
05.10 Країна має знати!
05.40 Факти тижня з
06.25, 07.50 Дiловi факти
06.30, 08.35 300 сек/год
06.40 Свiтанок
07.45, 08.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 
00.55 Спорт
08.05 ПроZiрок
09.00 “Смак”

05.50 Т/с “Примiтки про 
вагiтнiсть”
06.10 Т/с “Серцеїдки”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 01.00 
Погода
09.00 Х/ф “Мiський 
коммандо”
10.50, 17.55, 23.40 Т/с 
“Щасливi разом”
11.50 Телемагазин “Усе 
для тебе”
12.10, 19.25 Т/с “Солда-
ти-16”
13.30, 19.00, 00.35 

06.10, 06.40 “Докумен-
тальний детектив”
06.35, 00.50 “Бiзнес+”
07.05 Т/с “Комiсар Рекс”
09.10 Х/ф “Закляття До-
лини змiй” 
12.00 “Битва екстрасенсiв. 
“Чорнi” та “бiлi”
13.00, 23.25 “Битва 
екстрасенсiв”
14.00 “Мiстичнi iсторiї з 
Павлом Костiциним”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини”
18.10, 22.20 Т/с “Я лiкую” 
19.10 “У пошуках iстини. 
Iван Грозний: тиран 
мимоволi”
20.10 “Чужi помилки. 
Про що мовчало село”
21.30 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” 
00.40 “Вiкна-Спорт”
00.55 Х/ф “Мовчун” 

14.20 “Л як любов”. Т/с.
15.10 “Фальшивомонетни-
ки. Повернення зграї”. Т/с.
16.00, 00.45, 06.10 Форум.
16.50 “Сага пологiв”.
17.35 Тележурнал актуаль-
ної культури.
18.00 Телеекспрес.
18.45, 01.20 Словничок 
польської мови.
19.10 “Польський смак”.
19.20 “Кращий з кращих”. 
20.15, 02.15 На добранiч, 
малюки.
21.00, 22.50, 22.55, 04.20 
Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз погоди.
21.45, 03.25 “Свiдки 
невiдомих iсторiй”.
22.20, 03.55 “Кольори 
щастя”. Т/с.
01.39 “Час доктора”.
07.00 Завершення дня.

У трьох школах Луцька 
реалізовується програма 
“Енергоефективні школи та 
студмістечка”, у рамках якої 
дітям на факультативних 
заняттях розповідають про 
теплопостачання та теплоз-
береження.

Рятувальники Волин-
ської та Брестської областей 
об’єднують зусилля у бо-
ротьбі з паводком. Узгодже-
но, зокрема, порядок про-
пуску талої води річками 
та каналами та затверджено 
порядок обміну оператив-
ною інформацією щодо рів-
ня води.

Наприкінці серпня цьо-
го року у Луцьку відбу-
деться ХІІ Міжнародний 
фестиваль “Поліське літо з 
фольклором”.

3 березня в Луцьку від-
булося аварійне відклю-
чення світла. Протягом 
кількох годин без елек-
троенергії були мешканці 
проспекту Волі, вулиць 
Богдана Хмельницького, 
Львівської, Павлова, Кара-
їмської та інших.

3 березня на загально-
міській толоці працівники 
майже 20 підприємств при-
бирали узбережжя річки 
Стир вздовж вулиці Набе-
режної.

9 березня, у Всесвітній 
день діджея, в Луцьку від-
бувся благодійний діджей-
парад під гаслом “Танцюй 
заради життя”. Зібрані гро-
ші передадуть Волинській 
обласній Асоціації дітей-
інвалідів “Особлива дити-
на”.

Волинська
 інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

W trzech szkołach Łu-
cka realizowany jest program 
„Energooszczędne szkoły i 
miasteczka akademickie”, w ra-
mach którego dzieciom na do-
datkowych zajęciach opowiada 
się o dostawie i oszczędzaniu 
energii.

Ratownicy obwodów wo-
łyńskiego i brzeskiego jedno-
czą siły w walce z powodzią. 
Uzgodniono kolejność prze-
puszczania stopniałej wody 
rzekami i kanałami i omówio-
no szczegóły wymiany opera-
tywnej informacji o poziomie 
wód.

Pod koniec sierpnia b.r. w 
Łucku odbędzie się XII Mię-
dzynarodowy festiwal „Pole-
skie lato z folklorem”.

3 marca w Łucku odbyło 
się awaryjne wyłączenie świat-
ła. W ciągu kilku godzin bez 
energii elektrycznej pozostali 
mieszkańcy prospektu Woli, 
ulic Bogdana Chmielnickiego, 
Lwowskiej, Pawłowa, Karaim-
skiej i innych.

3 marca w ramach ogólno-
miejskiego czynu społecznego 
pracownicy prawie 20 przed-
siębiorstw sprzątali wybrzeże 
rzeki Styr wzdłuż ulicy Nabe-
reżnej.

W dniu 9 marca - w Świa-
towym Dniu Didżeja, w Łucku 
odbyła się dobroczynna parada 
didżejów pod hasłem „Tańcz 
dla życia”. Zebrane pieniądze 
zostaną przekazane  Wołyń-
skiemu Obwodowemu Towa-
rzystwu „Dziecko niepełno-
sprawne”.

09.40 “Солдати. Дембель-
ський альбом”. Т/с
11.40, 15.40 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв”. Т/с
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.20 “Свiй-чужий”. Т/с
14.25, 22.15 “По закону”. 
Т/с
16.45 “Недосяжний”. Х/ф
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 01.10 Надзвичайнi 
новини
19.50 “Убивча сила”. Т/с
23.00, 04.20 Свобода 
слова
01.35 “24 години”. Х/ф 
03.50 Факти

07.00, 09.25 Кава або чай?
09.10 Чверть години.
09.50, 18.20 “Одиничка”. 
Дитячий
10.15, 17.10 “Ми ви вони”.
10.45 “Нашi в Голлiвудi”. 
11.40 “Сестри”. Т/с.
12.30, 19.50, 01.50 “Будинок 
парафiяльного священика”. 
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.10, 21.20, 03.05 “Клан”. 
13.35 Хронiки мiжнародних 
зимових iгор Полонiї “За-
копане 2010”.
13.50 “Про Марту, що є 
полячкою”. Репортаж.

Перша СТО швидкого 
обслуговування легкових та 
грузових авто мастильними 

матеріалами
Ми працюємо 6 днів на тиждень:

ПН-СБ 8:00-20:00
НД Вихідний

м. Луцьк, вул. В.Стуса, 9
тел./факс (0332) 78-03-07, 77-01-86, 78-00-78

Оголошення//ОgloszeniaОголошення//Оgloszenia// //

00.25 Трилер 
“Полiцейськi” 
02.20 “Документ”

Rocznica 
Zbrodni Katyńskiej
70 lat temu – 5 

marca 1940 roku 
– Stalin i inni przywódcy 
partii bolszewickiej 
podpisali wyrok śmierci 
na polskich ofi cerów, 
których przetrzymywano 
w sowieckiej niewoli.

Miesiąc później rozpoczęły 
się egzekucje młodych, świetnie 
wykształconych Polaków. W 
ciągu sześciu tygodni Polacy 
wywożeni byli grupami z obozów 
do miejsc kaźni. Od strzału 
w tył głowy zginęło ponad 22 
tys. polskich ofi cerów. Według 
szacunków historyków stanowiło 
to połowę korpusu ofi cerów 
Wojska Polskiego.

Ofi ary tej zbrodni stalinowskiej 
zostały pogrzebane w zbiorowych 
mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, 
Miednoje koło Tweru i Piatichatkach 
na przedmieściu Charkowa. Zbrodnię 
przeprowadzono w ścisłej tajemnicy, 
ale już w 1943 r. Niemcy okupujący 
Smoleńszczyznę ujawnili zbiorowe groby 
w Katyniu, co dało początek terminowi 
„Zbrodnia Katyńska”.

Do tej pory historycy rosyjscy nie 
podjęli tego tematu zgodnie z prawdą, 

nie zostały ujawnione akta śledztwa. 
Tragedię w Katyniu nazywają największym 
kłamstwem XX-wiecznej Europy. Przez 
50 lat za sprawców zbrodni w Katyniu 
uznawano Niemców, a w PRL szło się do 
więzienia za głoszenie prawdy o tej zbrodni.

Uroczystości rocznicowe, na które 
do Rosji przyjadą prezydent i premier 
Rzeczypospolitej Polskiej, odbędą się na 
początku kwietnia b.r. w Katyniu.

MWMW

Річниця 
Катинського злочину

70 років тому, 5 бе-
резня 1940 року, 

Сталін і інші керівники 
більшовицької партії 
підписали вирок смерті 
польським офіцерам, 
яких тримали в радян-
ській неволі.

Через місяць розпочалися 
вбивства молодих, освічених 
поляків. Упродовж шести тиж-
нів їх вивозили групами з табо-
рів до місць страти. Від пострі-
лу у потилицю загинуло понад 
22 тис. польських офіцерів. 
Згідно з підрахунками істори-
ків, це була половина корпусу 
офіцерів Війська Польського.

Жертви цього сталінського 
злочину були поховані в брат-
ських могилах – в Катині під 

Смоленськом, Мєдному біля міста Твер і П'ятихатках – передмісті Харкова. Роз-
стріли здійснювалися у суворій таємниці, але вже в 1943 році німці, які тоді окупу-
вали Смоленщину, виявили масові поховання в Катині, що дало початок терміну 
„Катинський злочин”.

До сьогодні російські історики не обговорюють цієї теми згідно з правдою, не 
знято гриф секретності з документів слідства. Трагедію в Катині пов'язують з най-
більшим обманом у Європі в XX столітті. Протягом 50 років катами в Катині на-
зивали німців, а в Польській Народній Республіці ув'язнювали за розголошення 
правди про цей злочин.

Поминальні заходи, на які до Росії приїдуть президент і прем'єр Республіки 
Польща, відбудуться на початку квітня цього року у Катині.
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05.00 Т/с “Загарбники” 
06.00, 06.50, 05.30 
Срiбний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 01.20, 03.50 
Спортивнi подiї
07.00 Т/с “Єфросинiя” 
08.00 Т/с “Слiд” (183 с.) 
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2. 
Продовження” (43 с.) 
11.00 Т/с “Сонька: Про-
довження легенди” (5 с.) 
12.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом” (2 с.) 
13.00, 04.40 Т/с “Загарб-
ники” (2 с.) 
14.00 Т/с “Безмовний 
свiдок - 3” 
14.40 Т/с “Слiд” (184 с.) 
15.35, 03.00 Щиросерде 
зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 04.00 Критична 
точка
18.00 Т/с “Єфросинiя” 
(17 с.) 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Глухар - 2. 
Продовження” (44 с.) 
21.20 Т/с “Дорожнiй 
патруль” (4 с.) 
22.25 Х/ф “Останнiй 
вибiй” 
00.25 Т/с “Слiд” (151 с.) 
01.15 Х/ф “Примарний 
гонщик” 

06.00 Програма передач
06.01, 23.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 05.15 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.45, 00.25, 
03.20, 05.20 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.20, 02.45, 
04.15 “Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 17.50, 
22.20, 23.50, 02.50, 04.25 
“Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.30, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi”
10.55, 01.50, 02.55, 03.25, 
04.20, 05.25 “Огляд преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Не перший по-
гляд” 
16.20 “Погода в Укра-
ине”
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30, 04.30 “Особливо 
небезпечно”
18.30 “Хронiка дня”
18.45, 05.30 “Київський час”
19.00, 22.30, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 “На 
межi”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Смачнi подорожi”

05.50, 07.40, 08.40, 
01.10, 03.15 Погода
05.55, 02.45 Факти
06.25, 07.50 Дiловi 
факти
06.30, 08.35 300 сек/
год
06.40 Свiтанок
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.10, 01.05 Спорт
08.05 ПроZiрок
09.00 “Смак”
09.40 “Солдати. Дем-
бельський альбом”. 
11.40, 17.35 “Вулицi 
розбитих лiхтарiв”. 
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.05 “Свiй-чужий”. 
14.10, 22.25 “По за-
кону”. Т/с
15.20, 19.55 “Убивча 
сила”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.05 
Надзвичайнi новини
23.50 Факти. 
Пiдсумок дня
00.05 Неймовiрна 
колекцiя мiстера 
Рiплi
01.15 “Отруйний 
плющ”. Х/ф 
03.20 “Як вкрасти 
мiльйон”. Х/ф 

15.05 “Давай одружи-
мося”
17.05 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини”
18.10, 22.20 Т/с “Я 
лiкую” 
19.10 “Зiркове життя. 
Дiти-актори: жертви 
ранньої слави”
20.10 “Чужi помилки. 
Батькiвська наука”
21.30 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” 
00.40 “Вiкна-Спорт”
00.55 Х/ф “Сiмь ста-
рих та одна дiвчина” 

05.30 Т/с “Флеш 
Гордон”
06.10 Т/с “Серцеїдки”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 
01.00 Погода
09.00 Х/ф “Тiльки 
ти i я”
10.55, 23.40 Т/с 
“Щасливi разом”
11.50 Телемагазин 
“Усе для тебе”
12.10, 19.25 Т/с “Сол-
дати-16”
13.30, 19.00, 00.40 
Репортер
13.35 М/с “Му та 
Ципа”
13.55 М/с “Сiмейка 
Аддамсiв-2”
14.30, 15.50 Teen Time
14.35 Т/с “Ханна 
Монтана”
14.50 Т/с “Школа №1”
15.55, 20.15 Т/с “Ра-
нетки”
16.50, 22.20 Т/с 
“Татусевi дочки”
17.55, 21.15 Т/с 
“Воронiни”
19.15, 00.55 Спортре-
портер
01.05 Служба роз-
шуку дiтей
01.10 Х/ф “Помил-
ково” 
02.40 Третiй зайвий
03.00, 05.00 Студiя 
Зона ночi Культура
03.05 Школа 
спектралiзму
03.30 Книга
04.00 Студiя Зона 
ночi
04.05 Невiдома 
Україна
05.05 Кольоровi 
асоцiацiї Марини 
Банник
05.15 Сорочка-
вишиванка

13.10, 21.20, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Свiдки невiдомих 
iсторiй”.
14.05, 22.15, 03.55 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.35, 00.20, 06.10 Варто 
поговорити.
15.25, 21.00, 02.55 Спорт.
17.15 “Мiсце з iсторiї”.
17.30, 01.05 “Подорож 
Макловича”.
18.00 Телеекспрес.
18.45, 18.55 “Велика гра”.
20.15, 02.15 “На 
добранiч, малюки”.
21.10 Прогноз погоди.
21.45, 03.30 “Прокляте 
мiсце”. 
22.45 “Вiльнотека”.
23.15 “Альбом Шопена”.
23.55 Реопртаж.
23.50 “Смак традицiй”.
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.
01.30 Медичний
04.15 Снiданок на полу-
денок.
05.10 “Нашi в Голлiвудi”. 
07.00 Завершення дня.

06.00 “Доброго 
ранку, Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.15, 07.15, 08.10 
Спорт
06.20, 07.20, 08.15 
Подiї очима майбут-
нього
06.25, 07.25, 08.35 
Погода
06.30, 07.30, 08.40 567 
- Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.35 Будiвельний 
майданчик
07.40 Створи себе
08.20 Рейтингова 
панорама
08.45 Мультфiльм
09.00 РАНОК з Пер-
шим
09.05 Погода
09.15 Український 
тиждень моди. Що-
денник
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки
11.20 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода
12.30 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
12.50 Здоров’я
13.45 Автоакадемiя
14.10 Погода
14.20 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
16.00 Iндиго
17.00 Дитячий фести-
валь “Свiт талантiв” 
2 ч.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна знань”.
09.00 “Тiльки любов”.
10.00 “Свiт за сiмейством 
Кепських”.
11.00 “Далеко вiд носи-
лок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Зачарованi”.
15.00 “Перше кохання”.
15.45 “Одружений, i з 
дiтьми”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “Поганi хлопцi” - 
комедiя, США, 1995.
23.40 “С.S.I.”
01.40 “Месiя”.
03.30 Нiч загадок.
04.30 Таємницi долi.

06.00 “Документаль-
ний детектив”
06.25, 00.50 “Бiзнес+”
06.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” 
06.55 Т/с “Комiсар 
Рекс” 
09.00 Х/ф “Iнше об-
личчя” 
11.40 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.00, 23.25 “Битва 
екстрасенсiв”
14.00 “Чужi помил-
ки. Про що мовчало 
село”

06.00 Д/п “Я бачив 
той свiт”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 “Ранок з 
Iнтером”
09.15 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
11.20, 16.10 “Детек-
тиви”
12.10, 04.00 “Знак 
якостi”
12.40 Т/с “Оператив-
ний псевдонiм” 
14.00 “Знахарi”
14.55 “Зрозумiти. 
Пробачити”
17.20, 03.30 Т/с 
“Сусiди” 
18.15, 04.25 “Судовi 
справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.20 
“Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Свати” 
23.10 Д/п “Пристрастi 
навколо їжi”
00.20 Д/п “Мiста 
пiдземного свiту. 
Пiдземелля Алька-
траса”
01.55 Телевiзiйна 
служба розшуку 
дiтей
02.00 Х/ф “Диявол 
адвоката” 
05.05 “Гiд країнами 
свiту”

06.05 “Служба роз-
шуку дiтей”
06.10 Т/с “Янгол - 
охоронець”
06.55, 07.35, 08.05, 
09.20 “Снiданок з 
1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.10, 19.30, 23.45 
ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин”
07.10 М/ф “Улюбле-
ний прибулець”
10.00 Т/с “Розлуч-
ниця”

18.00 Новини
18.10 Дiловий свiт
18.45 Euronews
19.00 Точка зору
19.30 Свiт спорту
19.40 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
19.55 Громадська 
варта
20.15 Право на захист
20.45 Український 
тиждень моди. Що-
денник
21.00 Новини
21.10 Дiловий свiт
21.20 Погода
21.30 Футбол. Лiга 
чемпiонiв. “Севiлья” 
(Iспанiя) - “ЦСКА” 
(Росiя)
23.50 Погода
23.55 Спорт
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Трiйка, Кено, 
Максима
01.25 Прес-анонс
01.35 Парламент-
ський день
01.50 Право на захист
02.10 Телевiзiйний 
журнал “Околиця”
02.35 Стильна 
штучка
03.00 “Попереджен-
ня” з М. Вереснем
03.50 Сiльська правда
04.25 Життя триває...
05.00 Легко бути 
жiнкою

ня” з М. Вереснем
21.00 Новини 
21.25 Дiловий свiт
21.40 Д/ф “Широка 
хода пiдробки”
22.40 Прес-анонс
22.50 Трiйка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої 
особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Парламент-
ський день
01.35 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класiк-прем’єр. Iгор 
Мамушев
02.00 Спiваємо фран-
цузькою
03.00 Д/ф “Холодний 
мир”
03.35 Д/с “Першi по-
гляди” 2с.
04.30 Життя триває... 

Новини.
09.10 Чверть на дев’яту.
09.45, 10.30 
Мультсерiали.
10.00 Для дiтей.
11.00 “Городок Надзви-
чайний. Iндiана”.
11.30 Мiж мамами.
11.50 “З вiтром” - док.
фiльм.
12.10 Телемагазин.
12.45 Мiць фондiв.
13.10 Агробiзнес.
14.00, 18.35 “Клан”.
14.30, 19.35 Угадай 
мелодiю.
15.00 Рай.
15.30 “Мода на успiх”.
16.35 Лижi.
18.15 Телеекспрес.
20.05 Вечiрка.
21.25 “Лiкар дорогих 
будинкiв”.
22.20 Спецзавдання.
22.50 Кабаре.
23.10 “Кiбер-зваба: його 
секретне життя”
00.45 Власними очима.
01.45 Дивися кабаре та 
вигравай.
02.15 “Коджак”.

TV

Вiвторок,
16 березня

07.00 Телемагазин.
07.35 Репортаж.
07.55 “Гаррi i Гендер-
сони”.
08.25 Мультсерiал.
08.45, 14.25, 19.45 “Апе-
тит жити”.
09.30 Питання на 
снiданок.
11.40 Алея зiрок.
12.00 Виграють дiти. 
12.35 “Дочки Маклеода”.
13.25 “Планета Земля”.
15.05 “Кольори щастя”.
15.40 “Любов удiвця”.
16.40 Вiдеотека дорослого.
17.35, 21.45 “Мостовяки”.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Панорама.
19.20 Гаряча тема.
19.00 Панорама.
20.30 “Гiльйотина”.
21.05 “Кольори щастя”.
22.50 Експрес 
репортерiв.
23.50 “Сiм мечiв”
02.30 “Червоний Хрест i 
Третiй рейх” 

Середа,
17 березня

07.00, 09.25 “Кава або 
чай”.
09.10 Чверть години.
09.50, 18.20 “Будильник”. 
Програма для дiтей.
10.20, 01.35 Медичний
10.35 “Кращий з кращих”. 
11.00 Розмова на тему...
11.15 “Альтернативне 
кабаре”. 
11.40 “Час гордостi”. Т/с.
12.30, 19.55, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.

07.00, 09.25 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10 Чверть на дев’яту.
09.45, 10.30 
Мультсерiали.
10.00 Для дiтей.
11.00 “Городок Надзви-
чайний. Iндiана”.
11.30 Мiж мамами.
11.50 “З вiтром” - док.
фiльм.
12.10 Телемагазин.
12.45 Мiць фондiв.
13.10 Агробiзнес.
14.00, 18.35 “Клан”.
14.30, 19.35 Угадай 
мелодiю.
15.00 Рай.
15.30 “Мода на успiх”.
16.35 Лижi.
18.15 Телеекспрес.
20.05 Вечiрка.
21.25 “Лiкар дорогих 
будинкiв”.
22.20 Спецзавдання.
22.50 Кабаре.
23.10 “Кiбер-зваба: його 
секретне життя”
00.45 Власними очима.
02.15 “Коджак”.

06.00 Програма передач
06.01, 23.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 05.15 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.45, 00.25, 
03.20, 05.20 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.20, 02.45, 
04.15 “Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
17.50, 22.20, 23.50, 02.50, 
04.25 “Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.30, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi”
10.55, 01.50, 02.55, 03.25, 
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Здоровi iсторiї”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “Велика 
полiтика”
18.30 “Хронiка дня”
18.45, 05.30 “Київський час”
19.00, 22.30, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 
“Акцент”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Рестораннi 
новини”

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.15, 08.10 
Cпорт
06.25, 07.20, 08.15 
Подiї очима майбут-
нього
06.30, 07.25, 08.25 
Погода
06.35, 07.30, 08.30 567 
- Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.35 Будiвельний 
майданчик
07.40 Створи себе
08.20 Рейтингова 
панорама
08.40 Мультфiльм
09.00 Погода 
09.10 Легко бути 
жiнкою
10.10 До 
Мiжнародного 
жiночого дня. Д/ф 
“Граю, лiтаю, живу... 
Ада Роговцева”
11.20 Життя триває... 
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода 
12.50 Д/с “Афри-
ка - зачарований 
континент” 
13.25 Здоров’я 
14.25 Погода 
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода 
16.00 Iндиго
16.55 Д/с “Першi по-
гляди” 2с.
18.00 Новини 
18.10 Дiловий свiт
18.20 Український 
вимiр
18.45 Euronews 
19.00 Точка зору
19.40 Погода 
20.00 “Попереджен-

06.05 “Служба роз-
шуку дiтей”
06.10 Т/с “Янгол - 
охоронець”
06.55, 07.35, 08.05, 
09.20 “Снiданок з 
1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.10, 19.30, 
23.45, 04.40 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
07.10 М/ф “Улюбле-
ний прибулець”
10.00 Т/с “Розлуч-
ниця”
11.15, 18.25 Т/с 
“Тiльки кохання”
12.10, 17.25 
“Справжнi лiкарi”
13.10, 03.55 Т/с “Дар 
Божий”
14.10 Комедiя “Любов 
i голуби”
16.10 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.25 “Погода”
20.05 “Суперзiрка”

06.10 Т/с “Серцеїдки”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 
00.55 Погода
09.00 Х/ф 
“Возз’єднання 
сiмейки Аддамсiв”
10.55, 23.35 Т/с 
“Щасливi разом”
11.50 Телемагазин 
“Усе для тебе”
12.10, 19.25 Т/с “Сол-
дати-16”
13.30, 19.00, 00.35 
Репортер
13.35 М/с “Му та 
Ципа”
13.45 М/с “Сiмейка 
Аддамсiв”
14.25, 15.45 Teen Time
14.30 Т/с “Ханна 
Монтана”
14.45 Т/с “Школа №1”
15.55, 20.15 Т/с “Ра-
нетки”
16.50 Т/с “Татусевi 
дочки”
17.55, 21.30, 22.50 Т/с 
“Воронiни”
19.15, 00.50 Спортре-
портер
21.55 Ukrainian 
Fashion Week. Показ 
коллекцiї проти 
СНIДу
01.00 Х/ф “Доктор 
Джекiлл i мiстер 
Хайд” 
02.30 Третiй зайвий
02.50 Студiя Зона 
ночi Культура
02.55 Київ. 
Вiдкриваючи загадки 
iсторiї
03.10 Жили собi були
03.25, 04.25 Студiя 
Зона ночi
03.30 Невiдома 
Україна
04.30 Зоряний час 
козацтва
04.45 Козаччина 
руїна
05.00 Там на горi сiч 
iде
05.15 Гартуючи 
юнацтво
05.30 Зона ночi

06.00 “Документаль-
ний детектив”
06.25, 00.50 “Бiзнес+”
06.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” 
06.55 Т/с “Комiсар 
Рекс” 
08.00 Кiнець ефiру
УВАГА! ДО 12.45 - 
ПРОФIЛАКТИКА
12.45, 23.25 “Битва 
екстрасенсiв”
14.00 “Чужi помилки. 
Грiховна пристрасть”

13.40 “Прокляте мiсце”. 
Документальний цикл.
14.05, 22.35, 04.15 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.35, 00.05, 06.05 Ток-
шоу Томаса Лиса.
15.30 “ТОП Кабаре”. 
Концерт.
16.20 Реопртаж. 
16.45, 05.30 Альбом 
Шопена.
17.20 “Вiльнотека”.
17.35 “Мандрiвник”.
18.00 Телеекспрес.
18.45 Тележурнал про 
кiно.
19.20, 01.10 “Дика 
Польща”. 
20.15, 02.15 “На 
добранiч, малюки”.
21.00, 02.55 Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.30 Тиждень 
Польщi.
22.15, 04.00 “Польща нас 
поєднує”. 
23.10, 04.45 “Вiйськовi 
iгри”. 
23.55 Хронiка wow.pl 
01.35 “Шанс на життя”.
07.00 Завершення дня.

06.00, 06.50, 05.30 
Срiбний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 01.20, 03.50 
Спортивнi подiї
07.00 Т/с “Єфросинiя” 
08.00 Т/с “Слiд” (184 с.) 
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2. 
Продовження” (44 с.) 
11.00 Т/с “Сонька: Про-
довження легенди” (6 с.) 
12.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом” (3 с.) 
13.00, 04.40 Т/с “Загарб-
ники” (3 с.) 
14.00 Т/с “Безмовний 
свiдок - 3” 
14.40 Т/с “Слiд” (185 с.) 
15.35, 03.00 Щиросерде 
зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 04.00 Критична 
точка
18.00 Т/с “Єфросинiя” 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Глухар - 2. 
Продовження” (45 с.) 
21.20 Т/с “Дорожнiй 
патруль” (5 с.) 
22.25 Т/с “Безмовний 
свiдок - 3” (23,24 с.) 
23.25 Т/с “Демони” (1 с.) 
00.25 Т/с “Слiд” (152 с.) 
01.25 Х/ф “Останнiй 
вибiй” 

06.00 Д/п “Пристрастi 
навколо їжi”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 “Ранок з 
Iнтером”
09.15 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
11.20, 16.10 “Детек-
тиви”
12.10 “Знак якостi”
12.40 Т/с “Оператив-
ний псевдонiм” 
14.00 “Знахарi”
14.55 “Зрозумiти. 
Пробачити”
17.20, 03.35 Т/с 
“Сусiди” 
18.15, 04.00 “Судовi 
справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.10 
“Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Свати-2” 
23.00 Д/п “Зiрковий 
бебi-бум”
00.10 Д/п “Битви 
до Рiздва Христо-
вого. Рамзес: лютi 
колiсницi”
01.50 Телевiзiйна 
служба розшуку 
дiтей

06.00 Служба роз-
шуку дiтей
06.05, 07.40, 08.40, 
01.10, 03.25 Погода
06.10, 03.00 Факти
06.25, 07.50 Дiловi 
факти
06.30, 08.35 300 сек/год
06.40 Свiтанок
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.10, 01.05 Спорт
08.05 ПроZiрок
09.00 “Леся+Рома”. 
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.05 “Свiй-чужий”. 
14.05, 22.25 “По за-
кону”. Т/с
15.20, 19.55 “Убивча 
сила”. Т/с
17.35 “Вулицi розби-
тих лiхтарiв”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.05 
Надзвичайнi новини
23.50 Факти. 
Пiдсумок дня
00.05 Неймовiрна 
колекцiя мiстера 
Рiплi
01.15 “Отруйний 
плющ-2”. Х/ф 
03.30 “Людина у чер-
воному черевику”. 
05.00 “Мiсячне 
сяйво”. 

11.20, 18.25 Т/с 
“Тiльки кохання”
12.15, 17.25 
“Справжнi лiкарi”
13.15, 04.10 Т/с “Дар 
Божий”
14.15, 00.10 Х/ф 
“Вiват, гардемарини!”
19.25 “Погода”
20.05 “Суперзiрка”
22.05 Т/с “Журов”
23.05, 03.40 Т/с “Секс 
та Калiфорнiя” 
00.05 “Проспорт”
02.40 “Документ”
04.55 Українськi 
мультфiльми

01.55 Х/ф “Крута 
вiсiмка” 
04.45 “Гiд країнами 
свiту”

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна знань”.
09.00 “Тiльки любов”.
10.00, 21.00 “Свiт за 
сiмейством Кепських”.
11.00 “Далеко вiд носи-
лок “.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Зачарованi”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Одружений, i з 
дiтьми”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.30 Лiга чемпiонiв.

22.05 Т/с “Журов”
23.05, 03.20 Т/с “Секс 
та Калiфорнiя” 
00.05 “Проспорт”
00.10 Комедiя “Роже-
ва пантера”
02.20 “Документ”

07.00, 09.25 “Кава або 
чай?”.
09.10 Чверть години.
09.50, 18.15 “Дитячий 
садок Одинички”. Про-
грама для дiтей.
10.15 “Лабораторiя XXI 
столiття”.
10.40 “Алхiмiя здоров’я 
та краси”.
11.00 “Зроблено в 
Польщi”. 11.25 “Афiша”.
11.50, 19.05 Польща 
манiвцем.
12.10 “Запрошення”.
12.30, 19.50, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.20, 03.05 
“Клан”. Т/с.

06.55 Телемагазин.
07.30 Єврейськi по-
хорони.
07.55 “Гаррi i Гендер-
сони”.
08.25 Мультсерiал.
08.45, 14.25 “Апетит 
жити”.
09.30 Питання на 
снiданок.
11.40 Алея зiрок.
12.00 Один з десяти.
12.35 “Дочки Маклеода”.
13.20 Док.фiльм.
13.50 “Марiя та Ганна”.
15.00 “Кольори щастя”.
15.40 “Любов удiвця”.
16.35 17.35 “Мостовяки”.
18.30 Локальна програма.
19.00 Панорама.
19.30 Гаряча тема.
19.45 “Лiцензiя на ви-
ховання” 
20.30 Гiльйотина.
21.05 “Кольори щастя”.
21.45 “Це все вона” .
23.30 Точка зору.
00.25 “Новий день”
01.15 “Спадщина”

15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини”
18.10, 22.20 Т/с “Я 
лiкую” 
19.10 “Правила жит-
тя. Напiвфабрикати: 
у пошуках м`яса”
20.10 “Чужi помилки. 
Грiховна пристрасть”
21.35 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” 
00.40 “Вiкна-Спорт”
00.55 Х/ф “Сватання 
гусара” 

05.50 Т/с “Примiтки 
про вагiтнiсть”

07.00, 09.25 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
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07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.15, 01.00 Спорт
08.05 ПроZiрок
09.00 “Смак”
09.40 “Солдати. Дем-
бельський альбом”. 
11.45, 17.40 “Вулицi 
розбитих лiхтарiв”. 
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.50 “Наречений 
напрокат”. Х/ф
15.35 “Убивча сила”. 
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Добрi новини з 
Оленою Фроляк
19.20, 02.40 
Надзвичайнi новини
19.55 Наша Russia. 
Дайджест
20.55 “Астерiкс на 
Олiмпiйських iграх”. 
23.30 Comedy Club
00.15 Автопарк. Парк 
автомобiльного 
перiоду
01.10 “Не погрожуй 
Пiвденному централу...”.
03.35 “Мiсячне сяйво”. 

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.20, 08.10 
Спорт
06.25, 07.25, 08.15 
Подiї очима майбут-
нього
06.30, 07.30, 08.40 
Погода
06.35, 07.35, 08.35 567 
- Поїхали!!!!!
06.40 Здорове харчу-
вання
07.10 Ера бiзнесу
07.15 Рейтингова 
панорама
07.40 Створи себе
07.45 Рецепти 
здоров’я
08.20 Мультфiльм
09.00 РАНОК з Пер-
шим
09.05 Прес-анонс
09.15 Український 
тиждень моди. Що-
денник
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 “Товтри-2009”. 
Конкурс хорових 
колективiв
11.20 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода
12.30 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
13.10 “Знайдемо 
вихiд” з Н. Розин-
ською
14.00 Погода
14.05 Кiно.ua
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
16.00 Iндиго
17.00 Футбол. Лiга 
чемпiонiв. Огляд

06.05, 07.40, 08.40, 
01.05, 03.15 Погода
06.10, 02.50 Факти
06.25, 07.50 Дiловi 
факти
06.30, 08.35 300 сек/год

05.50 “Документаль-
ний детектив”
06.15, 01.20 “Бiзнес+”
06.25 Т/с “Кулагiн та 
Партнери”
06.55 Т/с “Комiсар 
Рекс” 
07.50 Т/с “Всi рiки 
течуть” 
17.45, 22.00 “Вiкна-
Новини”
17.55 Х/ф “Операцiя 
“И” та iншi пригоди 
Шурика” 
20.00, 22.25 “Україна 
має талант!”
23.05 Х/ф “Закоханий 
до безтями” 
01.05 “Вiкна-Спорт”
01.25 Х/ф “На 
пiдмостках сцени”

10.50 Т/с “Щасливi 
разом”
11.55 Телемагазин 
“Усе для тебе”
12.10, 19.25 Т/с “Сол-
дати-16”
13.30, 19.00, 23.30 
Репортер
13.35 “Му та Ципа”
13.55 М/с “Сiмейка 
Аддамсiв-2”
14.30, 15.50 Teen Time
14.35 Т/с “Ханна 
Монтана”
14.50 Т/с “Школа №1”
15.55, 20.25 Т/с “Ра-
нетки”
16.50 Т/с “Татусевi 
дочки”
17.55, 21.25 Т/с 
“Воронiни”
19.15, 23.50 Спортре-
портер
22.15 Iнтуїцiя
00.00 Х/ф “Викра-
дення” 
01.45 Третiй зайвий
02.05, 05.00 Студiя 
Зона ночi Культура
02.10 Пiд знаком бiди
02.50 Гiркi барви 
зони
03.00, 04.00 Студiя 
Зона ночi
03.05 Невiдома 
Україна
04.05 Свiт Юрiя Дро-
гобича
04.20 Слово i зiлля
04.35 Медицина 
Київської Русi
04.45 Хто гоїв рани 
козакам?
05.05 Хто вони - дiти 
iндиго?
05.35 Зона ночi

06.00 Програма 
передач
06.01, 23.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 05.15 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 
00.25, 05.20 “Погода 
на курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 20.20, 23.50, 
02.45 “Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 02.50 
“Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 05.00 “Час 
новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 01.50, 02.55, 
05.25 “Огляд преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Феєрiя 
мандрiв” 
16.30 “Драйв”
17.30, 04.30 “Акцент”
18.30 “Хронiка дня”
18.45, 05.30 “Київ-
ський час”
19.00, 00.00 “Час 
новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.40, 03.00 “Я так 
думаю з Анною Без-
улик”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Нi пуху, нi 
пера!”
05.40 “Арсенал”

06.40 Свiтанок
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.10, 01.00 Спорт
08.05 ПроZiрок
09.00 “Смак”
09.40 “Солдати. Дем-
бельський альбом”. 
11.45, 17.35 “Вулицi 
розбитих лiхтарiв”. Т/с
12.45 Факти. День
13.05 “Свiй-чужий”. 
14.10, 22.20 “По за-
кону”.
15.25, 19.55 “Убивча 
сила”.
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.00 
Надзвичайнi новини
23.45 Факти. Пiдсумок 
дня
00.00 Неймовiрна 
колекцiя мiстера Рiплi
01.10 “Не убий!”. Х/ф 
03.20 “Халепа на 
колесах”.
04.45 “Мiсячне сяйво”.

05.30 Т/с “Флеш 
Гордон”
06.10 Т/с “Серцеїдки”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 
01.00 Погода
09.00 Х/ф “Молодi 
папаши”
10.50, 23.40 Т/с 
“Щасливi разом”
11.50 Телемагазин 
“Усе для тебе”
12.10, 19.25 Т/с “Сол-
дати-16”
13.30, 19.00, 00.35 
Репортер
13.35 М/с “Му та 
Ципа”
13.55 М/с “Сiмейка 
Аддамсiв-2”
14.30, 15.50 Teen Time
14.35 Т/с “Ханна 
Монтана”
14.50 Т/с “Школа №1”
15.55, 20.15 Т/с “Ра-
нетки”
16.50, 22.20 Т/с 
“Татусевi дочки”
17.55, 21.15 Т/с 
“Воронiни”
19.15, 00.55 Спортре-
портер
01.05 Служба роз-
шуку дiтей
01.10 Х/ф “Перерва 
на життя” 
02.30 Третiй зайвий
02.55 Студiя Зона 
ночi Культура
03.00 Точка роси
03.55, 04.55 Студiя 
Зона ночi
04.00 Невiдома 
Україна
05.00 Чорний колiр 
порятунку
05.25 Зона ночi

06.05 “Служба роз-
шуку дiтей”
06.10 Т/с “Янгол - 
охоронець”
06.55, 07.35, 08.05, 
09.20 “Снiданок з 
1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.10, 19.30 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
07.10 М/ф “Улюбле-
ний прибулець”
10.00 Т/с “Розлуч-
ниця”
11.20, 18.25 Т/с 
“Тiльки кохання”
12.20, 17.25 
“Справжнi лiкарi”
13.20, 04.00 Т/с “Дар 
Божий”
14.20 Комедiя 
“Усмiшка Бога”
19.25 “Погода”
20.10 Бойовик “Бумер” 

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна знань”.
09.00 “Тiльки любов”.
10.00 “Свiт за сiмейством 
Кепських”.
11.00 “Далеко вiд носи-
лок “.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме життя”.
13.00 “Прийомна ро-
дина”.
14.00 “Зачарованi”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Одружений, i з 
дiтьми”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “С.S.I.”.
22.00 “Готель 52” - серiал, 
РП.
23.00 “Момент iстини”.
00.00 “Доля” - серiал, РП.
01.00 “Кiстки”.

06.55 Телемагазин.
07.25 “Бiндi, дiвчина з 
джунглiв”.
07.55 “Гаррi i Гендерсони”.
08.25 Мультсерiал.
08.45, 14.35, 19.45 
“Лiцензiя на виховання”.
09.30 Питання на 
снiданок.
11.40 Алея зiрок.
12.00 Гiльйотина.
12.30 “Дочки Маклеода”.
13.20 “Обличчя Землi”.
14.00 Босонiж свiтом.
15.10, 21.05 “Кольори 
щастя”.
15.45 “Любов удiвця”.
16.40 Шанс на успiх.
17.40 “Потвора Беттi”.
18.30 Локальна програма.
19.00 Панорама.
19.30 Гаряча тема.
20.30 Виграють дiти.
21.45 “Доктор Хауз”.
22.40 “Нова”.
23.40 “997”.
00.20 “Спосiб життя”

TV
13.35 “Тиждень Польщi”.
14.05 “Польща нас по-
єднує”. 
14.25 “Кольори щастя”. 
14.55 “Вiйськовi iгри”. 
Цикл документальний.
15.40, 01.40 Лабораторiя 
XXI столiття.
16.05, 00.40, 06.15 
“Бронiслав Вилдстейн 
представляє”. Ток-шоу.
16.40 “Ян Кальвiн у 
баптистськiй традицiї”. 
Репортаж.
17.30 “Войтек Черов-
ський - босонiж свiтом”. 
Цикл репортажiв.
18.00 Телеекспрес. 
18.40 “Книжкова мiль”.
20.15, 02.15 На добранiч, 
малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.10, 01.15 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.30 Не з далека, 
а зблизька.
22.30, 04.15 “Життєвий 
iспит”. Т/с.
23.25, 04.55 “Десять 
Заповiдей. Десята”. До-
кументальний цикл.
23.50, 05.35 “Пiтбуль”. 
01.23 Словничок поль-
ської мови.
06.45 “Конспект. Андрiй 
Северiн”. 
07.00 Завершення дня.

П'ятниця,
19 березня

07.00, 09.25 “Кава або чай?”
09.10 Чверть години.
09.50, 17.55 “Алла й 
Ас”.
10.15 “Чарiвник: 
Країна Великого 
Дракона”.
10.45 “Мандрiвник”. 
Туристичний
11.10, 19.05, 06.35 “Я з 
Монтрея”. Репортаж.
11.35 “Шанс на успiх”.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.10, 03.00 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Не з далека, а 
зблизька”.
14.20 “Життєвий 
iспит”. Т/с.
15.05, 19.30, 03.20 
Супутниковi хiти.
15.25 “Десять 
заповiдей. Десята”.
15.00 “Люблю тебе, 
Польще!”. Телегра.
17.25 “Портрети 
творцiв”.
18.15 Телеекспрес.

06.55 Телемагазин.
07.25 “Бiндi, дiвчина з 
джунглiв”.
07.55 “Гаррi i Гендер-
сони”.
08.25 Мультсерiал.
08.45, 14.20 “Лiцензiя 
на виховання”.
09.30 Питання на 
снiданок.
11.45 Алея зiрок.
12.05 Гiльйотина.
12.50 “Стамбул”
15.05 “Кольори 
щастя”.
15.40 “Любов удiвця”.
16.40 Кабаре.
17.40 “Потвора Беттi”.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Панорама.
19.30 Гаряча тема.
19.45 Реальнi iсторiї.
20.30 Виграють дiти.
21.10 “I в горi, i в 
радостi”.
22.15 Вiкторина.
23.50 “Схоже на 
кохання”

Четвер,
18 березня

18.00 Новини
18.10 Дiловий свiт
18.45 Euronews
19.00 Точка зору
19.30 Свiт спорту
19.40 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
20.00 Особливий 
погляд
20.30 Погода
20.45 Український 
тиждень моди. Що-
денник
21.00 Новини
21.10 Дiловий свiт
21.20 Погода
21.30 Футбол. Лiга 
чемпiонiв. “Барсело-
на” (Iспанiя) - “Штут-
гарт” (Нiмеччина)
23.50 Погода
23.55 Спорт
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, 
Трiйка, Кено
01.35 Прес-анонс
01.40 Парламент-
ський день
02.00 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Бiатлон
03.40 Особливий 
погляд
04.10 Громадська 
варта
04.25 Життя триває...

06.00 “До-
брого ранку, 
Україно!”

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.15, 07.15, 08.10 
Спорт
06.20, 07.20, 08.15 
Подiї очима майбут-
нього
06.25, 07.25, 08.25 
Погода
06.30, 07.30, 08.30 567 
- Поїхали!!!!!
06.40 Здорове харчу-
вання
07.10 Ера бiзнесу
07.40 Створи себе
08.20 Рейтингова 
панорама
08.40 Мультфiльм
09.00 Ранок з Першим
09.05 Прес-анонс
09.15 Український 
тиждень моди. Що-
денник
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Бiатлон
11.20 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода
12.30 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
12.45 Крок до зiрок
13.20 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Бiатлон
14.30 Хай щастить
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
16.00 Iндиго
17.00 Футбол. Лiга 
чемпiонiв. Огляд
18.00 Новини
18.10 Дiловий свiт
18.45 Euronews

06.05 “Служба роз-
шуку дiтей”
06.10 Т/с “Янгол - 
охоронець”
06.55, 07.35, 08.05, 
09.20 “Снiданок з 
1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.10, 19.30, 
00.30, 04.45 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
07.10 М/ф “Улюбле-
ний прибулець”
10.00 Т/с “Розлуч-
ниця”
11.15, 18.25 Т/с 

06.00 Д/п “Зiрковий 
бебi-бум”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 “Ранок з 
Iнтером”
09.15 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
11.20, 16.10 “Детективи”
12.10 “Знак якостi”
12.40 Т/с “Оператив-
ний псевдонiм”
14.00 “Знахарi”
14.55 “Зрозумiти. 
Пробачити”
17.20, 03.35 Т/с 
“Сусiди” 
18.15, 04.00 “Судовi 
справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.10 
“Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Свати-2” 
23.00 Д/п “Наталя 
Кустинська. Розплата 
за любов”
00.10 “Воїни. Зулуси”
01.50 Телевiзiйна 
служба розшуку 
дiтей
01.55 Х/ф “Бурхливе 
життя Сем Везерс” 
04.40 “Гiд країнами 
свiту”

05.25 Т/с “Флеш 
Гордон”
06.05 Служба роз-
шуку дiтей
06.10 Т/с “Серцеїдки”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 
23.55 Погода
09.00 Х/ф “Ямакаси”

07.00, 09.25 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10 Чверть на дев’яту.
09.40, 10.30 
Мультсерiали.
10.00 Для дiтей.
11.30 Спортивний 
журнал.
11.45 “Грає музика”.
12.05 “Мiж мною i 
сестрою”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.35, 19.00 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”.
14.05, 18.35 “Клан”.
14.30, 19.35 “Угадай 
мелодiю”.
15.00 Ми, ви, вони.
15.30 “Мода на успiх”.
16.50 “Бонанца”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Прицiл.
20.05 Вечiрка.
21.25 “Батько Матеуш”.
22.25 Справа для репор-
тера.
23.05 Варто говорити.
00.00 “Помаднi джунглi”.
00.55 Кабаре.
01.15 Дивися кабаре та 
вигравай.
01.50 “Головний 
пiдозрюваний”.

19.00 Свiт спорту
19.10 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
19.30 Погода
19.50 Футбол. Лiга 
Європи. “Фулхем” 
(Англiя) - “Ювентус” 
(Iталiя)
22.00 Новини
22.15 Дiловий свiт
22.30 Погода
22.40 Прес-анонс
22.50 Трiйка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.20 Погода
23.25 Вiд першої 
особи
00.15 “Острiв 
скарбiв”
01.20 Парламент-
ський день
01.35 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт (жiнки)
02.45 Бiатлон. Ку-
бок свiту. Спринт 
(чоловiки)
03.55 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки

06.00 Д/п “Наталя 
Кустинська. Розплата 
за любов”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.15 Т/с “Повернення 
Мухтара-2”
11.20, 16.10 “Детективи”
12.10 “Знак якостi”
12.40 Т/с “Оператив-
ний псевдонiм”
14.00 “Знахарi”
14.55 “Зрозумiти. Про-
бачити”
17.20, 03.40 Т/с “Сусiди” 
18.15, 04.05 “Судовi 
справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть” 
20.00, 01.25 
“Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 “ Велика полiтика 
з Євгенiєм Кисельовим”
00.20 Д/п “Популярна 
наука. Атлантида”
02.05 Х/ф “За й проти” 
04.50 “Гiд країнами 
свiту”

06.00 Служба роз-
шуку дiтей
06.05, 07.40, 08.40, 
01.05, 03.25 Погода
06.10, 03.00 Факти
06.25, 07.50 Дiловi 
факти
06.30, 08.35 300 сек/
год
06.40 Свiтанок

06.00 “Документаль-
ний детектив”
06.25, 00.50 “Бiзнес+”
06.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” 
06.55 Т/с “Комiсар 
Рекс” 
09.00 Х/ф “Аварiя - 
дочка мента” 
11.40 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.00, 23.25 “Битва 
екстрасенсiв”
14.00 “Чужi помилки. 
Батькiвська наука”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини”
18.10, 22.20 Т/с “Я 
лiкую” 
19.10 “Моя правда. 
Дiма Бiлан”
20.10 “Мiстичнi 
iсторiї з Павлом 

06.00, 06.50, 05.30 
Срiбний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Подiї
06.40, 01.20, 03.50 
Спортивнi подiї
07.00 “Єфросинiя”
08.00 Т/с “Слiд” 
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2. 
Продовження”
11.00 “Сонька: Про-
довження легенди”
12.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом” (4 с.) 
13.00, 04.40 Т/с “За-
гарбники” (4 с.) 
14.00 Т/с “Безмовний 
свiдок - 3” 
14.40 Т/с “Слiд” 
15.35, 03.00 Щиросер-
де зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 04.00 Критична 
точка
18.00 “Єфросинiя” 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Глухар - 2. 
Продовження” (46 с.) 
21.20 Т/с “Дорожнiй 
патруль”
22.25 Т/с “Безмовний 
свiдок - 3” (25,26 с.) 
23.25 Т/с “Демони” 
00.25 Т/с “Слiд”
01.25 Х/ф “Романтич-
ний злочин” 

дев’яту.
09.45, 10.10 
Мультсерiал.
10.00 Що читати 
рдитинi.
10.30 Том Хенкс у 
комедiї “Волонтери” - 
США, 1985.
12.20 Лижi.
13.40 Агробiзнес.
14.05, 19.05 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”.
14.35, 18.35 “Клан”.
15.05, 19.35 Угадай 
мелодiю.
16.05 Стрибки iз 
трамплiна.
18.15 Телеекспрес.
18.20 Прицiл.
20.05 Вечiрка.
20.20 Спiвай i борися.
22.30 “Крокодил 
Дандi в Лос-
Анджелесi”
00.10 “Планета страху” 
02.05 “Давно помер-
лий: помста джина”

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна 
знань”.
09.00 “Тiльки любов”.
10.00 “Свiт за 
сiмейством Кеп-
ських”.
11.00 “Далеко вiд 
носилок “.
12.00, 17.30 “Мала-
новський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Зачарованi”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Одружений, i з 
дiтьми”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “Справжня 
iсторiя Червоної 
Шапки”
23.00 “Мемуари 
гейшi”
01.55 “Вiдьма з Блер” 
03.30 Нiч загадок.

06.00 Програма 
передач
06.01, 23.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 
22.45, 00.25, 03.20, 
05.20 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.20, 
02.45, 04.15 “Бiзнес-
час”
09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 22.20, 
23.50, 02.50, 04.25 
“Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 01.50, 02.55, 
03.25, 04.20, 05.25 
“Огляд преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Своїми очима” 
16.30 “На межi”
17.30, 04.30 “Феєрiя 
мандрiв”
18.30 “Хронiка дня”
18.45, 05.30 “Київ-
ський час”
19.00, 22.30, 00.00, 
04.00 “Час новин”
19.20, 01.00 “Новий 
час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 
“Фактор безпеки”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Рестораннi 
новини”

18.40 “Афiша”.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.50 Спорт.
21.00, 01.00 Прогноз 
погоди.
20.35 Вiдеотека до-
рослої людини.
22.20, 03.40 “У горi й 
у радостi”. Т/с. 
23.20, 04.30 “Веселий 
автобус”.
01.20 Невiдкритi 
скарби.
07.00 Завершення дня

Спортивнi подiї
07.00 “Єфросинiя” 
08.00 Т/с “Слiд”
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
11.00 Т/с “Сонька: Про-
довження легенди” 
12.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом” (5 с.) 
13.00, 04.40 Т/с “За-
гарбники” (5 с.) 
14.00 Т/с “Безмовний 
свiдок - 3” 
14.40 Т/с “Слiд” 
15.35, 03.00 Щиросер-
де зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 04.00 Критична 
точка
18.00 “Єфросинiя”
19.30 Х/ф “Тайський 
вояж Степанича” 
21.30 Шустер Live
01.30 Х/ф “Остання 
поїздка” 

22.25 Бойовик “Пря-
мий контакт” 
00.20 Комедiя “Бар 
Поркi” 
02.10 Комедiя “Роже-
ва пантера”
04.45 Українськi 
мультфiльми - 
“Капiтошка. Повер-
нення Капiтошки”

“Тiльки кохання”
12.10, 17.25 
“Справжнi лiкарi”
13.10, 04.00 Т/с “Дар 
Божий”
14.10, 00.55 Комедiя 
“Фатальна зустрiч”
16.10 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.25 “Погода”
20.10 Комедiя 
“Усмiшка Бога”
22.55 “Сеанс 
Кашпiровського”
00.50 “Проспорт”
02.30 “Документ”

Костiциним”
21.30 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” 
00.40 “Вiкна-Спорт”
00.55 Х/ф “Дiловi 
люди” 

07.00, 09.25 “Кава або 
чай?”. 
09.10 Чверть години.
09.50, 18.20 “Домiсi”. 
Програма для дiтей.
10.15 “Чарiвник: Країна 
Великого Дракона”. Т/с. 
Польща, Австралiя, 
Китай, 1997 р.
10.45, 17.00 “Рай”.
11.15 Невiдкритi скарби.
11.40, 18.55 “Розмова 
по сутi”.
12.10, 19.25 “Поморськi 
пейзажi”.
12.30, 19.50, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.20, 03.05 
“Клан”. Т/с.

07.00, 09.25 Кава або 
чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
21.10 Новини.
09.10 Чверть на 

06.00, 06.50, 05.30 
Срiбний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Подiї
06.40, 03.50 
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21.30 Щиросерде 
зiзнання. Хрещенi 
батьки
22.20 Футбольний 
вiкенд
23.30 Т/с “Тюдори” (2 с.) 
00.30 Х/ф “Довiчно!” 
02.45 Щиросерде 
зiзнання

19.20 Кабаре.
20.00 Вечiрка.
21.20 Сем Насери 
в гостросюжетнiй 
комедiї “Таксi 4” - 
Францiя, 2007.
23.00 “Єдиний вихiд” 
- трилер, ФРН-США, 
2006.
01.05 “Джекiлл” 
- н/ф серiал, 
Великобританiя.
03.05 “Босонiж 
брукiвкою” - мело-
драма, ФРН, 2005.

06.00, 05.40 Срiбний 
апельсин
06.30, 19.00, 03.30 
Подiї
07.00 Бенефiс 
Геннадiя Вєтрова
10.00, 04.00 Х/ф “Ко-
роль Ральф” 
12.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом” (6,7,8 с.) 
15.00 Т/с “Iндiя: 
Iсторiя кохання” 
17.00 Х/ф “Тайський 
вояж Степанича” 
19.30 Т/с “Сонька: 
Продовження леген-
ди”
20.30 Шоу “Народна 
зiрка. Другий сезон”
23.00 Т/с “Тюдори” 
00.00 Х/ф “Брiджит 
Джонс: Гранi розум-
ного” 
02.15 Д/ф “Подвiйна 
зухвалiсть”

14.20 “Страва вiд 
шефа”
14.40 “Гра долi” 
(Карпенко-Карий 
(Тобiлевич), ч.2)
15.30 “Зверни увагу”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “На межi”
18.20 “Вiкно в Єв-
ропу”
19.00, 22.30, 00.00, 
04.00 “Час новин” 
19.30, 01.00 
Полiтичне ток-шоу “5 
копiйок”
21.20 “Народний 
контроль”
22.00, 03.30, 05.40 
“Територiя закону”
00.25 “Курс iнтер’єру”
00.40 “Мотор”

22.00 “Моя правда. 
Дiма Бiлан”
23.00 “Зiркове життя. 
Дiти-актори: жертви 
ранньої слави”
00.00 “Паралельний 
свiт”
01.05 Х/ф “На 
прiзвисько “Звiр” 
02.35 “Мобiльна 
скринька”

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 23.00, 03.00, 05.00 
“Час новин”
07.05, 00.15, 03.15, 05.15 
“Час спорту”
07.15, 09.15, 14.15, 16.15, 
17.50, 22.50, 23.50, 04.25 
“Погода в Українi”
07.35, 08.50, 22.40, 23.20, 
04.15 “Бiзнес-час”
07.50 “Зодчий”
08.30 “Бiстро-ТБ”
09.20, 02.30 “Вiкно в 
Америку”
10.30 “Феєрiя мандрiв”
11.20 Полiтичне ток-
шоу “5 копiйок” 
12.20 Полiтичне ток-
шоу “5 копiйок”
13.30 “Вiкно в Європу”
14.20 “Страва вiд шефа”
14.40 “Гра долi” 
(Карпенко-Карий 
(Тобiлевич), ч.2)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.20 “Фактор безпеки”
16.45 “Код 482”
17.30, 04.30 “Не перший 
погляд”
18.30 “Народний контр-
оль”
19.00, 22.30, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.15, 01.00 Народне 
ток-шоу “Майдан”
21.00 “Час: пiдсумки”
22.00, 03.30, 05.40 “Осо-
бливо небезпечно”
00.25 “Курс iнтер’єру”
00.40 “Смачнi подорожi”
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”

20.00 Фабрика. 
Суперфiнал
22.25 Файна Юкрайна
23.10 Фабрика. 
Суперфiнал. Голо-
сування
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф “Правда i 
нiчого крiм” 
01.45 Третiй зайвий
02.05 Студiя Зона 
ночi Культура
02.10 Четверта хвиля
03.25, 04.25 Студiя 
Зона ночi
03.30 Невiдома 
Україна
04.30 Рiднi стiни
04.40 Унiверситети 
милосердя
04.55 Вiн врятував 
нас вiд чуми
05.10 Найкращi... 
Серед повитух
05.25 Зона ночi

04.40 Х/ф “Карусель 
1950” 
07.05, 04.50 Д/п 
“Парк доiсторичного 
перiоду”
08.00 Бокс. Володи-
мир Кличко - Еддi 
Чемберс
09.30 “Школа доктора 
Комаровського”
10.00 “Україно, вста-
вай!”
10.30 “Доки всi вдо-
ма” М. Козаков
11.25 Х/ф 
“Покровськi ворота” 
14.30 “Вечiрнiй 
квартал”
17.00 “БУМ”
18.00 Х/ф “Будинок 
для двох”
20.00, 00.55 
“Подробицi тижня”
20.50 Х/ф “Ведмежа 
шкiра” 
23.05 Д/п “Цвiль”
01.50 Х/ф “Затока 
Аламо” 
03.20 “Позаочi”
04.05 “Формула 
любовi”

07.10 Телемагазин.
07.25 “Найкращi 
роки” - серiал, Ка-
нада.
08.15 Кулiнарний 
журнал.
08.30 Рiк у саду.
09.00, 13.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 Шопен 2010.
09.35 Зерно.
10.00 Мультсерiали 
студiї Дiснея.
10.30 “Ханна Мон-
тана”.
11.05 Стрибки iз 
трамплiна.
13.35 Книжковий 
склад.
14.05 Лижi.
15.10 Дастiн Хофф-
ман, Уоррен Бiттi та 
Iзабеллль Аджанi 
в комедiї “Iштар” - 
США, 1987.
17.05 “Блондинка”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Комiсар Рекс”.

Журнал.
11.15 Готує Ева Ва-
хович.
11.45 “Мерлiн: По-
клик дракона”.
13.45 Книга рекордiв 
Гiннесса.
14.45 Екстремальний 
ремонт.
15.45 Крутиться!.
16.15 “Чотири 
танкiсти та собака”.
18.45 “Цифри”.
19.50 Подiї.
20.20 Погода.
20.25 “Далеко вiд 
носилок 2”.
21.00 “Тiльки нас 
двоє - Just the two 
of us”.
23.00 “Ромео повинен 
померти” - бойовик, 
США, 2000.
01.35 “Пуки” - н/ф 
horror, США, 2000.
03.25 Нiч загадок.
04.25 Таємницi долi.

дорослої людини.
10.30 “Ведмедi нiчого 
не знають”. Т/с.
11.00 “Подорож Ма-
кловича”.
11.30 “Дика Польща”. 
12.00, 04.05 “Рай-
ський клiмат”. Т/с.
12.25, 13.20 “Велика 
гра”.
13.35, 21.30, 02.30 
Новини.
13.45 “Войтек Че-
ровський - босонiж 
свiтом”. Цикл 
репортажiв.
14.15 “У горi й у 
радостi”. Т/с.
15.05 Студiя Полонiї.
15.20 “Книжкова 
крамниця”.
15.40 “Зроблено в 
Польщi”. 16.10, 04.30 
“Сестри”. Т/с.
17.00 Снiданок на 
полуденок.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 03.45 “Нашi в 
Голлiвудi”. Д/ф.
19.25, 01.30 “Л як 
любов”. Т/с.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.50, 22.15, 02.50 
Спорт.
21.05 Прогноз по-
годи.
21.20, 03.00 “Час 
гордостi”. Т/с.
22.15, 05.15 “Весiлля”. 
Х/ф. Польща, 1972 р.
00.05 Розважальна 
програма.
07.00 Завершення дня.

06.15 Луна Пано-
рами.
06.45 Для iнвалiдiв.
07.15 “Зоряний 
пiрат” - пригод-
ницький серiал, РП.
07.45 Поезiя поєд-
нує людей.
08.00 “Мостовяки”.
08.50 “Кольори 
щастя”.
09.55 “Чорна стрiла”.
10.50 Скажи “так”.
11.20, 21.10 Хiт 
десятилiття.
12.25 “Апетит жити”.
13.35 “Лiцензiя на 
виховання”.
15.00 Сiмейний 
турнiр.
15.30 
“Златопольськi”.
16.05 Вiкторина.
17.30 “Найменша 
дiвчинка у свiтi” - 
док.фiльм.
18.20 Слово на 
недiлю.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Панорама.
19.35 Вiдеотека до-
рослого.
20.30 Розважальна 
програма.
22.25 Кабаре.
23.30 Кевин Костнер 
у бойовику “Ряту-
вальник” - США, 
2006.
01.55 “H20”. 

07.35 Добрi новини
07.40 “Свiтанки тут 
тихi”. Т/с
09.35 Козирне життя
10.15 Анекдоти по-
українськи
11.00 Люди, конi, 
кролики i...домашнi 
ролики
11.30 Квартирне 
питання
12.35, 18.55 Спорт
12.40 Наша Russia. 
Дайджест
14.15 “Астерiкс на 
Олiмпiйських iграх”. 
16.00 Провокатор
17.00 Пiд прицiлом
18.00 Максимум в 
Українi
18.45 Факти. 
Пiдсумок дня
19.00 Наша Russia
19.20 “Залiзна лю-
дина”.
22.00 Прожектор 
Перiсхiлтон
22.45 Голi та смiшнi
23.30 “Герої-2”. Т/с
00.25 “Розплата”. Х/ф 
02.25 “Невигiдна 
правда”. Х/ф 
04.25 “Богун. 
Адвокатськi 
розслiдування”. Т/с
05.20 Помилаандер-
сон

06.15 “Лiтаючий 
будинок”
06.45 Комедiя 
“Усмiхнись, песику!”
09.05 Лотерея “Лото-
Забава”
10.15 М/с “Качинi 
iсторiї”
10.45 “Караоке на 
майданi”
11.45 “Смакуємо”
12.20 “Суперзiрка”
14.20 “Мiняю жiнку”
15.30 Мелодрама 
“Спiвачка”
19.30, 04.25 “ТСН-
тиждень”
20.15 Т/с “Вольф 
Мессiнг. Людина, що 
бачила крiзь час”
22.15 “Свiтське 
життя”
23.10 Бойовик “Пря-
мий контакт” 
01.05 Х/ф “Це - 
вiльний свiт” 
02.45 Мелодрама 
“Осiнь у Нью-Йорку” 

05.50, 06.50 Погода
05.55 Факти
06.10 “Хартленд”. Т/с
06.55 “Домашнiй 
арешт”. Х/ф
09.05 Люди, конi, 
кролики i...домашнi 
ролики
09.35 Квартирне 
питання
10.40 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Iнший футбол
12.25 Спорт
12.30 Пiд прицiлом
13.25 Провокатор
14.40 Наша Russia
15.00 Прожектор 
Перiсхiлтон
15.45 Анекдоти по-
українськи
16.05 “Залiзна людина”.
18.45 Факти тижня
19.40 Максимум в 
Українi
20.10 Країна має 
знати!
20.55 “Кiнець свiту”. 
23.30 Помилаандер-
сон

06.00 Програма 
передач
06.01, 23.30 “Час-
Тайм”
06.15, 08.20, 11.20, 
13.15, 15.20, 17.20, 
21.50, 00.20, 03.20, 
05.20 “Погода на 
курортах”
06.20, 08.10, 19.20, 
02.25, 04.50 “Тема 
тижня”
06.30, 18.45, 05.30 
“Київський час”
06.45, 11.30 
“Автопiлот-тест”
07.00, 07.30, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 23.00, 
03.00, 05.00 “Час 
новин”
07.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
07.15, 09.15, 12.20, 
14.15, 16.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 02.20, 
04.25 “Погода в 
Українi”
07.35, 08.50, 22.40, 
23.20, 04.15 “Бiзнес-
час”
07.50 “Новобудова”
08.30 “Бiстро-ТБ”
09.20 “Своїми очима”
09.45 “Улюблена 
робота”
10.15, 02.35 “Здоровi 
iсторiї”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.45 “Технопарк”
12.30 “Хронiка 
тижня”
13.30 “Драйв”

06.05 Х/ф 
“Пiноккiо-2”
07.45 Церква Хрис-
това
08.00 Запитаєте в 
доктора
08.40 М/с “Усе про 
Мiккi Мауса”
09.15 М/с “Мої друзi 
Тигруля i Пух”
09.40 Руйнiвники 
мiфiв
10.45 Х/ф “Кохання 
на островi”
12.30 Клiпси
12.55 Шоуманiя
13.40 Ексклюзив
14.25 Аналiз кровi
15.05 Зорянi драми
16.05 Info-шок
17.25 Х/ф “Подвiйне 
обвинувачення”
19.30 Т/с “Татусевi 
дочки”

Субота,
20 березня

Недiля,
21 березня

04.55, 07.30 Погода
05.00 Факти
05.30 Автопарк. Парк 
автомобiльного 
перiоду
06.00 “Наречений 
напрокат”. Х/ф

06.00 
Ранкова 
молитва

06.05 Мультфiльм
06.20 Свiт 
православ’я
06.40 
Шевченкiвський 
вечiр. Ми дiти твої, 
Україно!
08.05 Виклик долi. 
Пам’ятi Федора Му-
равченка
08.30 Ера Здоров’Я
08.50 Ранковi поради
09.00 Погода
09.10 Прес-анонс
09.20 Доки батьки 
сплять
10.00 Так просто
10.35 Хто в домi 
хазяїн?
11.05 Експерти 
дозвiлля
11.40 Вихiднi по-
українськи
12.05 Темний силует
12.20 Погода
12.30 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
12.50 Парламент
13.40 Будемо жити
14.30 Погода
14.40 Благовiсник
15.20 Бiатлон. 
Кубок свiту. Гонка 
переслiдування 
(жiнки)
16.05 Д/ф 
“2357 крокiв до 
досконалостi Анни 
Бессонової”
16.40 Погода
17.00 Бiатлон. 
Кубок свiту. Гонка 
переслiдування 
(чоловiки)
17.45 Футбол. Лiга 
чемпiонiв. Журнал
18.25 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
18.40 Погода
19.00 
Шевченкiвський 
вечiр “Ми дiти твої, 

06.00 Ранкова 
молитва

06.05 Мультфiльм 
“Поганий пес, гарний 
пес”
06.30 DW. Новини 
Європи
07.00 Енергопано-
рама
07.20 Автодрайв
07.30 Здорове харчу-
вання
07.40 Рецепти 
здоров’я
07.50 Сiльський час
08.20 Укравтоконти-
нент
08.40 Вiльна гавань
09.00 Погода
09.10 Пiдсумочки
09.25 Антивiрус для 
дiтей
09.45 Крок до зiрок
10.20 Нова армiя
10.50 Муз. ua
11.20 Стильна 
штучка
11.45 Тетяна Цимбал 
представляє: “Лiнiя 
долi”
12.15 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
12.30 Здоров’я
13.25 Автошанс
13.35 Телевiзiйний 
журнал “Околиця”
14.05 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки
15.05 “Кубок 
Дерюгiної - Нафто-
газ”. Мiжнародний 
турнiр з художньої 
гiмнастики
18.15 Погода
18.25 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Щоденник
18.45 Дiловий свiт. 
Тиждень
19.25 Х/ф “Камiнний 
хрест”
21.00 Новини
21.20 Погода

06.10 “Лiтаючий 
будинок”
07.00 “Без табу з Оль-
гою Герасим’юк”
07.55 “Свiтське 
життя”
09.05 Квартирна 
лотерея “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi 
iсторiї”
11.05 Комедiя 
“Усмiхнись, песику!”
13.10 “Суперзiрка”
15.10 Т/с “Журов”
17.10 Мелодрама 
“Анжелiка i король”
19.30, 04.10 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
20.00 Мелодрама 
“Спiвачка”
23.55 Мелодрама 
“Осiнь у Нью-Йорку” 
01.50 Комедiя “Бар 
Поркi” 
03.25 “Сеанс 
Кашпiровського”
04.40 “Смакуємо”

06.10 Мультфiльм
06.30 “Велика 
полiтика з Євгенiєм 
Кисельовим”
09.00 “Формула 
любовi” О. Кабо
10.00 “Городок”
10.40 Програма 
“Позаочi” Н. Мейхер
11.40 
“Найрозумнiший”

05.35 Х/ф “Пiноккiо”
07.05 Х/ф “Ямакасi”
08.50 М/с “Дональд 
Дак”
09.35 М/с “Мої друзi 
Тигруля i Пух”
09.55 Зорянi драми
10.55 Iнтуїцiя
12.05 Info-шок
13.05 Файна Юкрайна
13.50 Даєш молодь
14.25 Хто проти 
блондинок?
15.55 Т/с “Моя пре-
красна нянька”
16.55 Фабрика. 
Суперфiнал
20.00 Х/ф “Троя” 
23.00 Х/ф “Подвiйне 
обвинувачення”
01.20 Спортрепортер
01.25 Х/ф “Джинси-
талiсман”
03.20 Третiй зайвий
03.45 Студiя Зона 
ночi Культура
03.50 KAIROS
04.40 Дерево пiд 
вiкном
05.05 Студiя Зона 
ночi
05.10 Невiдома 
Україна
06.05 Зона ночi

05.10 “Руйнiвники 
мiфiв”
06.50 Х/ф “Не клей 
дурня” 
09.00 “Їмо вдома”
10.05 
“ВусоЛапоХвiст”
10.50 Нашi улюбленi 
мультфiльми
13.05 Х/ф “Закоханий 
до безтями” 
15.05 “Україна має 
талант!”
17.55 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
19.00 Х/ф “Операцiя 
“И” та iншi пригоди 
Шурика” 
21.00 “Операцiя И” 
Невiдома версiя”

06.00 Програма передач
06.01, 23.30 “Час-Тайм”
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 21.45, 
00.20, 03.20, 05.20 “По-
года на курортах”
06.20, 08.10, 10.50, 02.50, 
04.50 “Тема тижня”
06.30, 05.30 “Київський 
час”
06.45 “Технопарк”
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

06.00, 05.45 Срiбний 
апельсин
06.30 Подiї
07.00 Гумористичний 
концерт “З посмiшкою 
про головне”
08.35 Х/ф “Злий дух 
Ямбуя” 
10.30, 04.00 Х/ф “Пташ-
ка на проводi” 
13.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом” (9,10 с.) 
15.00 Т/с “Iндiя: Iсторiя 
кохання” (3,4 с.) 
17.00 Шоу “Граєш або нi”
18.00 Т/с “Сонька: Про-
довження легенди” (9 с.) 
19.00, 03.30 Подiї тижня
19.30 Т/с “Сонька: Про-
довження легенди” 

07.00, 07.20, 07.40, 
08.00, 08.25 “Клан”.
08.50 Снiданок на 
полуденок.
09.50, 19.25, 01.05 “Л 
як любов”. Т/с.
10.40, 01.50 “Зерно”.
11.10 “Король 
Матiуш Перший”. Т/с.
11.20 Словничок 
польської мови.
11.50, 04.10 
“Злотопольськi”. Т/с.
12.20, 18.15, 04.40 
“Пам’ятай про мене”. 
Концерт.
12.35 “Шопен 2010”.
13.10, 13.30 “Мiж 
пiднебiнням i землею”.
13.15 Янгол.
13.50, 22.00 Хронiка 
wow.pl (Варшавський 
iнформацiйний 
портал).
14.00 Трансляцiя 
меси.
15.35, 04.55 “Батько 
Матеуш”. Т/с.
16.20, 06.05 “Я - по-
ляк, тому що менi це 
подобається”.
16.55 Невiдкритi 
скарби.
17.25, 03.50 “Запро-
шення”.
17.45, 06.35 Розмова 
на тему...
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Шанс на 
успiх”. 20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.05 Прогноз по-
годи.
21.15, 03.00 “Фальши-
вомонетники. Повер-

06.35 Слово на 
недiлю.
06.40 “Як виховати 
малюка”
07.35 100 тисяч лелек.
08.00 “Мостовяки”.
09.00 “Кольори 
щастя”.
10.15 Затишок зiрок.
10.50 “Пригоди 
архiтектури”.
11.55 Босонiж свiтом.
12.30 Кулiнарний 
журнал.
13.10 “Так тримати, 
ковбой”
15.00 Сiмейний 
турнiр.
15.30 “Златопольськi”.
16.05 Шанс на успiх.
17.05 “I в горi, i в 
радостi”.
18.05 “Вхiд вiльний”.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Панорама.
19.35 Скажи “так”.
20.05 21.05 Кабаре.
22.00 “Леон”
00.00 Футбольний 
журнал.
00.40 Люблю кiно.

21.35 Наш футбол
22.30 Погода
22.50 Трiйка, Кено, 
Максима
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки.
23.30 100% Динамо
23.50 Оперативний 
об’єктив
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Бiатлон. Кубок 
свiту. Мас-старт 
(жiнки)
02.05 Бiатлон. Кубок 
свiту. Мас-старт 
(чоловiки)
02.50 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки
04.00 10-тi зимовi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Церемонiя закриття

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.00 “Виробництво 
Мiккi Мауса”.
08.30 “Селезень До-
нальд представляє”.
09.05 “Скубi Ду”.
09.35 “Стрибаючi 
ведмедики”.
10.35 “Качинi iсторiї”.
11.35 “Iндiанець у 
шафi”
13.35 “Клуб перших 
дружин”
15.45 “Тiльки нас 
двоє - Just the two 
of us”.
17.45 “Вiн i вона”. 
Турнiр подружнiх 
пар.
18.45 “Готель 52”.
19.50 Подiї.
20.20 Погода.
20.30 “Убивство 
через кохання”
21.00 “Втеча з 
в’язницi”.
22.00 “С.S.I.”
23.00 “Кiстки”.
00.00 “Три слiпих 
мишеняти”
02.00 Спортивний 
журнал.
04.00 Таємницi долi.

05.25 “Руйнiвники 
мiфiв”
07.05 Х/ф “Аелiто, 
не чiпляйся до 
чоловiкiв” 
09.00 “Їмо вдома”
10.05 
“ВусоЛапоХвiст”
11.00 “Караоке на 
Майданi”
12.00 Х/ф “Трактир 
на П’ятницькiй” 
13.55 У пошуках 
iстини. “Iван Гроз-
ний: тиран мимоволi”
14.55 “Слiдство вели. 
Кат i дiти”
15.55 “Правила жит-
тя. Напiвфабрикати: 
у пошуках м`яса”
16.55 “Нез’ясовно, 
але факт”
18.00 “Паралельний 
свiт”
19.00 “Битва 
екстрасенсiв. Чорнi 
та бiлi”
20.00 Х/ф “Вiд тюрми 
та вiд суми...” 
22.00 Х/ф “Кохаю 
тебе до смертi” 
00.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
01.05 Х/ф “Принцеса 
цирку” 

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.25 “Скубi Ду”.
09.00 “Справжня 
iсторiя Черво-
ної Шапки” - 
мультфiльм, США, 
2005.
10.45 Лiга чемпiонiв. 

13.40 Концерт “Весна 
у великому мiстi”
16.40 Ювiлейний 
концерт Е. П’єхи
20.00 “Подробицi”
20.30 Ювiлейний кон-
церт В. Леонтьєва.
23.10 Вечiр боксу з 
В.Кличком
01.10 Х/ф “Лють i 
честь” 
02.55 Х/ф “Лють i 
честь-2: Вороже за-
хоплення” 

Україно”
21.00 Новини
21.20 Свiт спорту
21.35 Погода
21.40 Фольк-music
22.40 Мегалот
22.45 Суперлото, 
Трiйка, Кено
23.00 Вiльна гавань
23.25 Персона
23.55 Енергопано-
рама
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”

07.00, 07.20, 07.45, 
08.10, 08.30 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”. Т/с.
09.00 Луна панорами.
09.30, 18.15, 03.50 
“Пам’ятай про мене”.
09.45, 00.45 Вiдеотека 

23.55 “Герої-2”. Т/с
01.45 Iнтерактив: 
Тижневик
02.00 “Iгри патрiотiв”. 
03.50 “Богун. 
Адвокатськi 
розслiдування”.

нення зграї”. Т/с.
22.05 “Люблю тебе, 
Польще”.
23.25 Час спортивно-
го вболiвальника.
05.40 “Альтернативне 
кабаре”.
06.45 “Польський 
смак”.
07.00 Завершення дня. 

09.00 Тиждень.
09.30 “Чотири 
танкiсти й собака”.
10.35 Публiцистична 
програма.
11.00 Стрибки iз 
трамплiна.
12.55, 13.15 Мiж 
пiднебiнням i землею.
13.00 Янгол Госпо-
день.
14.00, 20.30 Новини.
14.05 Лижi.
15.15 “Чингисхан”
17.25 Кабаре.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Батько Матеуш”.
19.15 Угадай мелодiю.
20.00 Вечiрка.
21.20 “Блондинка”
22.20 “Маленька 
Москва”
23.15 “Обережно! 
Дверi закриваються”

06.45, 04.25 Телема-
газин.
06.55 “Двi сторони 
медалi”.
07.30 “Старий Завiт” - 
мультфiльм.
08.00 Богослужiння.
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РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Нововолинський міськрайонний центр зайнятості

Ковельського міськрайонного центру зайнятості

Посада З/П Вимоги 

Посада З/П Вимоги 

Посада З/П Вимоги 

Посада З/П Вимоги 

Посада З/П Вимоги

Посада З/П Вимоги

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою 
інформацією звертатися за адресою: м. Ковель, вул. 

Сагайдачного, 6а, тел. (8-252) 7-11-40, 7-11-38

м.Луцьк вул. Станіславського 11
Тел: 0332 789899: 096 83 00900

e-mail: lkalina@itt.net

www.eurorabota.com ПРОПОНУЕМО: роботу для швачок; закрій-
ниць для роботи в ателье, різноробочі для 
поботу в теплицях, будівельники з різними 
спеціальностями.

Ліцензія МСПіП серія АВ № 327011 від 20.04.2007 по 20.04.2012

СПД Сверчевська Лариса Олександрівна

Крім того є багато інших вакансій‚ 
за додатковою інформацією звертатися за адресою: 
м. Нововолинськ, пров. Поштовий, 1 тел. (0244) 330-

42, 321-15

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

апаратник дозування 935 відсутність алергії на ацетон

бармен 744 бар “Леон” (смт.Жовтневе, вул.Пере-
моги,23), 9-50-69, 096-726-10-40

бухгалтер 1112 по реалізації, досвід роботи, знання ПК, 
програми 1:С, профільна освіта

водій автотранспорт-
них засобів

1000 водій автобуса, категорія Д, досвід 
роботи

водій автотранспорт-
них засобів

2000 наявність категорій ВСІХ (В,С,Д,Е), 
перевезення вантажів на автомобілі 
КАМАЗ-5511 (самоскид)

головний енергетик 2207 гірнича освіта

двірник 869 вул.Луцька, 3, тел.4-69-05

економіст 1326 досвід роботи, вік до 40 років, знання ПК

електрослюсар 
(слюсар) черговий та 
з ремонту устатку-
вання

951 ремонт технологічного обладнання, 
наявність 3 групи допуску з електробез-
пеки, досвід роботи, чоловік до 45 років, 
базова вища профільна освіта

завідувач складу 1260 облік сировини і матеріально-технічних 
засобів, досвід роботи, вул.Луцька, 3, 
тел.4-69-05

інженер-електронік 2000 вища освіта, електронні системи

кухар 744 контактний телефон 0-97-868-07-59, 
режим роботи бару “Ретро” з 10-24 год.

лікар станції (відді-
лення) швидкої та не-
відкладної медичної 
допомоги

992 вища медична освіта

лікар-педіатр 992 вища медична освіта

манікюрниця 870 робота в 2 зміни, досвід-3 роки

машиніст мийної 
установки

744 мийник автотранспорту, можливе пра-
цевлаштування інваліда

Менеджер (управи-
тель) із зовнішньое-
кономічної діяльності

1170 знання ПК, англійської мови, досвід 
роботи, на час декретної відпустки.

механік 1061 транспортного відділу (організовувати 
роботу транспортної дільниці), базова 
або повна вища профільна освіта, досвід 
роботи

механік з ремонту 
устаткування

1265 усування механічних поломок, досвід 
роботи, чоловік до 45 років

начальник виробни-
цтва

1170 вища технічна освіта, знання ПК, ан-
глійської мови, досвід роботи, чоловік

начальник відділу 1769 відділу ветеринарного контролю та 
якості готової продукції, базова або 
повна вища ветеринарна освіта, досвід 
роботи лікарем.

оператор котельні 744 газові котли з високим тиском, на-
явність посвідчення допуску до роботи, 
досвід роботи, профільна освіта

офіціант 744 бар “Леон” (смт.Жовтневе, вул.Пере-
моги,23), 9-50-69, 096-726-10-40

офіціант 744 контактний телефон 0-97-868-07-59, 
режим роботи бару “Ретро” з 10-24 год.

перукар (перукар - 
модельєр)

870 перукарня “Шарм” (вул.Соборна12) , 
т.2-54-07, досвід роботи 2-3 роки

прибиральник служ-
бових приміщень

744 проживання м.Сокаль

продавець продо-
вольчих товарів

900 маг. “СМАРАГД”

продавець продо-
вольчих товарів

800 магазин “Продукти” (м-н Шахтарський, 
1), тел. 2-39-35

сестра медична 869 без вимог до стажу, на підприємстві 
медичний стаж не зараховується

слюсар з контрольно-
вимірювальних при-
ладів та автоматики 
(електромеханіка)

950 чоловік до 45 років, базова або повна 
вища профільна освіта, вміти про-
грамувати і ремонтувати електро-
технологічне обладнання, досвід роботи

слюсар з механоскла-
дальних робіт

1400 досвід роботи від 3 років, 4 розряд

слюсар-ремонтник 1065 бажання працювати

спеціаліст-
юрисконсульт

1115 досвід роботи на ПК,вільне володіння 
державною мовою, на період декретної 
відпустки

технолог 1769 технолог харчової промисловості, досвід 
від 3 років, вища або базова вища про-
фільна освіта

технолог 1300 знання ПК, досвід роботи в хімічних 
лабораторіях, вища освіта

архітектор 1800

Досвід роботи за фахом. Професіоналізм.
Працелюбність, відповідальність. Зверта-
тися за адресою вул.Незалежності, 129

бармен 744

Працювати в ресторані “Полісся “смт.
Голоби, офіціант-бармен. Графік роботи 
з 11,00 - до 24.00. год по змнно. Вмінні 
працювати., добросовісність.

бармен 750

Професійність, вміння спілкуватися з 
людьми, охайність. Із досвідом роботи.

Працювати кафе “Корона” смт.Любли-
нець”.Працювати 3 11.00 год до 23.00 год. 
(тиждень через тиждень)

бармен 750

Професійність, вміння спілкуватися з 
людьми, охайність. Із досвідом роботи.

Працювати кафе “Корона” смт.Любли-
нець”.Працювати 3 11.00 год до 23.00 год. 
(тиждень через тиждень)

вантажник 1000

РОЗВАНТАЖУВАТИ ТОВАРИ ПРОДО-
ВОЛЬЧОЇ СФЕРИ ТА БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ. ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ.

взуттєвик з індивіду-
ального пошиття взуття 744

ІІІ Заробітна плата залежить від виробіт-
ку. Бажання працювати.

взуттьовик з ремонту 
взуття 744

Відповідальність,бажання працювати.Без 
шкідливих звичок

взуттьовик з ремонту 
взуття 744

Звертатись вул.Володимирська( маг.
Салют”). Можливе навчання. Бажання 
працювати.

водій автотранспорт-
них засобів 1120

Водій ГАЗ - 52, ГАЗ - 53, перевезення ван-
тажів, торгівля по Волинській області

геодезист 1500

Професіоналізм.Відповідальність, до-
бросовісність.Звертатися за адресою вул.
Незалежності, 129

двірник 869

Прибирати двори в центрі міста, без шкід-
ливих звичок.

Обов”язкове проходження ме. комісії.

електромонтер з ремон-
ту та обслуговування 
електроустаткування 869

БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК. Професій-
ність. Добросовісність, Дисциплінова-
ність. Заробітна плата договірна.

електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування 1100

4.3 група допуску.Працелюбність, праг-
нення працювати.

заготівельник продук-
тів і сировини 900

Обов”язково місце проживання 
с.Любитів. Бажання працювати.

заготівельник продук-
тів і сировини 1000

Обов”язково місце проживання с.Жмудче. 
Бажання працювати.

Заготівельник молока.

закрійник 744

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

закрійник 744

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

закрійник 1000
Професіоналізм, відповідальність.Заробіт-
на плата + премія.

кіоскер 744
 Працювати 0,75 ставки.Бажання та праг-
нення працювати.

кравець 869

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

кравець 800
Професійність. Прийнятті на роботу після 
стажування.

кухар 1000

Бажано проживаючих в районі вул. Воло-
димирська, Сільмаш. Працювати з 12,00 
год до 24,00 год.Знання справи, вміння 
використовувати новітні технології. До-
бросовісність та охайність.Досвід роботи.

майстер 1869

 (майстер -реостатні випробування) 
Допуск до роботи після проходження 
медогляду по професії в залізничному ме-
дичном закладі залізничної лікарні станції 
Ковель. Курси підвищення кваліфікації 
при ДорЦем.

машиніст екскаватора 1300
Прагнення працювати, порядність, відпо-
відальність.

менеджер (управитель) 
із збуту 1500

Знання 1С Бухгалтерія. Обов”язково до-
свід роботи в сфері продажу автозапчас-
тин. Вміння рекомендувати товар.

модельєр-конструктор 744

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

офіціант 744

Працювати в кафе “Торнадо” в смт.Лю-
блинець.Доставка працівника додому. Без 
особливих вимог.

перукар (перукар - 
модельєр) 744

Із досвідом роботи за фахом. Знання 
сучасних перукарських послуг.Добросо-
вісність.Бажання працювати.Звертатись 
вул.Соборна, 4.Перукарня “Медея”.

перукар (перукар - 
модельєр) 1000

Із досвідом роботи за фахом. Професіона-
лізм. Звертатись в салон Ювін.

прибиральник службо-
вих приміщень 744

ІІІ Порядність, добросовісне ставлення до 
своїх обов”язків.

провізор 1450
Працелюбність.Знання фармацевтичної 
галузі.Згідні на стажування

слюсар з ремонту авто-
мобілів 750

Бажання працювати.Без шкідливих 
звичок.

слюсар з ремонту авто-
мобілів 744

Порядність, працьовитість. Можливе 
стажування.

Звертатись вул.Богуна, 3., моб. 0673329607

телеграфіст 1470

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

технік 1036

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

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

технік-технолог 1036

Технік-технолог по замірах колісних пар. 
Допуск до роботи після проходження мед. 
огляду в залізничних мед. закладах
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Schliemann – ze względu na 
swoje poglądy, otwartość i choćby 
znajomość wielu języków – byłby 
dumny z tego, że to co odkopał 
ponad 130 lat temu w miejscu, 
gdzie przed wieloma wiekami 
wznosiła się Troja, dojechało tak 
daleko na wschód. Dr Alix Hän-
sel, kurator Muzeum Prehistorii i 
Archeologii Wczesnohistorycznej 
w Berlinie z wielką satysfakcją za-
znaczyła, że katalog do wystawy 
po raz pierwszy jest wydrukowa-
ny w cyrylicy i wszystkie opisy są 

sporządzone zarówno po polsku, 
jak i po ukraińsku.

Na pierwszy rzut oka trudno 
docenić wagę tego wydarzenia, 
ponieważ wystawa jeszcze nigdy 
nie trafi ła do powiatowego mia-
sta. W skromniejszej wersji wy-
stawa była już prezentowana w 
siedmiu największych polskich 
archeologicznych muzeach w la-
tach 2006 i 2007.

Obecnie jest to jedyne w Polsce 
miejsce wystawienia w rozszerzonej 
wersji słynnej w świecie kolekcji, 
gdzie będzie można zobaczyć ponad 
400 eksponatów, pochodzących z 
okresu ok. 1300-1600 r. przed naszą 
erą. Zwiedzający wystawę w Muze-
um im. St. Staszica w Hrubieszowie 
będą mogli podziwiać różnorod-
ność form i kształtów ceramiki tro-

jańskiej i przedmioty codziennego 
użytku, złotą biżuterię, fi gurki z 
marmuru przedstawiające bóstwa z 
tamtego czasu, naczynia, noże, groty 
strzał i inne. 

 Można także zobaczyć parad-
ny strój księżniczki trojańskiej z 
nakryciem głowy ozdobionym 
złotymi blaszkami i naszyjnikiem 
składającym się z kilku tysięcy 
złotych elementów, złote naczynia 
z zastawy książęcej. Poza tym w 
Hrubieszowie eksponowana jest 
także szczerozłota pośmiertna 

maska Agamemnona, która zo-
stała znaleziona w Mykenach ale 
Schliemann zawsze pokazywał ją 
razem ze skarbami z Troi. 

Jak wyjaśnił pomysłodawca 
wystawy, dyrektor Instytutu Ar-
cheologii UMCS w Lublinie prof. 
Andrzej Kokowski – na wystawie 
w Hrubieszowie są dokładne kopie, 
które zostały sporządzone w XIX w. 
przez niemieckich jubilerów zaraz 
po przywiezieniu oryginałów do 
Berlina. Uznane za trofea wojenne 
oryginalne tzw. skarby Schlieman-
na są niestety w muzeum Puszkina 
w Moskwie od 1945 roku.

Warto zaznaczyć, że berlińskie 
Muzeum Prehistorii i Archeologii 
Wczesnohistorycznej, skąd po-
chodzą bezcenne zabytki, zrezyg-
nowało z honorarium za udostęp-

nienie zbiorów. 
Według prof. Kokowskiego 

ta prezentacja skarbów 
króla Priama to sen-
sacja na skalę 
ś w i ato -
w ą . 

Moż-
l i w a 
jest do 
realizacji 
dzięki uzna-
niu dla osiągnięć 
lubelskiego Instytu-
tu Archeologii. 

Wystawa przygotowa-
na w wersji polsko-ukraińskiej i 
pokazana tylko w Hrubieszowie 
potrwa do końca maja. Stąd poje-
dzie do Sztokholmu, który czeka 
w kolejce, a następnie na kilka lat 
do Ameryki Południowej.

З глибини віків

SZANOWNI PAŃSTWO!
Na podstawie Statutu Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie 
w Drohobyczu obw. lwowski, działa Ogólnoukraińskie Metodyczno- 
Koordyncyjne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej.

• udziela pomocy w rejestracji polskich placówek oświatowych oraz punktów 
nauczania języka polskiego;
• przygotowuje programy nauczania;
• udziela pomocy metodycznej i dydaktycznej;
• organizowuje szkolenia dla nauczycieli w zakresie metodyki nauczania języka 
polskiego;
• pomaga w dostarczaniu odpowiednich podręczników i pomocy dydaktycz-
nych.

Tel./fax: (0324) 45-01-77
e-mail: adam-ch@mail.lviv.ua
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НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ
ТА БАЖАЮЧИМ ВИВЧАТИ 

ПОЛЬСЬКУ МОВУ!
Всеукраїнський методично-координаційний центр із 
вивчення польської мови та культури:
• надає допомогу при реєстрації освітніх закладів з польською мовою 
навчання та позашкільних навчальних закладів освіти;
• забезпечує навчальними програмами;
• надає методичну та дидактичну допомогу;
• організовує курси підвищення кваліфікації вчителів;
• допоможе у забезпеченні підручниками.

Шліман, з його поглядами, 
відкритістю та зна-

нням багатьох 
мов, гордив-

ся б тим, 
щ о 

зна-

йде-
н і 

н и м 
п о н а д 

130 років 
тому скар-

би могутньої 
Трої доїхали 

так далеко на 
схід. Доктор Алікс 

Хансел, куратор Музею 
праісторії та загальноісторич-
ної археології в Берліні з вели-
ким задоволенням зазначила, 
що каталог виставки вперше 
надрукований кирилицею та 
всі описи складені і польською, 
і українською.

На перший погляд, важко 
оцінити важливість цієї події, 
оскільки виставка ще ніколи не 
потрапляла до повітового міста. 
У скромнішій версії виставку 
вже презентували в семи най-
більших польських археологіч-
них музеях у 2006 і 2007 роках.

Нині це єдина в Польщі ви-
ставка розширеної, відомої у 
світі версії колекції, на якій 
можна побачити понад 400 екс-
понатів, створених приблизно 
у 1300-1600 роках до нашої ери. 
Відвідувачі виставки в Музеї 
Сташіца в Грубешові зможуть 
милуватися троянською керамі-
кою незвичних форм, предмета-
ми щоденного вжитку, золотою 
біжутерією, фігурками з марму-
ру, що представляють богів того 
часу, посудинами, ножами і на-
конечниками стріл та іншим.

Також тут можна побачити 
святкове вбрання троянської 
принцеси, її головний убір, які 
прикрашені золотими пластин-
ками і намистом, що складаєть-
ся з декількох тисяч золотих 
елементів, золотий посуд із 
сервізу принцеси. Окрім цьо-
го, в Грубешові експонується 
посмертна маска Агамемнона, 
виконана з чистого золота, яку 
знайшли в Мікенах, але Шлі-
ман завжди показував її разом 
зі скарбами Трої.

Як пояснив автор ідеї ви-
ставки, директор Інституту 
археології Університету Марії 
Кюрі-Склодовської в Любліні 
професор Анджей Коковскі, на 
виставці в Грубешові є точні ко-
пії, які були виконані в XIX ст. 
німецькими ювелірами відразу 
після того, як до Берліна при-
везли оргигінал. Визнані воєн-
ними трофеями, оригінальні 
скарби Шлімана знаходяться, 
на жаль, у музеї Пушкіна в Мо-
скві з 1945 року.

Варто зазначити, що бер-
лінський Музей праісторії та 
загальноісторичної археоло-
гії, звідки привезли безцінні 
пам'ятки, відмовився від го-
норару за надання доступу до 
колекції. 

На думку професора Коков-
ського, ця презентація скарбів 

царя Пріама – сенсація світо-
вого рівня. Її реалізація стала 
можливою завдяки тому, що у 
світі визнали досягнення Лю-
блінського інституту археології.

Виставка, яка підготовлена 
в польсько-українській вер-
сії і демонструється тільки в 
Грубешові, триватиме до кін-
ця травня. Звідси вона поїде в 
Стокгольм, який є наступним у 
черзі, а потім на кілька років до 
Південної Америки.

У Грубешові (Польща) в Музеї Сташіца 1 березня відкрито виставку 
“Троя – Сон Генріха Шлімана”, на якій представлені скарби Трої. Екс-

понування скарбів так далеко на сході свідчить про відкритість культур-
ної спадщини і відповідає постаті та заповіту Шлімана. Археолог, якого 
вважали громадянином світу, заповів, щоб колекція скарбів Трої була 
доступною для всіх.

Скарби царя Пріама 
в Грубешові

MW

MW

Skarby króla Priama 
w Hrubieszowie
W Hrubieszowie w Muzeum im. ks. St. Staszica 1 marca została otwarta 

wystawa "Troja – Sen Henryka Schliemanna", prezentująca skarby Troi. 
Pokazanie wystawy tak daleko na wschodzie jest ukłonem w stronę otwartości 
dziedzictwa kulturowego i jest zgodne z osobowością i testamentem Schlieman-
na. Archeolog, który uważał się za obywatela świata, napisał w swoim testamen-
cie, że jego pragnieniem jest, aby kolekcja była dostępna dla wszystkich.
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