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Ks. bp Marcjan Trofi miak, ordy-
nariusz diecezji łuckiej otrzymał 
nagrodę Senatu i Rektora KUL.
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Єпископ-ординарій Луць-
кої дієцезії Маркіян Тро-
фим’як отримав нагороду 
Сенату і ректора ЛКУ.

Конкурс польської поезії і 
прози для мешканців України  
відбудеться 24 лютого 2012 р.

Він не залишив своїх підопіч-
них. Помер із ними.

Polska – Ukraina: 20 lat na tle 
1000-letniego sąsiedztwa

Польща – Україна: 20 років
на фоні 1000-літнього сусідства

V Декламаторський 
конкурс

Перший польський 
уповноважений із прав дитини

Pierwszy polski rzecznik 
praw dziecka

V Konkurs Recytatorski 

Konkurs Poezji i Prozy Polskiej dla 
mieszkańców Ukrainy Ukrainy od-
będzie się w dniu 24 lutego 2012 r.

«Про ненаписані романи шко-
дувати не буду»

Nie będę żałował nie napisanych 
powieści»

na odbycie 2-letnich, magister-
skich STUDIÓW WSCHOD-
NICH Uniwersytetu Warszaw-
skiego w okresie od 1/X.2012 do 
30/VI.2014 r.

On nie opuścił swoich pod-
opiecznych. Zginął razem z nimi.

 
 

 

Андрій Курков: 

Andrij Kurkow: 

STUDIUM EUROPY WSCHOD-
NIEJ UW ogłasza XII doroczny 
konkurs na 25 STYPENDIÓW

Що рік прийдешній 
нам несе?..
Традиційно у момент, коли стрілка годинника відраховує 

останні секунди старого року більшість людей загадують 
бажання, щоб у майбутньому році жилося ліпше. Яким же буде 
2012-ий рік для поляків та українців? Спробуємо спрогнозувати.

В очікуванні зросту цін та полі-
тичних сенсацій

У Польщі найбільша боязнь стосу-
ється підвищення цін. Із 1 січня 2012 
року зросли акцизні збори на нафто-
продукти та тютюнові вироби, зросте 
також ПДВ на дитячі товари, трішки 
дорожчими будуть комунальні послу-
ги. Щоправда звичайний громадянин 
Польщі цього майже не відчує, оскіль-
ки планується зростання як соціаль-
них виплат, так і заробітних плат. Та 
й рівень безробіття залишиться на 
тому ж рівні, що й у 2011-ому. Хоча 
песимісти не надто й радіють певній 
стабільності, проте варто віддати на-
лежне західному сусідові. 

Після піврічного головування у 
Раді Європейського Союзу Польща 
довела усім на континенті, що може 
боротися із труднощами не лише у 
рамках своїх кордонів. Новий уряд, 
сформований після минулорічних 
парламентських виборів, працює 
упевнено, тож у країні, окрім еконо-
мічної, очевидна також політична 
стабільність, що особливо важливо у 
сучасному суспільстві.

Якщо 2011-ий запам’ятався рево-
люційними переворотами в азійських 
державах, посиленням номенклатур-
но-тоталітарного тиску у декількох 
пострадянських країнах, то у 2012-ому 
політична та економічна стабільність 
буде чи не головним чинником, який 
визначатиме рівень щастя у громадян 
новітніх держав. Українці, котрі пере-
жили скандали із арештом та судом 
Тимошенко, епопеєю річного пере-
бування під вартою Луценка, віддале-
ність євроатлантичних пріоритетів, 
невизначеність із східною політикою, 
не надто очікують на відносну стабіль-
ність також у економічній сфері. 

Напередодні парламентських ви-
борів у країні, схоже, буде ще багато 
скандалів, які відвертатимуть ува-
гу від фінансових негараздів і зубо-
жіння більшості громадян. Стоїчно, 
по-філософськи українці очікують 
на новий виток росту цін на усі види 
товарів та послуг. Рейдерські захо-
плення успішних підприємств і навіть 
мініатюрних фірм «хлопцями з Дон-
басу», схоже, продовжаться під аком-
панемент мовчазного спостереження 
підсоблюючих їм судів та прокуратур. 

Хотілося б відчути «поліпшен-
ня життя уже сьогодні» чи, бодай, у 
прийдешньому році, проте жодних 
оптимістичних прогнозів поки годі 
діждатися. Можливо, перед виборами 
українці таки «наситяться» солодки-
ми заповітами спраглих за черговою 
теплою посадою у парламенті. 

Не хлібом єдиним
2012-ий, безсумнівно, стане роком 

культурних подій. Виповниться 200 
років із часу завершення Франко-
російської війни, що ознаменувалася 
повним розгромом наполеонівських 
військ та перенесенням кривавих дій 
на територію нинішньої Польщі. Наш 
західний сусід проводив визвольні 
бої за власну незалежність, гартуючи 
свій дух для майбутніх перемог. Укра-
їна у той час лише могла мріяти про 
право боротися за власну свободу.

У нинішньому році Польща та 
Україна вшановуватимуть 200-річчя 
видатного письменника, етнографа та 
видавця Юзефа Ігнаци Крашевського, 
котрий лишив по собі близько 600 то-
мів літературних та наукових праць. 
Хоча він, безсумнівно, належить 
польському народові, проте упро-
довж багатьох років прожив на Воли-
ні, де записував етнографічні матеріа-
ли, які стали джерелом для написання 
його художніх творів. 

Однолітком Крашевського був зна-
ний український письменник, педа-
гог, видавець Євген Гребінка. Оригі-
нальний і талановитий автор відомий 
також активною участю у долі Тараса 
Шевченка, котрого було викуплено із 
кріпацтва завдяки старанням також 
Гребінки. Останній, до речі, брав ак-
тивну участь у виданні «Кобзаря» у 
далекому 1840 році.

Польський Сейм у минулому році 
проголосив 2012-ий роком Януша Кор-
чака (1878-1942), відомого суспільного і 
громадського діяча, педагога, письмен-
ника, лікаря. Його доля тісно пов’язана 
також і з Україною. У період Першої 
світової війни у Києві, будучи військо-
вим лікарем, опікувався створенням і 
відкриттям сирітського притулку для 
польських дітей. Доля Корчака вражаю-
ча, оскільки усе свідоме життя присвя-
тив покращенню життя найціннішого 
у нашому житті, дітям. У роки окупації 
Польщі нацистською Німеччиною він 
героїчно боровся за життя варшавських 
дітей. Вражаючою та символічно була 
смерть Корчака. Загинув у газових каме-
рах концентраційного табору Треблінка 
разом із 200 своїми вихованцями.

У травні мине сто років від дня 
смерті славетного письменника Бо-
леслава Пруса, котрого досі назива-
ють польським Чеховим і Діккенсом. 
Сотня років відділятиме нас від на-
родження Михайла Стельмаха та Ан-
дрія Малишка, котрі власний оригі-
нальний талант жертовно поклали на 
олтар служіння радянській системі. 

Сподіваємося, що 2012-ий додасть 
нам більше приємних переживань, 
аніж прикрих несподіванок. ВМ

Co przyniesie nam 
przyszły rok ?

Tradycyjnie w chwili, kiedy wskazówki zegara odliczają ostat-
nie sekundy starego roku, większość ludzi marzy o tym, żeby 

życie w nowym roku było lepsze. Jaki będzie rok 2012 dla Polaków 
i Ukraińców? Spróbujmy przedstawić prognozę.

W oczekiwaniu na wzrost cen i sen-
sacje polityczne

W Polsce największe obawy  zwią-
zane są ze wzrostem cen. Od 1 stycz-
nia 2012 roku wzrasta akcyza na 
wyroby tytoniowe i ropy naft owej. 
Wyższy będzie również VAT na pro-
dukty dla dzieci, nieco zdrożeją usłu-
gi użyteczności publicznej. Jednak 
zwykły obywatel Polski tego prawie 
nie odczuje, ponieważ planowany 
jest wzrost świadczeń socjalnych i 
wynagrodzeń. Bezrobocie pozostanie 
na tym samym poziomie, co w 2011 
roku.  Chociaż pesymiści nie bardzo 
się cieszą z pewnej stabilności, jednak 
należy powiedzieć, że zachodni sąsiad 
z tym sobie radzi. 

Po półrocznej prezydencji w Radzie 
UE Polska udowodniła wszystkim, że 
potrafi  zwalczać trudności nie tylko 
w obrębie swoich granic. Nowy rząd, 
ukształtowany po zeszłorocznych wy-
borach, czuje się pewny, więc w kraju, 
oprócz stabilności gospodarczej, prze-
widywana jest również stabilność po-
lityczna, co jest szczególnie ważne w 
obecnym społeczeństwie.

Rok 2011, to rok rewolucji w kra-
jach azjatyckich, rok rosnącej presji 
totalitarno-nomenklaturowej w kilku 
krajach post-sowieckich, tak więc w 
roku 2012 stabilność polityczna i go-
spodarcza będzie jednym z najważ-
niejszych czynników, które określą 
poziom szczęścia obywateli różnych 
krajów. Ukraińcy, którzy przeżyli skan-
dale z powodu aresztowania Tymo-
szenko i sądu nad nią, epiczny roczny 
areszt Łucenki, oddalenie aspiracji 
euroatlantyckich, niepewność polityki 
wschodniej, nie spełnią oczekiwań na 
względną stabilność również w sferze 
gospodarczej. 

W przededniu wyborów parlamen-
tarnych w kraju wydaje się, że będzie 
jeszcze dużo skandali odciągających 
uwagę od kłopotów fi nansowych i zu-
bożenia obywateli. Stoicko, fi lozofi cz-
nie Ukraińcy oczekują kolejnej rundy 
podwyżek cen dla wszystkich rodzajów 
towarów i usług. Rajderskie ataki na 
duże przedsiębiorstwa i nawet małe fi r-
my przez «chłopców z Donbasu»,  będą 
trwały nadal przy akompaniamencie 
cichej obserwacji wspierających ich są-
dów i prokuratur.

Chciałoby się odczuć «lepsze życie 
już dziś» czy przynajmniej w przyszłym 
roku, jednak żadnej optymistycznej 
prognozy nie mamy. Być może, przed 
wyborami Ukraińcy w końcu będą mieli 
dość słodkich testamentów osób sprag-
nionych kolejnego ciepłego miejsca w 
parlamencie. 

Nie samym chlebem
Rok 2012 zapowiada wiele wydarzeń 

kulturalnych. Będziemy obchodzili 200 
lat od czasu zakończenia wojny francu-
sko-rosyjskiej, która została oznaczona 
przez całkowitą klęskę wojsk Napoleona 
i transfer krwawych wydarzeń na tereny 
współczesnej Polski. Nasz zachodni są-
siad toczył walki wyzwoleńcze o własną 
niepodległość, wzmacniając swój duch 
dla przyszłych zwycięstw. Ukraina w 
tym czasie mogła tylko marzyć o prawo 
do walki o wolność.

W obecnym roku Polska i Ukraina 
będą obchodziły 200. rocznicę słynne-
go pisarza, etnografa i wydawcy Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, który pozo-
stawił po sobie około 600 tomów prac 
literackich i naukowych. Twórca ten 
przynależy do narodu polskiego, jednak 
przez wiele lat mieszkał na Wołyniu, 
gdzie gromadził materiały etnografi cz-
ne, które stały się źródłem jego twórczo-
ści literackiej. 

Rówieśnikiem Kraszewskiego był 
słynny pisarz ukraiński, pedagog, wy-
dawca Jewgen Grebinka. Oryginalny i 
utalentowany autor jest znany również 
z powodu aktywnego udziału w losie 
Tarasa Szewczenki, który został odku-
piony z niewoli, między innymi, dzięki 
staraniom Grebinki. Brał też aktywny 
udział w wydaniu «Kobziarza» w 1840 
roku.

Sejm Polski, rok 2012 ogłosił Ro-
kiem Janusza Korczaka (1878-1942), 
słynnego działacza społecznego i pub-
licznego, pedagoga, pisarza, lekarza. 
Jego los jest ściśle związany także z 
Ukrainą. W okresie pierwszej wojny 
światowej w Kijowie, jako lekarz woj-
skowy, nadzorował on tworzenie i ot-
warcie sierocińca dla polskich dzieci. 
Los Korczaka jest zadziwiający, ponie-
waż całe swoje życie, świadomie,  po-
święcił poprawie życia dzieci. W latach 
faszystowskiej okupacji Polski  walczył 
o życie warszawskich dzieci. Tragiczną, 
wręcz  symboliczną była śmierć Kor-
czaka, który zginął w komorach gazo-
wych obozu Treblinka wraz z 200 swo-
imi wychowankami.

W maju mija sto lat od dnia śmier-
ci słynnego pisarza Bolesława Prusa, 
którego nazywają polskim Czechowem 
i Dickensem. Sto lat oddziela nas od 
narodzin Mychajła Stelmacha i Andrija 
Małyszki, którzy swój oryginalny talent 
złożyli w ofi erze na ołtarzu służby syste-
mu radzieckiego. 

Mamy nadzieję, że rok 2012 przynie-
sie nam więcej przyjemnych przeżyć, 
niż przykrych niespodzianek.

MW
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Перший польський 
уповноважений
із прав дитини
У 2012 році минає 70-а річниця смерті Януша Корчака і 100-а річ-
ниця заснування ним Будинка сиріт у Варшаві. У вересні минуло-
го року польський Сейм оголосив 2012-ий Роком Януша Корчака.

У ході проведення запла-
нованих заходів про Кор-
чака згадуватимуть як про 
захисника прав дітей, пе-
дагога, лікаря, письменни-
ка та автора радіопрограм. 
Януш Корчак – це псевдо-
нім, яким він підписував 
свої літературні твори. Його 
справжнє ім’я та прізвище – 
Генрік Гольдшміт. Народився 
22 липня 1878 р. або 1879 р. 
у Варшаві. Рік народження 
нині важко встановити.

Вивчаючи медицину, по-
чав цікавитися психікою і 
життєвими умовами бідних 
дітей. Часто відвідував ро-
бітничі мікрорайони Пові-
сля, Сольця, Волі та Старого 
міста у Варшаві. Намагався 
допомагати найбіднішим. 
Ходив по домівках, розпо-
відав казки, допомагав у на-
вчанні. Незабаром розпочав 
громадську діяльність у вар-
шавському Товаристві до-
брочинності.

Закінчивши медичний 
факультет Варшавського уні-
верситету, почав працюва-
ти як лікар-педіатр дитячої 
лікарні у Варшаві. Свої зна-
ння поглиблював у клініках 
Берліна, Лондона і Парижа. 
Розвивав також свій літе-
ратурний талант. У пресі та 
літературі дебютував ще на-
прикінці 90-их років XIX ст..

Після російсько-японської 
війни, в якій брав участь як 
військовий лікар, розпочав 
діяльність у Товаристві „До-
помога сиротам”. Товариство 
організувало акцію збирання 

коштів. Завдяки цьому могло 
розпочати будівництво нової 
споруди варшавського Бу-
динка для сиріт. Корчак став 
директором цієї установи. 
Там розробив свою систему 
виховання, написав педаго-
гічні праці і повісті.

Під час І світової війни 
знову був військовим лікарем. 
Працював у військовій лікар-
ні, але вільний час присвячу-
вав догляду за дітьми-сирота-
ми. Пізніше, протягом майже 
півроку, лікував дітей у трьох 
дитячих будинках Києва.

Після відновлення Поль-
щею незалежності, Януш 
Корчак разом із Марією 
Фальською, з котрою позна-
йомився у Києві, організував 
заклад опіки для дітей і сиріт 
з бідних передмість Варшави 
та для дітей заарештованих 
робітників.

 У міжвоєнний період 
співпрацював із Польським 
радіо. В ефір виходив під 

псевдонімом Старий 
Доктор. На радіо 
розповідав про ви-
ховання. Ці переда-
чі слухали цілими 
сім’ями. Був також 
викладачем, зокрема, 
в Інституті спеціаль-
ної педагогіки та Се-
мінарії для опікунок. 
Проводив публічні 
лекції на курсах для 
вчителів, розмовляв 
із батьками на зустрі-
чах у Гігієнічному то-
варистві у Варшаві.

З початком війни 
у 1939 р. Януша Кор-
чака не мобілізували, 
бо на той час йому 
було вже понад 60 
років. Проте він при-
єднався до цивільної 
оборони Варшави. 
Перев’язував пора-
нених, опікувався ді-
тьми, загубленими 
у ході воєнних дій, 
захищав Будинок си-
ріт. Під час окупації 
був заарештований 
і ув’язнений. Його 
колишні вихованці, 
зібравши необхідні 
кошти, через кілька 
місяців його викупи-
ли. Коли у Варшаві 
створили гетто, Буди-
нок сиріт переселя-
ли до щораз менших 
приміщень. Виснаже-
ний і хворий Корчак 
увесь час намагався 
здобути для 200 ви-

хованців їжу та ліки.
Під час ліквідації гетто, яке 

розпочалося 22 липня 1942 р., 
євреїв направляли до газових 
камер концтабору Треблінка. 
Було вивезено близько 4 тис. 
дітей зі всіх дитячих будинків 
разом із вихователями. Серед 
них – діти Януша Корчака. 
Він не залишив своїх підопіч-
них. Помер із ними, незважа-
ючи на те, що мав пропозиції 
втечі, а, отже, й порятунку 
власного життя. Розповіда-
ють, що діти думали, ніби 
їдуть на екскурсію. Корчак 
не розповів своїм підопіч-

ним правди. Тому діти весело 
співали, йдучи сірим містом 
до вагонів, що відвезли їх на 
смерть. До останньої хвили-
ни, завдяки Корчаку, вони не 
усвідомлювали трагедії, що на 
них чекала.

Його педагогіка – це реф-
лексія про виховання, по-
збавлена перебільшеного 
моралізму. Він розмірковув 
про те, як педагоги повинні 
поводитися з вихованцями, 
щоб не порушити взаємно-
го права на свободу та гід-
не життя. Його понадчасо-
ве, універсальне розуміння 
наступними поколіннями 
сприяє тому, що думка Кор-
чака постійно долає будь-які 
кордони.

 Він боровся за права дити-
ни, звертав увагу на нерівно-
правну позицію дітей у сус-
пільстві та їхню залежність 
від дорослих. Ось одна з ци-
тат Корчака: „Бо дорослому 
ніхто не скаже: „Забирайся”, 
а дитині часто так говорять. 
Завжди, коли дорослий кло-
почеться, то дитина плута-
ється під ногами, дорослий 
– жартує, дитина – дуріє, до-
рослий – плаче, дитина – ма-
жеться і реве, дорослий – рух-
ливий, дитина – непосидюча, 
дорослий – сумний, дитина 
– скривлена, дорослий – не 
може зосередитися, дитина 
– ґава, роззява. Дорослий за-
мислився, дитина – неуважна. 
Дорослий робить щось по-
вільно, а дитина – порпається. 
Ніби жартівлива мова, але не-
делікатна. Черв’ячок, карапуз, 
малюк, рак – навіть, коли не 
гніваються, коли хочуть бути 
добрими. Ми звикли, але іно-
ді стає прикро і викликає гнів 
таке нехтування”.

Корчак домагався, аби ви-
знали, що дитина – повно-
цінна людина на кожному 
етапі свого існування і має 
право бути собою. Головний 
принцип його підходу до ви-
ховання: дитина має потребу 
власної активності та само-
стійності.

Багато поглядів Корчака 
стало головною ідеєю сучас-
них концепцій захисту прав 
дитини. Він говорив, зокре-
ма, що дитячий світ не є осо-
бливим „міні-світом”, тому 
що є частиною звичайного 
життя дорослих. Зазначав, 
що дитина має право на сьо-
годнішній день, на повагу, на 
незнання, на власні пережи-
вання і відчуття, на таємни-
цю, на власність, на рух, гру, 
роботу. Остерігав від педаго-
гічного „надконтролю” і від-
сутності довіри до учнів.

На доробок Корчака спира-
ються нові покоління педаго-
гів і батьків. Його думка стала 
основою для польської ініці-
ативи щодо ухвалення Кон-
венції про права дитини та 
нещодавнього запроваджен-
ня у Польщі заборони бити 
дітей. У цій країні про Януша 
Корчака говорять, що він був 
першим польським уповнова-
женим з прав дитини. 

Наталя ДЕНИСЮК

Pierwszy polski
rzecznik praw

dziecka
W 2012 roku mija 70 rocznica śmierci Janusza Korczaka i 100 
rocznica założenia przez niego Domu Sierot w Warszawie. We 
wrześniu ubiegłego roku Sejm RP podjął uchwałę ustanawiającą 
rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

W ramach obchodów, od-
będzie się przypomnienie po-
staci Korczaka, jako działacza 
na rzecz praw dziecka, peda-
goga, lekarza, pisarza oraz au-
tora audycji radiowych. Janusz 
Korczak – to pseudonim, któ-
rym podpisywał swoje utwory 
literackie. Jego prawdziwe na-
zwisko – Henryk Goldszmit. 
Urodził się 22 lipca 1878 r. albo 
1879 r. w Warszawie. Rok uro-
dzenia trudno teraz ustalić.

Będąc studentem medycy-
ny zaczął interesować się psy-
chiką i warunkami życiowymi 
dzieci biednych. Był częstym 
gościem robotniczych dzielnic 
Powiśla, Solca, Woli i Starówki 
w Warszawie. Starał się pomóc 
najbiedniejszym. Chodził po 
domach, opowiadał baśnie, po-
magał w nauce. Wkrótce podjął 
działalność społeczną w War-
szawskim Towarzystwie Do-
broczynności.

Ukończywszy medycynę na 
Uniwersytecie Warszawskim 
rozpoczął pracę jako lekarz-
-pediatra w szpitalu dziecięcym 
w Warszawie. Swoją wiedzę 
pogłębiał w klinikach Berlina, 
Londynu i Paryża. Rozwijał 
także swój talent literacki. W 
prasie i w literaturze zadebiu-
tował jeszcze pod koniec lat 90-
tych XIX wieku.

Po wojnie rosyjsko-japoń-
skiej, w której uczestniczył jako 
lekarz wojskowy, włączył się do 
działalności Towarzystwa „Po-
moc dla Sierot”. Towarzystwo 
organizowało akcje zdobycia 
funduszy. Dzięki temu mogło 
zacząć budowę nowego budyn-
ku warszawskiego Domu Sie-
rot. Korczak został jego dyrek-
torem. Tam wypracował swój 
system wychowawczy, tam na-
pisał swoje dzieła pedagogiczne 
i powieści.

W czasie I wojny światowej 
znowu był lekarzem wojsko-
wym. Pracował w wojskowym 
szpitalu, ale czas wolny poświę-
cał opiece nad dziećmi-siero-
tami. Następnie przez około 
pół roku był lekarzem dzieci w 
trzech sierocińcach w Kijowie. 

Po odzyskaniu niepodległo-
ści przez Polskę Janusz Korczak 
wspólnie z Marią Falską, którą 
poznał w Kijowie, zorganizo-
wał zakład opiekuńczy dla dzie-
ci i sierot z ubogich przedmieść 
Warszawy, dla dzieci aresztowa-
nych działaczy robotniczych.

 W okresie międzywojen-
nym współpracował z Polskim 
Radiem, przybierając sobie 
pseudonim Stary Doktor. Przez 
radio opowiadał o wychowa-
niu. Audycji tych słuchano 
całymi rodzinami. Był także 
wykładowcą m.in. w Instytu-
cji Pedagogiki Specjalnej oraz 
Seminarium dla Ochroniarek. 
Podjął prelekcje na kursach 
dla nauczycieli, rozmawiał z 
rodzicami na spotkaniach w 
Towarzystwie Higienicznym w 
Warszawie.

Po wybuchu wojny w 1939 
r. Janusz Korczak nie został 
zmobilizowany, bo miał wte-
dy już przeszło 60 lat. Włączył 
się jednak do cywilnej obrony 
Warszawy. Opatrywał ran-

nych, przygarniał zagubione 
w czasie działań wojennych 
dzieci, chronił Dom Sierot. 
Podczas okupacji został aresz-
towany i uwięziony. Jego byli 
wychowankowie po kilku mie-
siącach wykupili go za uskła-
dane pieniądze. Gdy utworzo-
no w Warszawie Getto, Dom 
Sierot przesiedlano do coraz 
mniejszych lokali. Wycieńczo-
ny i schorowany Korczak cały 
czas starał się o zdobywanie 
dla 200 wychowanków żywno-
ści i leków.

Podczas akcji likwidacji 
Getta, która rozpoczęła się 22 
lipca 1942 r., Żydów kierowa-
no do komór gazowych obozu 
zagłady w Treblince. Około 4 
tys. dzieci ze wszystkich siero-
cińców wraz z wychowawcami 
wywieziono do obozu. Wśród 
nich – dzieci Janusza Kor-
czaka. On nie opuścił swoich 
podopiecznych. Zginął razem 
z dziećmi, mimo iż miał oferty 
ucieczki i tym samym 
uratowania swojego 
życia. Ponoć dzieci 
myślały, że jadą na wy-
cieczkę. Korczak nie 
powiedział podopiecz-
nym prawdy. Dzieci 
szły więc przez szare 
miasto do wagonów 
wiozących na śmierć z 
uśmiechem, śpiewając 
wesoło. Aż do ostat-
niej chwili Korczak 
utrzymywał je w „ra-
dości” i nieświadomo-
ści tragedii jaka na nie 
czeka.

Jego pedagogi-
ka to refl eksja o wy-
chowaniu, która jest 
uwolniona od prze-
sadnego moralizmu. 
Rozmyślał o tym, jak 
pedagodzy powinni 
postępować wobec 
wychowanków, by nie 
naruszyć wzajemne-
go prawa do wolności 
i do godnego życia. 
Jej ponadczasowe, 
uniwersalne odczyty-
wanie przez kolejne 
pokolenia sprawia, że 
myśl Korczaka wciąż 
przekracza wszelkie 
granice.

 On walczył o pra-
wa dziecka, zwracał 
uwagę na nierówno-
prawną pozycję dzieci 
w społeczeństwie oraz 
ich zależność od doro-
słych. Oto jeden z cy-
tatów Korczaka: „Bo dorosłe-
mu nikt nie powie: „Wynoś się”, 
a dziecku często się tak mówi. 
Zawsze jak dorosły się krząta, 
to dziecko się plącze, dorosły 
żartuje, a dziecko błaznuje, do-
rosły płacze, a dziecko się maże 
i beczy, dorosły jest ruchliwy, 
dziecko wiercipięta, dorosły 
smutny, a dziecko skrzywione, 
dorosły roztargniony, dziecko 
gawron, fujara. Dorosły się za-
myślił, dziecko zagapiło. Doro-
sły robi coś powoli, a dziecko 
się guzdrze. Niby żartobliwy 
język, a przecież niedelikatny. 
Pędrak, brzdąc, malec, rak – 

nawet kiedy się nie gniewają, 
kiedy chcą być dobrzy. Trud-
no, przyzwyczailiśmy się, ale 
czasem przykro i gniewa takie 
lekceważenie.”

Korczak domagał się by 
uznano, że dziecko jest pełno-
wartościowym człowiekiem na 
każdym etapie swego istnienia 
i ma prawo być sobą. Główna 
zasada korczakowskiego podej-
ścia do wychowania – dziecko 
ma potrzebę do własnej aktyw-
ności i samodzielności.

Wiele poglądów Korcza-
ka stały się ideą przewod-
nią współczesnych koncepcji 
ochrony praw dziecka. Mówił 
np., że świat dziecka nie jest 
odrębnym „miniświatem”, gdyż 
tkwi w zwykłym życiu doro-
słych. Wzywał o prawa dziecka 
do dnia dzisiejszego, do sza-
cunku, dla niewiedzy, własnych 
przeżyć i doznań, do tajemnicy, 
do własności, do ruchu, zaba-
wy, pracy. Przestrzegał przed 

pedagogiczna nadkontrolą i 
brakiem zaufania wobec ucz-
niów.

Z dorobku Korczaka czerpią 
kolejne pokolenia pedagogów i 
rodziców. Jego myśl stanowiła 
podwaliny pod polską inicja-
tywę uchwalenia Konwencji o 
Prawach Dziecka, czy niedaw-
no wprowadzony w Polsce za-
kaz bicia dzieci. W kraju o Ja-
nuszu Korczaku mówią, że był 
on pierwszym polskim rzeczni-
kiem praw dziecka.

Natalia DENYSIUK
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Центр культури в Любліні
Товариство польської культури на Волині 

ім. Тадеуша Костюшка
Волинський інститут економіки та менеджменту

Wydział Kultury Rady Miasta Łuck
Centrum Kultury w Lublinie

Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu
im. Tadeusza Kościuszki

Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania
у рамках Року Януша Корчака та Юзефа Іґнаци Крашевського

оголошують
w   Roku Janusza Korczaka i Józefa Ignacego Kraszewskiego

ogłaszają

V Декламаторський конкурс 
польської поезії і прози 
для мешканців України

V Konkurs Recytatorski Poezji
i Prozy Polskiej 

dla mieszkańców Ukrainy
під патронатом 

Генерального консула Республіки Польща у Луцьку Марека Мартінека
Президента міста Любліна Кшиштофа Жука

організатори клопочуться про патронат
Луцького міського голови Миколи Романюка

Медійний патронат – двотижневик «Волинський Mонітор» 

pod patronatem
Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Marka Martinka

Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka
organizatorzy ubiegają się o patronat
Mera Miasta Łuck Mykoły Romaniuka

Patronat medialny – dwutygodnik „Monitor Wołyński”

Загальні засади
1. V Декламаторський конкурс польської по-

езії і прози для мешканців України відбудеться 
24 лютого 2012 р. о 14.00 за київським часом. 
Про місце проведення конкурсу зацікавлені 
особи будуть повідомлені пізніше. Даний кон-
курс – це відкритий захід, призначений для тих, 
хто постійно або тимчасово проживає в Україні. 

2. Метою конкурсу є популяризація поль-
ської літератури в Україні, а також інтеграція 
українців і поляків, вдосконалення художніх 
умінь, співставлення творчих досягнень.

3. Лауреати, відібрані на конкурсі у Луцьку, 
візьмуть участь у V Польсько-українських зу-
стрічах майстрів слова у Любліні (Польща), які 
відбудуться 30-31 березня – 1 квітня 2012 р..

4. Лауреати IV Польсько-українських зу-
стрічей майстрів слова допускаються до участі 
у V Польсько-українських зустрічах майстрів 
слова без проходження конкурсного відбору.

5. Лауреатам, делегованим із України на V 
Польсько-українські зустрічі майстріwв сло-
ва, організатори забезпечують перевезення до 
Любліна та назад, нічліги та харчування під час 
перебування у Польщі протягом 30-31 березня 
та 1 квітня 2012 р..

6. Делеговані до Любліна лауреати V Декла-
маторського конкурсу польської поезії і прози 
для мешканців України, щоб отримати візу до 
Польщі, за 2 тижні до фіналу (найпізніше – 17 
березня 2012 р.) повинні мати дійсний закор-
донний паспорт.

7. У випадку, коли хтось із лауреатів у вка-
заний день не матиме дійсного закордонного 
паспорта, організатори мають право замінити 
його однією з осіб, відзначених у конкурсі, що 
матиме дійсний закордонний паспорт.

Умови участі:
• учаснику виповнилося повних 15 років;
• приготувати репертуар, якого даний учас-

ник не представляв у попередніх конкурсах;
• до репертуару мають входити твори поль-

ської літератури на польській або українській 
мові. Виконавець може представляти лише 
одну інституцію (наприклад, навчальний за-
клад, дім культури чи клуб);

• заявка для участі подається до 22 лютого 
2012 р. шляхом заповнення АНКЕТИ УЧАС-
НИКА (безпосередньо або за телефоном);

• усі заявки приймає Софія Муляр (тел. 
+38 0979874574).

Конкурсні категорії
1. Декламаторський турнір

1. Репертуар учасників має складатися із 2 по-
етичних творів чи їх фрагментів, або з 1 поетич-
ного твору та 1 фрагменту прози з польської лі-
тератури на польській чи українській мові.

2. Під час конкурсу у Луцьку учасники 
можуть змагатися за спеціальний приз, при-
суджуваний за інтерпретацію творів Януша 
Корчака чи Юзефа Іґнаци Крашевського. 
Цей твір може бути частиною основного 
конкурсного репертуару, але може бути 
представлений і як додатковий, третій твір.

3. Про будь-яку зміну репертуару на будь-
якому з етапів конкурсу учасники повинні не-
гайно повідомити організаторів.

Загальний час виконання не може переви-
щувати 6 хвилин.

2. Турнір співаної поезії
1. Учасниками турніру вважаються лише со-

лісти.
2. Репертуар має складатися з 2 творів співа-

ної поезії з польської літератури на польській 
чи українській мові.

3. Про будь-яку зміну репертуару на будь-
якому з етапів конкурсу учасники повинні не-
гайно повідомити організаторів.

Загальний час виконання не може переви-
щувати 7 хвилин.

Як акомпанемент може бути використаний 
1 інструмент чи невеликий музичний колектив 
(до 3 осіб), або виконана раніше фонограма 
(напівплейбек).

Виконання вже відомого твору допускаєть-
ся лише у випадку, якщо учасник створив його 
власну інтерпретацію.

Увага: Перевищення виконавцем часо-
вого ліміту може призвести до його виклю-
чення з оцінюваних учасників конкурсу.

Зацікавлених осіб з України просимо 
звертатися за інформацією до Софії Муляр 
(тел. + 38 0979874574) та Наталії Катренчіко-
вої (e-mail anata11@mail.ru).

Założenia ogólne
1. V Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy 

Polskiej dla mieszkańców Ukrainy odbędzie się 
w dniu 24 lutego 2012 r. o godz. 14.00 czasu 
ukraińskiego. O miejscu prowadzenia konkursu 
zainteresowane osoby zostaną zawiadomione w 
późniejszym terminie. Konkurs jest imprezą ot-
wartą, przeznaczona dla osób mieszkających na 
stałe lub czasowo na Ukrainie.

2. Celem konkursu jest propagowanie litera-
tury polskiej na Ukrainie oraz integracja Pola-
ków i Ukraińców, doskonalenie warsztatu arty-
stycznego, konfrontacja dokonań twórczych.

3. Laureaci Konkursu wytypowani podczas 
eliminacji w Łucku wezmą udział w V Pol-
sko–Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa 
w Lublinie (Polska) w dniach 30–31 marca–1 
kwietnia 2012 r.

4. Laureaci IV Polsko-Ukraińskich Spotkań 
Mistrzów Słowa kwalifi kowani są bezpośrednio 
do udziału w V Polsko-Ukraińskich Spotkaniach 
Mistrzów Słowa bez udziału w eliminacjach 
konkursowych 

5. Laureatom delegowanym z Ukrainy na V 
Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa 
organizatorzy zapewniają transport do Lublina i 
z powrotem oraz noclegi i wyżywienie w czasie 
pobytu w Polsce w dniach 30-31 marca i 1 kwiet-
nia 2012 r.

6. Delegowani do Lublina laureaci V Konkur-
su Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej miesz-
kańców Ukrainy w celu uzyskania wizy do Polski 
na 2 tygodnie przed wyjazdem (najpóźniej – w 
dniu 17 marca 2012 r.) muszą posiadać ważny 
paszport zagraniczny.

7. W przypadku braku ważnego paszportu za-
granicznego we wskazanym dniu organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo zamiany wytypowanych 
nagrodzonych laureatów, wyróżnionymi posia-
dającymi ważny paszport.

Warunki uczestnictwa
• ukończone 15 lat 
• przygotowanie repertuaru nie prezentowa-

nego w poprzednich konkursach
• przygotowanie repertuaru z zakresu litera-

tury polskiej w języku polskim lub ukraińskim. 
Wykonawca może reprezentować tylko jedną 
instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub)

• zgłoszenie odbywa się do dnia 22 lutego 

2012 r. poprzez złożenie KARTY UCZESTNI-
KA lub zgłoszenie telefonicznie 

• zgłoszenia przyjmuje Pani dr Sofi i Mu-
liar (tel. kom.+ 38 0979874574)

Kategorie konkursu:

1. Turniej recytatorski
1. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory 

poetyckie w całości lub fragmentach lub 1 utwór 
poetycki i fragment prozy z literatury polskiej 
prezentowane w języku polskim lub ukraińskim.

2. Podczas konkursu w Łucku uczestnicy 
mogą ubiegać się o nagrodę specjalną za 
interpretacje utworu Janusza Korczaka lub 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, utwór ten 
może wchodzić w skład repertuaru może też 
być zgłoszony dodatkowo ( jako trzeci).

3. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każ-
dym z etapów konkursu uczestnicy muszą na-
tychmiast poinformować organizatorów.

Łączny czas wykonania nie może przekro-
czyć 6 minut.

2. Turniej poezji śpiewanej
1.W Turnieju uczestniczą tylko soliści. 
2.Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane z 

zakresu literatury polskiej w języku polskim lub 
ukraińskim.

3. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każ-
dym z etapów konkursu uczestnicy muszą na-
tychmiast poinformować organizatorów.

Łączny czas ich wykonania nie może prze-
kroczyć 7 minut.

Do akompaniamentu może być stosowany 
1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 
osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (pół-
playback).

Prezentowanie utworu znanego i posiadające-
go określony kształt wykonawczy dopuszcza się 
tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową 
własną interpretację.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez 
wykonawcę może spowodować wyłączenie go z 
oceny przez Sąd Konkursowy.

Osoby z Ukrainy zainteresowane konkursem 
prosimy zwracać się do Pani dr Sofi i Muliar (tel. 
kom.+ 38 0979874574) oraz Pani dr Nataliji Ka-
trencikovej (e-mail anata11@mail.ru)

Згоріти за незалежність
або Два січневі листи до людства

Spłonąć za niepodległość
lub Dwa styczniowe listy do ludzkości

Щороку 16 та 21 січня навіюють невеселі спогади про людей, котрі пішли на сві-
дому загибель заради вільної ідеї. Їхній відчайдушній крок у дусі християнських 
цінностей не можна назвати зразковим, проте заподіяна смерть собі, безсумнівно, 
змінила суспільство, заставила говорити про волю, незалежність, самобутність…

Każdego roku 16. i 21. stycznia wywołują smutne wspomnienia o ludziach, którzy po-
nieśli śmierć w imię idei wolności. Ich desperackiego kroku w duchu wartości chrześci-
jańskich nie można nazwać godnym naśladowania, ale ich śmierć na pewno zmieniła 
społeczeństwo, zobowiązała do mówienia o wolności, niepodległości, tożsamości…

16 січня 1969 року чеський сту-
дент Ян Палах спалив себе на знак 
протесту проти окупації його 
країни. Згодом у портфелі від-
чайдушного героя знайшли лист: 
«Оскільки наші народи на межі 
відчаю й покори, ми вирішили 
збудити їхню совість. Я скориста-
юся своїм правом стати першим 
людським факелом. Якщо вимоги 
нашої групи не будуть задоволе-
ні до січня 1969 року і якщо наш 
народ не надасть підтримки у ви-
гляді безстрокового страйку, за-
жевріє ще один факел». 

Через дев’ять років 21 січ-
ня до подібного вчинку вдався 
українець Олекса Гірник. Він 
народився сотню років назад на 
Бойківщині, навчався у поль-
ській, а згодом і українській 
школах. У юності та дорослому 
віці кілька разів був засуджений 
і відбував покарання за заклики 
до свободи. В Сибіру познайо-
мився із майбутньою дружиною, 
з котрою після заслання оселив-

ся у Калуші, що на Івано-Фран-
ківщині. Хоч його робота була 
пов’язана із ремісничою, фізич-
ною працею, проте до останньо-
го свого дня він був відчайдуш-
ним дисидентом, котрий боровся 
проти повсюдної русифікації. 

Ідейним лідером Гірника був 
Тарас Шевченко. Не даремно на-
передодні 21 січня Олекса Гір-
ник відвідав Київ, де помолився 
у Києво-Печерській лаврі та Со-
фійському соборі, а далі виру-
шив до Канева, де на Чернечій 
горі, поблизу могили Шевчен-
ка, розкидав кілька сотень на-
писаних від руки листівок, об-
лив себе керосином і підпалив. 
Лише наступного дня обгорілі 
останки людини були знайдені 
працівником музею. Факт само-
спалення людини замовчувався, 
проте втаїти правду, яка присвя-
чена добрій справі, вкрай важко. 

Текст листівки Гірника нині 
можемо прочитати: «Хай живе 
Самостійна Соборна Українська 

Держава! Радянська, та не ро-
сійська! Україна для українців! З 
приводу 60-річчя проголошен-
ня самостійності України Цен-
тральною Радою 22 січня 1918 
року – 22 січня 1978-го на знак 
протесту спалився Гірник Олек-
са з Калуша. Тільки в цей спосіб 
можна протестувати в Радян-
ському Союзі».

Відчайдушний крок само-
спалення Яна Палаха та Олекси 
Гірника досі вражає відвагою та 
силою духу. Переконаний, що 
нація, що має Палахів та Гірни-
ків, – безсмертна. Подібні вчин-
ки задля привернення публічної 
уваги відомі в історії багатьох 
держав, які прагнули звільнення 
від тиранів заради процвітання і 
свободи. Переконаний, що чесь-
кий та український народи, що 
входять до європейської родини 
незалежних держав, завдячують 
своїй незалежності саме завдяки 
подібним героям.

16. stycznia 1969 roku czeski 
student Jan Palah dokonał aktu 
samospalenia w proteście prze-
ciw okupacji jego kraju. Poźniej w 
teczce zdesperowanego bohatera 
znaleziono list: «Ponieważ nasze 
narody są na krawędzi rozpaczy i 
pokory, postanowiliśmy obudzić 
ich sumienia. Skorzystam z prawa 
stania się pierwszą ludzką pochod-
nią. Jeśli warunki naszej grupy nie 
zostaną zaaprobowane do stycznia 
1969 roku i jeśli nasz naród nie 
udzieli nam wsparcia w postaci 
bezterminowego strajku, zapali się 
jeszcze jedna pochodnia». 

Po dziewięciu latach 21. stycz-
nia podobny akt uczynił Ukrainiec 
Ołeksa Girnyk. Urodził się sto lat 
temu na Bojkowszczyźnie, uczył 
się w polskiej, a później w ukraiń-
skiej szkole. W młodości i wieku 
dojrzałym kilka razy był sądzony 
i karany za nawoływanie do wal-
ki o wolność. Na Syberii poznał 
przyszłą żonę, z którą po zesłaniu 

osiedlił się w Kałuszu koło Iwano-
-Frankowska. Jego praca była 
związana z rzemiosłem. Mimo 
ciężkiego wysiłku fi zycznego do 
ostatniego dnia życia był zdespe-
rowanym dysydentem, który zwal-
czał powszechną rusyfi kację. 

Ideowym liderem Girnyka był 
Taras Szewczenko. W przeddzień 
21. stycznia Ołeksa Girnyk od-
wiedził Kijów, gdzie się pomodlił 
w Ławrze Kijowsko-Pieczarskiej 
i Katedrze św. Zofi i, a dalej ru-
szył do Kaniewa, gdzie na Górze 
Czerneczej, w pobliżu mogiły 
Szewczenki, porozrzucał kilkaset 
ręcznie napisanych kartek, wylał 
na siebie naft ę i podpalił się. Do-
piero następnego dnia spalone 
ludzkie szczątki znalazł pracow-
nik muzeum. Fakt samospalenia 
człowieka był długo ukrywany. 

Dzisiaj możemy odczytać 
tekst kartki Girnyka: «Niech żyje 
Niezależne Jednolite Państwo 
Ukraińskie! Radzieckie, ale nie 

rosyjskie! Ukraina dla Ukraiń-
ców! Z okazji 60. rocznicy zade-
klarowania niepodległej Ukrainy 
przez Radę Centralną 22. stycz-
nia 1918 roku – 22. stycznia roku 
1978 w akcie protestu spłonął 
Ołeksa Girnyk z Kałusza. Tylko 
w ten sposób można protestować 
w Związku Radzieckim».

Desperacki krok samospalenia 
Jana Palaha i Ołeksy Girnyka do-
tychczas zadziwia odwagą i har-
tem. Jestem przekonany, że naród, 
który ma Palahów i Girnyków, jest 
nieśmiertelny. Podobne działania 
w celu zwrócenia uwagi opinii 
publicznej znane są w historii wie-
lu państw, które pragnęły uwolnić 
się od tyranów na rzecz rozwoju i 
wolności. Jestem przekonany, że 
narody czeski i ukraiński, które 
należą do europejskiej rodziny 
państw niepodległych, swoją nie-
podległość zawdzięczają właśnie 
takim bohaterom.  

Віктор ЯРУЧИКWiktor JARUCZYK
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Старе місто у Замості
Місто Замость знаходиться у Люблінському воєводстві, неподалік від 

кордону з Україною. До Списку світової спадщини ЮНЕСКО його 
було внесено у 1992 р. як шостий з нині тринадцяти польських об’єктів. 
Винятковість Старого міста у Замості полягає у тому, що воно є майже 
повністю збереженим ренесансним містом, збудованим за італійською 
теорією «ідеального міста».

Як зазначено на офіційному сайті Ліги 
польських міст і місць ЮНЕСКО, Старе міс-
то у Замості є також єдиним прикладом тако-
го приватного міста. Заснував його на торго-
вому шляху, який сполучав західну і північну 
Європу з Чорним морем, у 1580 р. канцлер 
Ян Замойський.

Завдяки географічному положенню, міс-
то, від початку свого існування, об’єднувало 
представників різних народів, котрі про-
живали на його теренах або мандрували до 
інших частин Європи. Єднало воно також їх 
культури, сліди яких дотепер збереглися в 
архітектурі Старого міста у Замості. Фахів-
ці та любителі мистецтва знаходять у ньому 
італійські, німецькі, українські, вірменські, 
єврейські та навіть грецькі впливи. У місті 
було відведено райони для найчисельніших 
осадників – вірмен і євреїв.

Планував місто і проектував його головні 
будівлі у XVI ст. італійський архітектор Бер-
нардо Морандо з Падуї. Попри пізніші до-
будови та перебудови, Старе місто у Замості 
донині зберегло свою первинну просторову 
структуру. Його вулиці перетинаються під 
прямим кутом, ніби витворюючи шахівни-
цю, визначаючи таким чином межі міських 
кварталів. Збереглися також три великі пло-
щі (Великий, Соляний та Водний ринки) та 
фортифікаційна мережа довкола міста. Те-
риторія Старого міста разом із цими розбу-
дованими та модернізованими фортифіка-
ціями займає площу близько 24 га, а своїм 
виглядом нагадує п’ятикутник розміром 600 
м довжини на 400 м ширини.

Головною площею Старого міста у За-
мості є Великий Ринок, розміром 100 на 
100 м. На Великому Ринку знаходиться ма-
ньєристично-барокова ратуша, збудована у 
XVI ст. і значно перебудована у XVII і XIX 
ст., з годинниковою вежею висотою 52 м та 
широкими віялоподібними сходами. Рату-
ша – це найбільш пізнавана будівля Замос-
тя, його своєрідний символ. Коли Замость 
знаходився під російською владою, протя-
гом 70 років у тому будинку були в’язниця 
та лікарня, але вже з 1866 р. він знову став 
садибою міської влади. Таку функцію Рату-
ша виконує і зараз. У будинку також знахо-
дяться Муніципальна поліція та Осередок 
туристичної інформації.

Щоденно опівдні з ратушної вежі лунає 
замостський хейнал. На відміну від інших 
хейналів, його грають не на чотири, а на три 
сторони світу – крім Заходу, де знаходиться 
Краків. За легендою засновник Замостя кан-
цлер Ян Замойський заборонив грати хейнал 
на ту сторону, бо за його часів Краків був ре-
зиденцією короля Зиґмунта ІІІ Вази, котрого 
Ян Замойський не підтримував.

На Великому Ринку також знаходяться 
історичні будинки з підсіннями (приміщен-
нями у нижній частині будинку, відкритими 
назовні й обмеженими з того боку стовпчи-
ками чи колонами). Колись у нижніх части-
нах тих кам’яниць знаходилися крамниці 
та склади. Підсіння полегшували доступ до 
приміщень. Серед кам’яниць на Великому 
Ринку є і вірменські, п’ять з яких крім під-
сінь мають і аттики (горішні елементи будин-
ку у вигляді оздобленої стінки, балюстради 
чи ряду стовпчиків, які загороджують дах). 
Кам’яниці з підсіннями знаходяться не лише 
на Великому Ринку, але і на вулицях, що роз-
ходяться від нього, та на Соляному Ринку. Це 
підкреслює торгівельний характер давнього 
Замостя.

Під час відвідин Старого міста у Замості 
варто побувати також у колишньому палаці 
Замойських, який розпочали зводити най-
першим із усіх будівель міста, ще у 1579 р. 
Через пізніші перебудови палац втратив свій 
первісний вигляд. Нині у приміщенні знахо-
дяться суди та комунальні помешкання.

Не можна оминути і будинку Замойської 
академії, четвертого серед усіх польських 
вищих навчальних закладів і першого при-
ватного, заснованого Яном Замойським у 
1594 р.. Часи її розквіту припали на кінець 
XVI – початок XVII ст.. У 1784 р. її було пере-
творено на ліцей. Зараз у будинку Замойської 
академії знаходяться ліцей та ректорат Дер-
жавної вищої професійної школи.

Не бракує у Старому місті у Замості також 
пам’яток сакрального характеру, більшість з 
яких збудовано у XVII ст.. Ми можемо милу-
ватися бароковими будівлями кафедрально-
го костелу Воскресіння Господнього і Свя-
того Фоми Апостола (колишньої колегіати), 
секторального костелу Святої Катерини, 
францисканського костелу, колишньої духо-
вної семінарії, колишнього костелу та монас-
тиря сестер Кларисок і т.д..

Збереглися у місті також святині інших 
релігій: вірменська церква та синагога. У Ста-
рому місті залишилося і кілька єврейських 
будинків світського призначення, найбільш 
відомими з яких є кагальний дім ти миква. 
Кагальний дім із XVII ст. вестибюлем сполу-
чено з синагогою. Тут знаходилися контори 
керівництва єврейської громади і рабина, єв-
рейська школа та інші інституції. Миква – це 
лазня, збудована у середині XVIII ст. і пере-
будована наприкінці ХІХ ст..

Під охороною ЮНЕСКО у Замості зна-
ходиться також система бастіонних фор-
тифікацій, зведена на межі XVI-XVII ст. 
на замовлення Яна Замойського. Окрім 
усього іншого, Замость був важливою фор-
тецею у оборонній системі Речі Посполи-
тої. Завдяки фортифікаціям Замость став 
одним із небагатьох польських міст, які ви-
тримали облогу шведських військ у серед-
ині XVII ст..

Фортифікації Замостя кілька разів перебу-
довували, найінтенсивніше – у 20-х р.р. ХІХ 
ст.. На сьогодні з Фортеці Замость зберегли-
ся: один із семи бастіонів, два кавальєри, по-
роховий льох, каземат, ротонда, п’ять брам 
та кілька менших будівель.

Улітку 2011 р. Старе місто у Замості 
було названо одним із п’ятнадцяти най-
цікавіших та найкрасивіших місць Поль-
щі у плебісциті Google «Дивіться, Польща! 
Вибираємо нашу візитівку на Street View». 
Street View – це функція Google Map, яка до-
зволяє користувачам віртуально подорожу-
вати заздалегідь сфотографованими місця-
ми. Користувач оглядає панорамні знімки з 
пункту бачення перехожого, а за допомогою 
комп’ютерної мишки може «дивитися» ліво-
руч, праворуч, додолу, вгору. Кількома ро-
ками раніше користувачі Інтернету назвали 
Замость також одним із семи чудес Польщі. 
Це значить, що Замость знають і люблять 
не лише його мешканці, але і туристи з усі-
єї Польщі та з-за кордону, котрі так високо 
цінують пам’ятки та атмосферу «перлини 
Сходу».

Наталія КАТРЕНЧІКОВА

Фото  Mceurytos

Stare Miasto w Zamościu
Miasto Zamość położone jest w województwie lubelskim, blisko granicy z 

Ukrainą. Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zostało wpisane w 
1992 r. jako szósty z obecnie trzynastu polskich obiektów. Wyjątkowość Stare-
go Miasta w Zamościu polega na tym, że jest ono niemal całkowicie zachowa-
nym miastem renesansowym, zbudowanym według włoskich teorii „miasta 
idealnego”.

Jak zaznacza się na stronie internetowej Ligi 
Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stare Miasto 
w Zamościu jest także jedynym tego rodzaju 
przykładem miasta prywatnego. Zostało ono 
ufundowane w 1580 r. przez kanclerza Jana Za-
moyskiego i rozplanowane na szlaku handlo-
wym łączącym zachodnią i północną Europę z 
Morzem Czarnym.

Dzięki takiej lokalizacji geografi cznej miasto 
to, od początku swego istnienia łączyło przed-
stawicieli różnych narodów, mieszkających na 
jego terenach lub podążających do innych czę-
ści Europy. Łączyło ono także ich kultury, ślady 
których do dziś zachowały się w architekturze 
Starego Miasta w Zamościu. Specjaliści i pa-
sjonaci sztuki znajdują w niej wpływy włoskie, 
niemieckie, ukraińskie, ormiańskie, żydowskie, 
a nawet greckie. W mieście były zaplanowane 
nawet dzielnice dla osadników najbardziej licz-
nych narodowości – Ormian i Żydów.

Miasto i jego główne budynki zostały roz-
planowane i zaprojektowane w XVI wieku 
przez włoskiego architekta z Padwy Bernardo 
Morando. Pomimo późniejszego dobudowy-
wania oraz wymiany zabudowy Stare Miasto w 
Zamościu do dziś zachowało swoją pierwotną 
strukturę przestrzenną – z szachownicowym 
układem ulic, który wyznaczał kwartały, z for-
tyfi kacjami i trzema rynkami (Wielkim, Sol-
nym i Wodnym). Teren Starego Miasta razem 
z rozbudowanymi i zmodernizowanymi forty-
fi kacjami zajmuję powierzchnie około 24 ha, a 
kształtem przypomina pięciobok o wymiarach 
600 m długości na 400 m szerokości.

Głównym placem Starego Miasta w Za-
mościu jest Rynek Wielki, który ma wymiary 
100 na 100 m. Na Rynku Wielkim mieści się 
manierystyczno-barokowy ratusz, wybudowa-
ny w XVI w. i znacznie przebudowany w XVII 
і XIX w., z wieżą zegarową o wysokości 52 m 
oraz szerokimi wachlarzowymi schodami. Ra-
tusz jest najbardziej rozpoznawalną budową 
Zamościa, jego swoistym symbolem. Podczas 
zaboru rosyjskiego w ciągu 70 lat w tym bu-
dynku znajdowało się więzienie i szpital, ale już 
od 1866 r. stał się on ponownie siedzibą władz 
miasta. Tę funkcję Ratusz pełni i dzisiaj. W tym 
budynku mieści się także Straż Miejska i Ośro-
dek Informacji Turystycznej.

Codziennie w południe z wieży Ratusza 
odgrywany jest zamojski hejnał. W odróżnie-
niu od innych hejnałów odgrywany on jest 
nie na cztery, a na trzy strony świata – oprócz 
zachodniej, gdzie leży Kraków. Według legen-
dy, założyciel Zamościa, kanclerz Jan Zamoy-
ski, zakazał grać hejnał w tę stronę, ponieważ 
za jego czasów Kraków był siedzibą króla 
Zygmunta III Wazy, którego Jan Zamoyski 
nie popierał.

Przy Rynku Wielkim stoją także zabytkowe 
kamienice z podcieniami (pomieszczeniami 
w dolnej części budynku, otwartymi na ze-
wnątrz i ograniczonymi od tej strony słupka-
mi lub fi larami). Kiedyś w dolnych częściach 
tych kamienic znajdowały się sklepy i składy. 
Podcienia ułatwiały dostęp do tych pomiesz-
czeń. Wśród kamienic przy Rynku Wielkim 
są także kamienice ormiańskie, z których pięć, 
oprócz podcieni, posiada attyki (górne ele-
menty budynku w postaci ozdobionej ścianki, 
balustrady lub rzędu sterczyn osłaniających 
dach). Kamienice z podcieniami znajdują 
się nie tylko przy Rynku Wielkim, ale i przy 
rozchodzących się od niego ulicach oraz przy 
Rynku Solnym. Podkreśla to handlowy cha-
rakter dawnego Zamościa.

Zwiedzając Stare Miasto w Zamościu warto 
też zwiedzić dawny pałac Zamoyskich, który 
zaczęto wznosić jako pierwszą w mieście budo-
wę, jeszcze w 1579 r. Obecnie w skutek później-
szych przebudów nie posiada on pierwotnego 
kształtu. Mieszczą się w nim sądy i mieszkania 
komunalne. 

Nie można ominąć także budynku Akade-
mii Zamojskiej, czwartej ze wszystkich polskich 
uczelni oraz pierwszej prywatnej, założonej w 
1594 r. przez Jana Zamoyskiego. Czasy świetno-
ści tej szkoły wyższej – to przełom XVI i XVII 
w. W 1784 r. była ona przekształcona na liceum. 
Obecnie w jej budynku znajduje się liceum oraz 
rektorat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Na Starym Mieście w Zamościu nie bra-
kuje także pamiątek o charakterze sakral-
nym, większość których została wzniesiona 
w XVII w. Możemy podziwiać barokowe 
budowle katedry pod wezwaniem Zmar-
twychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza 
Apostoła (dawnej kolegiaty), kościoła rekto-
ralnego pod wezwaniem Świętej Katarzyny, 
kościoła franciszkanów, dawnego semina-
rium duchownego, dawnego kościoła i klasz-
toru sióstr Klarysek itd. 

W mieście zachowały się również świątynie 
innych wyznań i religii: kościół ormiański oraz 
synagoga. Po ludności żydowskiej na Starym 
Mieście pozostało także kilka świeckich zabyt-
ków, z których najbardziej znanymi są dom ka-
halny oraz dom mykwy. Dom kahalny z XVII 
w. połączony jest przedsionkiem z synagogą. 
W tym budynku znajdowały się biura zarządu 
gminy żydowskiej i rabina, szkoła żydowska i 
inne instytucje. Mykwa – to łaźnia, zbudowana 
w połowie XVIII w. i przebudowana w końcu 
XIX w.

Opieką UNESCO w Zamościu objęto także 
system fortyfi kacji bastionowych, wzniesiony 
na przełomie XVI-XVII w. na zlecenie Jana 
Zamoyskiego. Zamość był także ważną twier-
dzą w systemie obronnym Rzeczypospolitej. 
Dzięki tym fortyfi kacjom, Zamość, jako jedno 
z niewielu polskich miast przetrwał oblężenie 
wojsk szwedzkich w połowie XVII wieku.

Fortyfi kacje Zamościa kilkukrotnie były 
przebudowywane, najbardziej intensywnie 
– w latach 20. XIX w. Do dnia dzisiejszego z 
Twierdzy Zamość przetrwały: jeden z siedmiu 
bastionów, dwa nadszańce, prochownia, kaza-
mata, rotunda, pięć bram oraz kilka mniejszych 
budowli.

Latem 2011 r. Stare Miasto w Zamościu 
znalazło się wśród piętnastu najciekawszych 
i najpiękniejszych miejsc Polski według ple-
biscytu Google „Patrzcie, Polska! Wybieramy 
naszą wizytówkę na Street View”. Street View 
– to funkcja Google Mapa, która pozwala użyt-
kownikom wirtualnie podróżować po wcześ-
niej sfotografowanych miejscach. Użytkownik 
ogląda panoramiczne zdjęcia z perspektywy 
człowieka, idącego ulicą, a za pomocą myszki 
może niby patrzeć na boki, w górę i w dół. Kil-
ka lat wcześniej internauci nazwali Stare Mia-
sto w Zamościu także jednym z siedmiu cudów 
Polski. Oznacza to, że Zamość jest znany i lu-
biany nie tylko przez rodzimych mieszkańców, 
ale i przez turystów z całej Polski i zza granicy, 
którzy tak wysoko oceniają zabytki i klimat tej 
„perły Wschodu”.

Natalija KATRENCIKOVA
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Польська преса про Україну
Mąż Julii Tymoszenko poprosił o azyl w Czechach

Pod koniec 2011 roku Ołeksandr Tymoszenko zwrócił się do władz czeskich o udzielenie mu 
azylu i dotychczas nie uzyskał odpowiedzi – podał Reuters, powołując się na źródła w czeskim 
rządzie.

«Pravo» ocenia, że mąż byłej premier ma duże szanse na uzyskanie azylu w Czechach. Jeśli tak 
się stanie, stosunki między Republiką Czeską a Ukrainą bardzo się ochłodzą – przewiduje.

Stosunki między Pragą a Kijowem radykalnie pogorszyły się już rok temu, gdy czeskie władze 
udzieliły azylu byłemu ministrowi w rządzie Tymoszenko Bohdanowi Danyłyszynowi. 

Newsweek.pl, 6 stycznia 2012 roku

Чоловік Юлії Тимошенко попросив притулок у Чехії
«Наприкінці 2011 року Олександр Тимошенко звернувся до чеської влади про надання 

йому притулку і поки не отримав відповіді», – повідомляє агентство «Reuters», посилаю-
чись на джерела у чеському уряді.

Видання «Pravo» оцінює, що чоловік колишньої прем’єр-міністр має великі шанси на 
отримання притулку у Чехії. Якщо так станеться, то відносини між Чеською Республікою 
та Україною помітно охолонуть.

Відносини  між Прагою та Києвом серйозно погіршилися вже рік тому, коли чеська 
влада надала притулок колишньому міністрові в уряді Тимошенко Богданові Данили-
шину.

Newsweek.pl, 6 січня 2012 року

Czy Kreml ustąpi Ukrainie w sprawie gazu?
Władze w Moskwie boją się powtórki pomarańczowej rewolucji, dlatego pójdą na rękę Kijowo-

wi. Tak twierdzą eksperci w Kijowie. Przypominają, że sytuacja polityczna nie tylko na Ukrainie, 
ale także w Rosji jest napięta. Ich zdaniem drastyczne ceny gazu podetną gałąź, na której siedzi 
prezydent Wiktor Janukowycz. A wtedy zastąpić ją mogą prozachodnie partie wspierające anty-
putinowską opozycję.

– Premier Władimir Putin pójdzie na kompromis choćby po to, by powstrzymać Ukrainę przed 
zaskarżeniem Rosji do Sądu Arbitrażowego w Sztokholmie. Wybuch społeczny na Ukrainie byłby 
dla Moskwy niekorzystny. Na Kremlu rozumieją, że Janukowycz nie jest tak prorosyjski, jak by so-
bie tego życzyli, ale bardziej prorosyjskich władz w Kijowie nie będzie – prognozuje szef Instytutu 
Strategii Globalnych Wadym Karasiow.

Ukraińska opozycja twierdzi, że Moskwa pójdzie teraz na ustępstwa z innych powodów: aby 
przejąć kontrolę nad ukraińskimi gazociągami. Zdaniem krytyków do parlamentu trafi ł już pro-
jekt ustawy dotyczący możliwości dzierżawy systemu.

Ukraina od miesięcy próbuje skłonić Rosję do obniżek cen gazu. Kolejna runda negocjacji od-
będzie się 15 stycznia. Władze w Kijowie chcą, by cena surowca spadła z ponad 400 dolarów (nie-
które kraje UE płacą mniej) do 190 dolarów za tysiąc metrów sześciennych. Obecnie Ukraina płaci 
za gaz więcej niż na przykład Niemcy.

Rzeczpospolita, 4 stycznia 2012 roku

Чи Кремль піде на поступки Україні у газових справах?
Влада у Москві боїться, щоб не повторилася Помаранчева революція, тому піде на по-

ступки Києву. Про це твердять експерти у Києві. Нагадують, що політична ситуація не 
лише в Україні, а й в Росії, є напруженою. На їхню думку, величезні ціни на газ підріжуть 
гілку, на якій сидить президент Віктор Янукович. Тоді його можуть замінити прозахідні 
партії, які займають антипутінівську позицію.

– Прем’єр-міністр Владімір Путін піде на компроміс хоча б тому, щоб втримати Україну 
від оскарження нею Росії в Арбітражному суді у Стокгольмі. Суспільний вибух в Україні 
був би некорисним для Москви. У Кремлі розуміють, що Янукович не є настільки проро-
сійським, наскільки вони хочуть, проте більш проросійської влади у Києві не буде, – про-
гнозує директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Українська опозиція вважає, що Москва нині піде на поступки з інших причин: щоб 
перейняти контроль над українськими газопроводами. На думку критиків, до парла-
менту вже потрапив проект закону про можливу приватизацію газотранспортної сис-
теми.

Україна упродовж кількох місяців пробує переконати Росію знизити ціни на газ. Черго-
вий раунд переговорів пройде 15 січня. Влада у Києві хоче, щоб ціна на сировину знизилася 
із 400 доларів (деякі країни ЄС платять менше) до 190 доларів за тисячу кубічних метрів. 
Нині Україна платить за газ більше, аніж, наприклад, Німеччина.

Rzeczpospolita, 4 січня 2012 року

Na Krymie powstaną elektrownie słoneczne 
Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu na Ukrainie wydzierżawiła 336 hektarów 

pod budowę elektrowni słonecznych, tereny na 49 lat dostało osiem fi rm m.in. z Niemiec, USA, 
Chin i Australii. 

Ziemie znajdują się na terenie regionów Symferopolskiego i Kirowskiegio. Rada Ministrów 
Autonomicznej Republiki Krymu wyznaczyła w regionie Kirowskim po 50 ha dla spółek «Bora 
Solar», «Calypso Solar» oraz po 40 ha dla «Canari Solar», «Clarion Solar» oraz «Lennet Solar». W 
regionie Symferopolskim ziemie zostały podzielone: 40 ha dla «Orion Solar», «Jupiter Solar» oraz 
36 ha dla «Capella Solar». 

Dla realizacji projektu budowy elektrowni został zmieniony status tych ziem – z rolnych na 
tereny energetyczne. 

Do budowy elektrowni słonecznej o mocy 1 MW potrzeba około 2 ha.
Kodeks Ziemski Ukrainy przewiduje przydzielenie gruntów pod budowę i funkcjonowanie 

wszelkich projektów energetycznych bez przetargów lub aukcji. 
Polska Agencja Prasowa, 4 stycznia 2012 roku

У Криму з’являться сонячні електростанції
Рада міністрів Автономної Республіки Крим в Україні віддала в оренду 336 гектарів зем-

лі для будівництва сонячних електростанцій. В оренду на 49 років землю отримали вісім 
фірм із Німеччини, США, Китаю та Австралії.

Земля знаходиться на території Сімферопольського та Кіровського районів. Рада міні-
стрів Автономної Республіки Крим визначила у Кіровському районі по 50 га для фірм «Bora 
Solar», «Calypso Solar» та по 40 га для «Canari Solar», «Clarion Solar» і «Lennet Solar». У Сім-
феропольському районі земля була розподілена наступним чином: 40 га для «Orion Solar», 
«Jupiter Solar» та 36 га для «Capella Solar». 

Для реалізації проекту будівництва електростанцій було змінено призначення цих зе-
мель: із сільськогосподарського на енергетичне. 

Щоб побудувати сонячну електростанцію із потужністю 1 МВт, потрібно близько 2 га 
землі.

Земельний кодекс України передбачає виділення ділянок для будівництва і функціону-
вання усіх енергетичних проектів без проведення конкурсів та аукціонів. 

Polska Agencja Prasowa, 4 січня 2012 року

Події

Віфлеємський вогонь миру

Betlejemskie Światło Pokoju

Українські пластуни напередодні православного Різдва передали лучанам 
Віфлеємський вогонь. Ця традиція в Україні започаткована 12 років тому.

Ukraińscy płastuni w przededniu prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia 
przekazali łucczanom Betlejemskie Światło Pokoju. Ta tradycja na Ukrainie 
pojawiła się 12 lat temu.

Традиційно Віфлеємський вогонь миру по-
дорожує завдяки скаутській естафеті. Плас-
туни вже удванадцяте отримали його від 
польських скаутів у день Святого Миколая 
на міжнародному прикордонному переході 
«Устилуг-Зосін». Передача вогню миру на кор-
доні є символом єднання двох народів, тому 
цю традицію підтримують обидві держави.

Передача Віфлеємського вогню миру луча-
нам відбулася 5 січня о 16.00 на Театральному 
майдані, де зібралося кілька десятків людей, 
серед котрих були представники влади, ду-
ховенства, української скаутської організації 
та громади міста. До спільної молитви були 
запрошені представники кількох християн-
ських конфесій Луцька. Священики привіта-
ли лучан із Різдвяними святами і побажали, 
щоб ніхто не почував себе одиноким у ці дні.

– Незважаючи на те, що зараз зима, у серці не-
хай буде гаряче. Несіть те світло, той вогонь до 
інших, – побажав священик із Луцького монас-
тиря Святого Василія Великого УГКЦ Захарій.

До привітань приєднався секретар Луцької 
міської ради Григорій Пустовіт:

– Вогонь завжди символізував надію. Ві-
флеємський вогонь дає нам надію на те, що за-
втрашній день буде кращим, на те, що завтра 
ми реалізуємо себе, свої бажання і мрії. Дуже 
символічно, що цей вогонь у Луцьк привезли 
нам пластуни, що саме вони започаткували 
цю традицію, молоді люди, котрі розвивають-
ся морально і духовно. Це вселяє надію в нас – 
старше покоління.

Після привітань пластуни роздали луча-
нам свічки, які можна було запалити від го-

ловної лампадки і понести вогонь миру у свої 
домівки. Юні скаути мали благодійну місію – 
передати вогонь тим людям, котрі цього по-
требують найбільше і наразі перебувають да-
леко від своїх домівок – у лікарнях, школах-
інтернатах, будинках для пристарілих.

Нагадаємо, що передріздвяну традицію 
розповсюдження Віфлеємського вогню миру 
започаткувала у 1986 році австрійська теле-
радіокомпанія «ORF» із міста Лінц. Із самого 
початку акція планувалася з метою підтрим-
ки неповносправних дітей та усіх, хто потре-
бує допомоги та уваги у передріздвяний час. 
Одразу ж цю благородну справу взяли у свої 
руки скаути. Щороку представники «ORF» 
та австрійські скаути беруть Вогонь на місці 
народження Ісуса Христа у Віфлеємі, а далі 
транспортують його літаком до Австрії. Після 
урочистостей у віденському Кафедральному 
соборі естафета передається до сусідніх країн. 
Саме із рук в руки, від одного скаутського осе-
редку до іншого, Віфлеємський вогонь долає 
безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на 
світло тепла, миру і злагоди. По Україні Віфле-
ємський вогонь поширюють члени Пласту – 
Національної скаутської організації України. 

Ідея Вогню і його проста символіка сприй-
нялися українською громадою і впродовж 
останніх років для багатьох з нас Вогонь став 
невід’ємним доповненням святкування Різд-
ва Христового. Вогнем із Віфлеєму люди за-
палюють свічки на Святу Вечерю. Традиційно 
Вогонь зберігається у церкві до Йордану –  до 
19 січня. Потім його можна погасити.

Betlejemskie Światło Pokoju podróżuje trady-
cyjnie sztafetą dzięki skautom. Już po raz dwu-
nasty przekazali go płastunom polscy harcerze w 
dniu Świętego Mikołaja, na międzynarodowym 
przejściu granicznym „Uściług-Zosin”. Przeka-
zanie Światła Pokoju na granicy jest symbolem 
jednoczenia narodów -Polski i Ukrainy, dlatego 
tradycję tę podtrzymują obydwa państwa.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 
łucczanom odbyło się 5 stycznia o 16.00 na Pla-
cu Teatralnym. Zebrało się tu kilkadziesiąt osób, 
wśród których byli przedstawiciele władz, du-
chowieństwa, ukraińscy płastuni i społeczność 
miasta. Do wspólnej modlitwy zostali zaproszeni 
przedstawiciele kilku chrześcijańskich konfesji 
Łucka. Duchowni z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia życzyli łucczanom, aby nikt  w te dni nie 
czuł się samotny.

– Mimo, że jest teraz zima, niech w sercu bę-
dzie gorąco. Nieście to światło, ten ogień, do in-
nych – życzył ks. Zacharij z Łuckiego Klasztoru 
Św. Wasylija Wielkiego UCGK.

Do słów powitania dołączył się sekretarz Łu-
ckiej Rady Miejskiej Hryhorij Pustowit:

– Ogień zawsze symbolizował nadzieję. Betle-
jemskie Światło daje nam nadzieję na to, że jutrzej-
szy dzień będzie lepszy, na to, że jutro zrealizujemy 
swoje pragnienia i marzenia. Bardzo symbolicz-
nym jest to, że ten ogień do Łucka przywieźli nam 
płastuni, że to właśnie oni zaczęli tę tradycję – mło-
dzi ludzie, którzy rozwijają się moralnie i ducho-
wo. To daje nadzieję nam – starszemu pokoleniu.

Po przemówieniach płastuni rozdali łucczanom 
świece, które można było zapalić od głównego og-

nia i ponieść Światło Pokoju do swoich domów. Mi-
sją skautów było także przekazanie Światła ludziom 
potrzebującym tego najbardziej – tym, którzy prze-
bywają daleko od swoich rodzin – w szpitalach, in-
ternatach czy domach opieki dla osób starszych.

Przypomnijmy, że tradycję przekazywania 
Betlejemskiego Światła Pokoju przed Bożym Na-
rodzeniem zapoczątkowały w 1986 Austriackie 
Radio i Telewizja w Linzu. Od samego początku 
akcja planowana była jako działanie charytatyw-
ne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób po-
trzebujących uwagi w okresie przedświątecznym. 
Od początku udział w tej akcji wzięli skauci. Co 
roku przedstawiciele Austriackiego Radia i Tele-
wizji oraz austriaccy skauci biorą Światło w miej-
scu urodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, na-
stępnie transportują je samolotem do Austrii. Po 
uroczystościach w wiedeńskiej katedrze sztafetą 
przekazywane jest ono sąsiednim krajom. Z rąk 
do rąk, od jednego ośrodka skautów do drugiego, 
Betlejemskie Światło Pokoju  pokonuje granice i 
trafi a do wszystkich czekających na ciepło, pokój i 
zgodę. Na Ukrainie Betlejemskie Światło przeka-
zywane jest przez członków Płastu – Narodowej 
Organizacji Skautowej Ukrainy.

Idea Światła i jego prosta symbolika bliska jest 
ukraińskiemu społeczeństwu i w ciągu ostatnich 
lat dla wielu z nas Światło stało się obowiązko-
wym symbolem Świąt Bożego Narodzenia. Og-
niem z Betlejem ludzie zapalają świece podczas 
Wigilii. Tradycyjnie Światło jest w cerkwi do Jor-
dana – do 19 stycznia. Potem można go zgasić.

Аня ТЕТ

Ania TET
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Honorowy Patronat nad de-
batami naukowymi objął Bro-
nisław Komorowski, Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
ry w nadesłanym piśmie stwier-
dził: „Polska popiera podpisa-
nie Umowy Stowarzyszeniowej 
Ukraina – UE, a w jej ramach 
utworzenie pogłębionej strefy 
wolnego handlu i dochodzenia 
do systemu bezwizowego”.

List Bronisława Komorow-
skiego, Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej kończą słowa:

„Wierzę, że Polska i Ukrai-
na mogą razem zbudować swą 
pomyślną przyszłość, opartą 
na szacunku dla historycznej 
prawdy, pojednaniu i poczuciu 
solidarności. Życzę Państwu, 
by to spotkanie było kolejnym 
istotnym krokiem w tym dziele”.

Pismo odczytał prof. dr hab. 
Włodzimierz Osadczy, dyrek-
tor Centrum UCRAINIСUM 
KUL i jednocześnie pracownik 
naukowy tego Uniwersytetu, 
główny inicjator i organizator 
Konferencji.

W dalszej części debat wy-
kład inauguracyjny wygłosił ks. 
prof. dr hab. Stanisław Wilk, 

Rektor KUL. Przemawiał też 
prof. dr hab. Ihor Kocan, rek-
tora Narodowego Uniwersytetu 
Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki 
w Łucku, który dokonał pre-
zentacji książki – albumu „Z 
Ukrainy dawnych czasów”, po-
zycji napisanej po ukraińsku i 
po polsku.

Kulminacyjnym punktem 
tej części spotkania naukowców 
było wręczenie nadanych przez 
Senat Katolickiego Uniwersyte-
tu Jana Pawła II i Rektora tytu-
łów „Gratae memoriae signum 
universitatis” („Znak wdzięcz-
nej pamięci uniwersytetu”), 
wraz ze statuetką upamiętnia-
jącą składany w Rzymie przez 
ks. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego hołd nowowybranemu 
papieżowi Janowi Pawłowi II. 
Tytuły i statuetki odebrali JE 
ks. bp Marcjan Trofi miak, or-
dynariusz wołyński oraz prof. 
dr hab. Ihor Kocan, Rektor Na-
rodowego Uniwersytetu Wo-
łyńskiego im. Łesi Ukrainki w 
Łucku.

W laudacji ks. prof. dr hab. 
Stanisław Zięba, prorektor 
KUL stwierdził między inny-
mi, że ordynariusz łucki otrzy-

muje tytuł w podziękowaniu 
za „Niedokończone msze wo-
łyńskie i zaangażowanie na 
rzecz pojednania 
m i ę d z y 
n a r o d a -
mi”.  Praca 
duszpaster-
ska i spo-
łeczna bpa 
Trofimiaka 
p r z y p a d a -
ła w trud-
nym czasie 
p r z e m i a n 
na Ukrainie, 
transformacji 
ś r o d o w i s k a 
społecznego, 
politycznego i 
religijnego. W 
tych transfor-
macjach przy-
padł mu udział, 
szczególnie w 
znalezieniu miej-
sca i roli Kościoła 
katolickiego – do-
dał ks. prof. Zięba.

W odpowiedzi 
JE ks. bp. Marcjan Trofi miak 
mówił: „Przyszło nam żyć w 

czasach i miejscu bardzo cieka-
wym. Na ile się nam udało zro-
bić coś dobrego, oceni to histo-
ria, może skrytykuje, że można 
było więcej. Myślę jednak, że 
nie zmarnowaliśmy tego czasu”. 
Dodał też, że „trzeba pamiętać 
o Wołyniu nie po to, by jątrzyć 
bolesne rany i blizny, ale żeby je 
goić, w prawdzie, bo bez prawdy 
nie będzie przyszłości”.

Statuetkę i tytuł otrzymał 
też prof. I. Kocan. Gratulując 
wyróżnienia ks. prof. dr hab. 
Sławomir Nowosad, prorektor 

KUL, mówił, że „KUL ma szcze-
gólne zobowiązanie, by 
z w r a -

cać się ku Wscho-
dowi. - Wspólnota losu, dziejów, 
to zawsze jest zobowiązanie, 
zwłaszcza myśląc o młodzieży. 
Musimy mieć świadomość, że 
nikt nie jest samotną wyspą. 
Mamy powinność, by przy-
szłość budować bardziej razem, 
mieć świadomość teraźniejszo-
ści, nowych szans i zachować w 
pamięci to, co stanowi o naszej 
przeszłości”.

W części merytorycznej 
konferencji zebrani wysłucha-
li kilkudziesięciu referatów 
wygłoszonych przez naukow-
ców z Polski (Lublin, Rzeszów, 
Kraków, Warszawa, Zamość, 
Chełm), Ukrainy (Łuck, Dnie-
propietrowsk, Lwów, Czer-
niowce), Wielkiej Brytanii 
(Cambridge) i Kanady.

Dodajmy, że w międzyna-
rodowym spotkaniu świata 
nauki wzięli też udział przed-
stawiciele Lubelskiego Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie, 
Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Lublinie, Urzędu 
Miasta Lublin, grupa biznes-
menów i działaczy społecz-
nych, a także duchowieństwo z 
Polski i Ukrainy.

6 Співпраця

POLSKA – UKRAINA:
20 lat na tle 1000-letniego sąsiedztwa

ПОЛЬЩА – УКРАЇНА:
20 років на фоні 1000-літнього сусідства

Таку назву носила дводенна міжнародна конференція, організована у Лю-
блінському католицькому університеті Центром «UCRAINIСUM» ЛКУ, 

кафедрою української літератури ЛКУ, кафедрою міжнародних відносин Вищої 
державної професійної школи у Холмі, Інститутом Польщі Волинського націо-
нального університету ім. Лесі Українки, Товариством «Солідарність» Централь-
но-Східного регіону, а також Польським суспільно-католицьким об’єднанням.

Taki tytuł nosiła dwudniowa międzynarodowa konferencja zorganizowa-
na w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie przez Centrum 

UCRAINIСUM KUL, Katedrę Literatury Ukraińskiej KUL, Katedrę Stosunków 
Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Instytut 
Polski Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Środkowowschodniego oraz Polski Związek Katolicko-Społeczny.

Почесним опікуном на-
укових дебатів був Президент 
Республіки Польща Броніс-
лав Коморовський, котрий 
у вітальній телеграмі наго-
лосив: «Польща підтримує 
підписання Договору про 
асоціацію «Україна – ЄС» та 
створення у її рамках Зони 
вільної торгівлі, досягнення 
безвізового режиму».

Лист Президента Республіки 
Польща Броніслава Коморов-
ського закінчується словами:

«Вірю, що Польща і Укра-
їна можуть разом збудувати 
своє славне майбутнє, яке 
опирається на шануванні іс-
торичної правди, поєднанні 
та почутті солідарності. Ба-
жаю, щоб Ваша зустріч була 
черговим важливим кроком у 
цій справі». 

Телеграму зачитав про-
фесор Володимир Осад-
чий, директор Центру 
«UCRAINIСUM» ЛКУ та одно-
часно науковий працівник уні-
верситету, головний ініціатор 
та організатор конференції.

Згодом інавгураційну 
промову виголосив ксьондз 
професор Станіслав Вільк, 
ректор ЛКУ. Виступив також 
професор Ігор Коцан, ректор 
Волинського національного 
університету ім. Лесі Укра-
їнки, котрий презентував 

книжку-альбом 
«Із давніх часів 
України», на-
писану україн-
ською та поль-
ською мовами.

Ку л ь м і н а -
ційним момен-
том цієї час-
тини зустрічі 
н а у к о в ц і в 
стало наго-
р о д ж е н н я 
Сенатом і 
р е к т о р о м 
Люблінсько-
го католиць-
кого уні-
версите т у 
І в а н а 
Павла ІІ 
тит улами 
« G r a t a e 
memoriae 
s i g n u m 

universitatis» («Знак вдяч-
ної пам’яті університету») ра-
зом із пам’ятною статуеткою, 
на якій ксьондз кардинал 
Стефан Вишинський складає 

пошану новообраному Папі 
Іванові Павлу ІІ. Титули та 
статуетки отримали  єпископ-
ординарій Луцької дієцезії 
Маркіян Трофим’як та ректор 
Волинського національного 
університету ім. Лесі Україн-
ки Ігор Коцан. 

У своїй промові прорек-
тор ЛКУ, професор Станіслав 
Зємба заявив, що луцький 
ординарій отримує титул як 
вдячність за «Незавершені 
волинські богослужіння та 
активну участь у поєднан-
ні між народами». Духовна 

та суспільна робота єписко-
па Трофим’яка припала на 
важкі часи змін в Україні, 
трансформацію суспільного, 
політичного та релігійного 
устроїв. «У цих трансформа-
ціях він знаходив місце і роль 
католицького Костелу», – до-
дав ксьондз професор Зємба.

Відповідаючи, ксьондз 
єпископ Маркіян Трофим’як 
сказав: «Нам довелося жити 
у дуже цікавих місці та часі. 
Наскільки нам вдалося зро-
бити щось добре, оцінить 
історія. Можливо, вона роз-
критикує нас за те, що можна 
було й більше зробити. Однак 
думаю, що ми не змарнували 
часу». Також він додав, що 
«необхідно пам’ятати про Во-
линь не для того, щоб ятрити 
болісні рани та шрами, а щоб 
їх гоїти у правді. Бо без прав-
ди немає майбутнього».

Статуетку і титул отримав 
також професор Ігор Коцан. 
Вітаючи його із відзнакою, 
ксьондз професор, проректор 
ЛКУ Славомір Новосад ска-
зав, що «ЛКУ має особливе 

зобов’язання, звертаючись до 
Сходу. Спільнота долі, істо-
рії – це завжди зобов’язання, 
особливо коли говоритиме-
мо про молодь. Ми повинні 
усвідомлювати, що ніхто не 
є самотнім островом. Ми 
зобов’язані будувати май-
бутнє разом, усвідомлювати 
сучасне, нові виклики і збері-
гати у пам’яті те, що належить 
до нашого минулого». 

Під час основної частини 
конференції були виголошені 
кілька десятків доповідей на-
уковцями із Польщі (Люблін, 
Жешув, Краків, Варшава, За-
мость, Холм), України (Луцьк, 
Дніпропетровськ, Львів, Чер-
нівці), Великобританії (Кемб-
ридж) та Канади.

Варто додати, що у міжна-
родній зустрічі світової науки 
взяли також участь представ-
ники Люблінської маршалков-
ської ради, Люблінського во-
єводства, Люблінської міської 
ради, група бізнесменів та сус-
пільних діячів, а також духо-
венство із Польщі та України.

Анджей ВАВРИНЮК
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7 січня у Мистець-
кій Крамниці в Луцьку 
відбувся майстер-клас 
«Солом’яний янгол», на 
якому діти разом із бать-
ками виготовляли вироби 
з соломи. Свято органі-
зували у рамках проекту 
«Від Миколая до Василя 
– казкові дні для дітвори». 

5 січня 2012 року у 
Луцьку завершився благо-
дійний марафон «YOLKA 
FINDER», організований 
«Молодіжним порталом 
Волині». Під час марафо-
ну продавалися ялинки, 
виготовлені мешканцями 
Луцька. Отримані кошти 
підуть на потреби Волин-
ського обласного спеціалі-
зованого будинку дитини.

Головним тренером 
луцької «Волині» став ко-
лишній футболіст і тренер 
київського «Динамо» Ана-
толій Дем’яненко. 

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

7 stycznia w sklepie ar-
tystycznym w Łucku odby-
ły się warsztaty “Słomiany 
anioł”, podczas których dzie-
ci wspólnie z rodzicami two-
rzyły wyroby ze słomy. Świę-
to zostało zorganizowane w 
ramach projektu “Od Mi-
kołaja do Wasyla – bajeczne 
dni dla dzieci”.

5 stycznia 2012 w Łucku 
zakończył się charytatywny 
maraton YOLKA FINDER, 
zorganizowany przez Mło-
dzieżowy Portal Wołynia. 
Podczas maratonu sprzeda-
wano choinki zrobione ręcz-
nie przez mieszkańców Łucka. 
Zebrane środki zostaną prze-
kazane Wołyńskiemu Obwo-
dowemu Domu Dziecka.

Głównym trenerem łu-
ckiej drużyny piłkarskiej 
Wołyń został były piłkarz i 
trener kijowskiego Dynamo 
Anatolij Demjanenko.

8 stycznia w Łucku odbyła 
się tradycyjna akcja, przepro-
wadzona przez plastunów, 
„Bożonarodzeniowa świeca”, 
której motywem przewod-
nim była walka dobra ze 
złem. Podczas imprezy poka-
zano przedstawienia, śpiewa-
no kolędy i przeprowadzono 
jarmark bożonarodzeniowy.

У період із 12 по 15 січня 
у Луцьку традиційно відбу-
дуться різдвяні фестивалі: 
фестиваль вертепів «З Різд-
вом Христовим!», фестиваль 
колядок та щедрівок «Різд-
вяні піснеспіви», етнофести-
валь «Різдво у Луцьку». 

W okresie od 12 do 15 
stycznia w Łucku tradycyjnie 
odbędą się bożonarodzenio-
we festiwale: Festiwal Szopek 
„Z Rizdwom Chrystowym”, 
festiwal kolęd i szczedriwek 
„Rizdwiani Pisnespiwy”, et-
nofestiwal „Rizdwo w Łucku”.

8 січня у Луцьку відбу-
лася традиційна пластова 
акція «Різдвяна свічечка», 
головною темою якої стала 
боротьба Добра та Зла. У 
програмі заходу були ви-
стави, колядки та різдвя-
ний ярмарок.

Фестивалі

Program stypendialny
im. Stanisława Grabskiego
dofi nansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, skiero-
wany jest do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów 
byłego ZSRR studiujących kierunki ekonomiczne (m.in. ekonomia, 
fi nanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i 
ekonometria, metody ilościowe i systemy informacyjne, stosunki 
międzynarodowe gospodarcze, zarządzanie) na polskich uczelniach 
w r.ak. 2011/2012. Więcej informacji: www.stypendium.org

O stypendium SEMPER 
POLONIA aplikuj w internecie
Od stycznia 2012 r. Fundacja SEMPER POLONIA uruchamia Zin-
tegrowany Elektroniczny System Stypendialny (ZESS), za pośredni-
ctwem którego wszyscy studenci polskiego pochodzenia będą mogli 
składać wnioski stypendialne o przyznanie stypendium SEMPER 
POLONIA.

Więcej informacji: www.semperpolonia.pl
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Андрій Курков:
«Про ненаписані романи шкодувати не буду»

Andrij Kurkow:
«Nie będę żałował nie napisanych powieści»

Андрій Курков народився 23 квітня у 1961 році у Ленінградській облас-
ті, проте виріс у Києві. Він є одним із найвідоміших українських пись-

менників за кордоном. Займається також журналістикою і написанням 
сценаріїв. Твори Андрія Куркова перекладені майже 40-а мовами світу. 
Із 1988 року – член англійського ПЕН-клубу. Нещодавно Андрій Курков 
зустрівся зі своїми читачами у Луцьку.

Andrij Kurkow urodził się 23 kwietnia 1961 roku w obwodzie leningradzkim, 
jednak dorastał w Kijowie. Jest jednym z najbardziej znanych pisarzy ukra-

ińskich poza granicami kraju. Jest również dziennikarzem i pisze scenariusze. 
Dzieła Andrija Kurkowa zostały przetłumaczone prawie w 40 językach świata. 
Od 1988 roku jest on członkiem angielskiego klubu PEN. Ostatnio Andrij Kur-
kow spotkał się ze swoimi czytelnikami w Łucku.

«Повністю корумповане 
суспільство, в кінці кін-
ців, продає свою неза-
лежність»

– Пане Адрію, Ви належи-
те до небагатьох публічних 
людей, котрі не бояться го-
стро критикувати як ниніш-
ню, так і колишню владу. 
Нещодавно в інтерв’ю для 
«New York Times» сказали, 
що українці доживуть до 
справжньої демократії і, як 
одні з найбільш живучих і 
пристосовницьких народів, 
стануть законослухняними 
громадянами. Невже є надія 
на такий розвиток подій?

– Іншого варіанту немає – 
або шлях до цивілізовано-
го суспільства, або втрата 
державності через тотальну 
корупцію влади і корумпо-
ваність населення. Повністю 
корумповане суспільство, в 
кінці кінців, продає свою не-
залежність. У нормальних 
країнах корумпованою буває 
тільки частка вищої влади, 
але це компенсується мо-
ральністю населення та біль-
шої частини влади.

– Ще недавно говорили, 
що коли б Тимошенко не 
ув’язнили, то після наступ-
них виборів вона так само 
повелася б із нинішньою 
правлячою елітою…

– Я говорив, що коли і 
якщо Тимошенко вийде, вона 
покладе все життя на те, щоб 
повернутися до влади і за-

проторити до в’язниць усіх, 
хто презентує владу зараз. 
Звичайно, не всіх-усіх, а го-
ловних очільників. Менші 
самі перебіжать, як раніше 
перебігали від Тимошенко до 
«регіонів».

– Чи має Україна євро-
атлантичне майбутнє, коли 
при владі буде Янукович та 
Партія регіонів?

– Ні, ані Януковичу, ані 
Партії регіонів це не потріб-
но. Риторика про приєднан-
ня можлива в якості драту-
вання Росії, але ж і в НАТО 
добре це розуміють. З іншого 
боку, членство в НАТО – це 
дорого і для країни, якій ви-
стачає грошей на пенсії держ-
службовцям і депутатам, але 
не вистачає на пенсії звичай-
ним громадянам.

– В Україні часто гово-
рять, що на своїй Батьків-
щині Ви не реалізували сво-
го творчого потенціалу, а 
більше відомі за кордоном, 
хоча Ваш роман «Пікнік на 
льоду» став справжнім бест-
селером. В Україні він ро-
зійшовся 150-тисячним ти-
ражем. Ви задоволені тим, 
наскільки Ваші книги пред-
ставлені на вітчизняному 
книжковому просторі?

– Більш-менш книжки 
представлені в країні, але, за-
звичай, не всюди. Задоволе-
ним бути у мене не має вели-
кої причини. Деякі книгарні, 
які спеціалізуються на прода-
жі україномовних книг, довго 
не хотіли брати мої книжки 

на реалізацію, тому що пишу 
російською, а коли брали і 
продавали, то не робили до-
даткового замовлення. Але з 
цим борються видавці, це не 
моя особиста справа. Щодо 
читацької аудиторії, то тут не 
маю на що скаржитися. Вона 
є і вона не менш активна, ніж 
моя читацька аудиторія в 
Японії чи в Швейцарії, і це я 
відчуваю.

«Третина «великої 
радянської літератури» 
походить з України

– Не сердитеся, що Вас на-
зивають сучасним Гоголем. 
Проте не за манерою пись-
ма, а за творчою біографією. 
Ви сформувалися в Україні, 
а твори пишете російською 
мовою. Пригадую навіть, 
що кілька років тому в Ки-
єві, у літературній кав’ярні 
«Купідон», Вам вручили ди-
плом «Найкращого москаля 
в українській літературі».

– Та ні, на що тут серди-
тись. Я Гоголя люблю. А щодо 
російськомовності, то трети-
на «великої радянської літе-
ратури» походить з України і 
має належати її культурі – це 
і Василь Гросман, і Ілля Ерен-
бург, і багато-багато інших. 
Просто у нас не люблять об-
говорювати цю тему. А могли 
б пишатися, що російсько-
мовна українська література 
досягла світового рівня!

– У 2005 році Ви стали 
персоною нон-ґрата у Росії, 
було розірвано контракт із 
видавництвом. Ваша офі-
ційна критика Росії після 
Помаранчевої революції 
дала свої плоди. Як нині оці-
ните ситуацію в Росії?

– Офіційно мене не ого-
лошували «персоною нон-
ґрата», бо я таких докумен-
тів не бачив. Але московське 
видавництво «АСТ» справ-
ді розірвало контракт і мої 
книжки були прибрані з усіх 
російських книгарень. Я був 
відсутнім там 18 місяців і 
тільки з 2006-го знайшовся 
видавець у Санкт-Петербурзі, 
що знову став видавати мої 
романи – видавництво «Ам-
фора». Щодо ситуації в Росії, 
то там все йде по-іншому. Це 
велика країна, в якій простір 
заважає часові. Може щось 
відбутись у Москві, але чи 
відбудеться те ж саме в Хаба-
ровську? Протести опозиції, 
які була вимушена дозволи-
ти влада, показують ріст не-
вдоволення людей існуючою 
системою, але революції там 
не буде і армія чи поліція ні-
коли не перейдуть на бік де-
монстрантів.

– Світова слава, можливо, 
є тим аргументом, щоб саме 
Ви стали першим Нобелів-
ським лауреатом від Украї-
ни?

«Kompletnie skorum-
powane społeczeństwo, 
ostatecznie, sprzedaje 
swoją niezależność»

– Panie Andriju, jest Pan 
jedną z tych nielicznych osób, 
które nie boją się ostro kry-
tykować zarówno obecnego, 
jak też poprzedniego rządu. 
Ostatnio w wywiadzie dla 
«New York Times» powiedział 
Pan, że Ukraińcy doczekają 
się prawdziwej demokracji i 
jako jeden z najbardziej wy-
trwałych і dostosowanych 
narodów, staną się prawo-
rządnymi obywatelami. Czy 
rzeczywiście jest szansa na 
taki rozwój wydarzeń?

– Nie mamy innego wyjścia 
– albo droga do społeczeństwa 
cywilizowanego, albo utrata 
państwowości z powodu cał-
kowitej korupcji władz i ko-
rupcji ludności. Kompletnie 
skorumpowane społeczeństwo 
w końcu sprzedaje swoją nie-
zależność. W normalnych kra-
jach skorumpowana bywa tylko 
część władzy, ale to się kom-
pensuje moralnością ludności i 
większości władz.

– Jeszcze niedawno mówił 
Pan, że jeżeli Tymoszenko 
nie zostałaby aresztowana, to 
po wyborach ona w podob-
ny sposób działałaby wobec 
obecnego rządu…

– Mówiłem, że kiedy i jeśli 
Tymoszenko zostanie zwolnio-
na, poświęci całe życie temu, 
aby powrócić do władzy i wsa-
dzić do więzienia tych wszyst-
kich, którzy obecnie reprezen-
tują władzę. Oczywiście, że nie 
wszystkich po kolei, a tylko 
przewodniczących. Mniejsi 
sami uciekną, podobnie jak 
wcześniej uciekali od Tymo-
szenko do «regionów».

– Czy Ukraina ma euroat-
lantycką przyszłość dopóki 
rządzi Janukowycz i Partia Re-
gionów?

– Nie, ani Janukowycz, ani 
Partia Regionów tego nie po-
trzebują. Retoryka na temat 
ewentualnego przystąpienia 
tylko sprawia kłopoty Rosji, ale 
w NATO to też bardzo dobrze 
rozumieją. Z drugiej strony, 
członkostwo w NATO jest zbyt 
drogie dla kraju, w którym nie 
brakuje pieniędzy na emerytu-
ry urzędników państwowych i 
parlamentarzystów, lecz nie wy-
starcza na emerytury zwykłych 
obywateli.

– Na Ukrainie istnieje 
mniemanie, że w swojej oj-
czyźnie nie zrealizował Pan 
swego twórczego potencjału, 
że bardziej jest Pan znany za 
granicą, chociaż Pana powieść 
«Piknik na lodzie» stała się 
prawdziwym bestsellerem. Na 
Ukrainie sprzedano 150 tysię-
cy pozycji tego wydania. Czy 
jest Pan zadowolony z tego, w 
jakim stopniu Pana książki są 
popularyzowane w kraju?

– Moje książki w kraju są 
popularyzowane, ale nie wszę-
dzie. Nie mam wielu powodów 
do zadowolenia. Niektórzy wy-
dawcy, którzy specjalizują się w 
sprzedaży ukraińskojęzycznych 
książek, długo nie zgadzali się 
na drukowanie moich książek, 
ponieważ piszę w języku rosyj-
skim, a jeżeli brali i sprzedawali, 
to wniosków o dodatkowe eg-
zemplarze nie składali. Jednak 
o to trwa walka pomiędzy wy-
dawcami, to nie jest moja osobi-
sta sprawa. Co dotyczy czytelni-
ków, to nie mam na co narzekać. 
Oni są aktywni, podobnie jak 
moi czytelnicy w Japonii czy w 
Szwajcarii, i ja to czuję.

«Jedna trzecia «wielkiej 
literatury radzieckiej» 
pochodzi z Ukrainy

– Pan się nie gniewa, że na-
zywają Pana współczesnym 
Gogolem. Świadczy o tym jed-
nak twórczy życiorys, a nie to, 
jak Pan pisze. Dorastał Pan na 
Ukrainie, pisze też w języku 
rosyjskim. Przypominam na-
wet sobie, jak kilka lat temu w 
Kijowie, w kawiarni literackiej 
«Kupidon» wręczono Panu 
dyplom «Najlepszego Moskala 
w literaturze ukraińskiej».

– Ależ nie, dlaczego mam się 
gniewać. Lubię Gogola. A jeśli 
chodzi o język rosyjski, to jedna 
trzecia «wielkiej literatury ra-
dzieckiej» pochodzi z Ukrainy i 
powinna należeć do jej kultury 
– jest to i Wasilij Grossman, i 
Ilja Erenburg i wielu innych. Po 

prostu u nas nie lubią wracać 
do tego tematu. Jednak mogli-
by być dumni z tego, że litera-
tura ukraińska pisana w języku 
rosyjskim ukształtowała się na 
poziomie światowym!

– W 2005 roku został Pan 
persona non grata w Rosji, 
została rozwiązana umowa z 
wydawnictwem. Pana ofi cjal-
na krytyka Rosji po Rewolu-
cji Pomarańczowej dała swoje 
owoce. Jak obecnie ocenia Pan 
sytuację w Rosji?

– Ofi cjalnie nie zadeklaro-
wano mnie jako «persona non 
grata», bo nie widziałem tych 
dokumentów. Ale wydawnictwo 
moskiewskie «АSТ» naprawdę 
rozwiązało umowę i moje książ-
ki zostały usunięte ze wszyst-
kich księgarni rosyjskich. Byłem 
tam nieobecny przez 18 miesię-
cy i dopiero od roku 2006 zna-
lazł się wydawca w Petersburgu, 
który znowu zaczął wydawać 
moje powieści – wydawnictwo 
«Amfora». Co dotyczy sytuacji 
w Rosji, to tam wszystko toczy 
się inaczej. Jest to duży kraj, 
w którym obszar przeszkadza 
czasowi. Coś może się odbyć w 
Moskwie, jednak czy stanie się 
to samo w Chabarowsku? Pro-
testy opozycji, na które władze 
musiały się zgodzić, wskazują 
na narastające niezadowolenie 
wśród ludzi z powodu istnieją-
cego systemu, jednak do rewo-
lucji tam nie dojdzie i wojsko 
lub policja nigdy nie przejdą na 
stronę demonstrantów.

– Światowa renoma, jest być 
może powodem, dla którego 
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Ukraińska prasa o Polsce
У Польщі військовий прокурор 

під час прес-конференції спробував накласти на себе руки 
Польський військовий прокурор Миколай Пшибил спробував накласти на себе руки під 

час перерви на прес-конференції.
Під час спілкування з журналістами у Познані Пшибил захищав своїх колег від звину-

вачень ЗМІ у порушенні закону при встановленні певних телефонних даних слідчими, що 
брали участь у розслідуванні авіакатастрофи під Смоленськом у 2010 році.

«Ми нікого не підслуховували, ми не порушували права, можливо, й були якісь ухилення, 
проте це не було порушенням права», – цитує прокурора «Польське радіо».

Незабаром після цього він попросив журналістів вийти з зали на кількахвилинну перерву. 
Через деякий час учасники конференції почули постріл.

Прокурора негайно шпиталізували, нині він у реанімації, однак, за даними «Reuters», його 
життя у безпеці.

Генпрокуратура Польщі мала оголосити своє рішення щодо військових прокурорів з По-
знані, які, за повідомленнями ЗМІ, без рішення суду вимагали від операторів стільникової 
мережі переказу даних, зокрема, текстових повідомлень журналістів, які стежили за проце-
сом розслідування обставин авіакатастрофи під Смоленськом. Оператори відмовилися це 
робити, а справа набрала розголосу завдяки ЗМІ.

  
Gazeta.ua, 9 січня 2012 року

Polski prokurator wojskowy 
w czasie konferencji prasowej usiłował popełnić samobójstwo 
 Polski prokurator wojskowy Mikołaj Przybył, usiłował popełnić samobójstwo w przerwie konfe-

rencji prasowej.
Podczas rozmowy z dziennikarzami w Poznaniu, Przybył bronił swoich kolegów od oskarżeń 

mediów o przekroczenie prawa poprzez przeciek pewnych danych telefonicznych przez śledczych, 
którzy uczestniczyli w badaniu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku.

«Nikogo nie podsłuchiwaliśmy. Nie łamaliśmy prawa. Być może, były jakieś uchybienia, jednak 
nie było to przekroczeniem prawa» – cytuje prokuratora «Radio Polskie».

Wkrótce po tych słowach poprosił on dziennikarzy o kilkuminutową przerwę, aby mógł ode-
tchnąć. Po chwili uczestnicy konferencji usłyszeli strzał.

Prokurator natychmiast został przewieziony do szpitala. Teraz  znajduje się na reanimacji. We-
dług informacji «Reuters», jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prokuratura Generalna Polski miała ogłosić swoją decyzję w sprawie prokuratorów wojskowych z 
Poznania, którzy według doniesień mediów, bez postanowienia sądowego wymagali od operatorów 
sieci transferowej przecieku informacji, zwłaszcza tekstowych zawiadomień dziennikarzy, którzy 
nadzorowali proces dochodzenia w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem. Operatorzy im  odmówili 
i doszło to do publicznej wiadomości, za pośrednictwem mediów.

Gazeta.ua, 9 stycznia 2012 roku

Цьогорічна амністія нелегальних мігрантів 
у Польщі найбільше торкнеться українців 

Законом про амністію нелегальних мігрантів у Польщі, який набув чинності 1 січня 2012 
року, найбільше скористаються українці. У перші дні січня Управління у справах іноземців 
Польщі зареєструвало близько 500 звернень від нелегалів, зокрема, 133 – від громадян Украї-
ни, 132 – В’єтнаму, 77 – Вірменії. Про це повідомив керівник Управління у справах іноземців 
Польщі Рафал Рогала. 

«Користь від легалізації перебування матимуть як іноземці, так і держава, з точки зору якої 
вигідним є виведення іноземців із «чорного ринку», їх легальне працевлаштування, надання 
їм можливості сплати податків та користування соціальними гарантіями», – зазначив Р.Рогала. 

Новий закон про легалізацію нелегальних мігрантів передбачає амністію для іноземців, 
які безперервно проживають у Польщі, щонайменше, з 20 грудня 2007 року (часу вступу 
Польщі до Шенгенської зони, – ред.). Заяви від іноземців прийматимуться до кінця червня 
нинішнього року. 

 Укрінформ, 6 січня 2012 року

Tegoroczna amnestia dla nielegalnych imigrantów 
w Polsce najbardziej będzie dotyczyła Ukraińców

Z Ustawy o Amnestii Nielegalnych Imigrantów w Polsce, która weszła w życie 1 stycznia 2012 
roku, najbardziej skorzystają Ukraińcy. Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Polski Rafał Rogala, 
poinformował, że w pierwszych dniach stycznia,  Urząd  zarejestrował około 500 wniosków od nie-
legalnych imigrantów, w tym 133 – od obywateli Ukrainy, 132 – Wietnamu, 77 – Armenii. 

« Na legalizacji pobytu zyskają zarówno cudzoziemcy, jak i państwo. Wycofa się cudzoziemców z 
«czarnego rynku», co umożliwi im zatrudnienie prawne, umożliwi także płacenie podatków i korzy-
stanie z gwarancji socjalnych» – zauważył Rafal Rogala. 

Nowa ustawa o legalizacji nielegalnych imigrantów przewiduje amnestię dla obcokrajowców mieszka-
jących w Polsce nieprzerwanie, co najmniej od 20 grudnia 2007 roku (od momentu przystąpienia Polski 
do strefy Schengen – Red.). Wnioski od cudzoziemców są przyjmowane do końca czerwca bieżącego roku.

Ukrinform, 6 stycznia 2012 roku

Легенда польського футболу: 
«Приймаємо Євро-2012 завдяки Україні» 

Посол Євро-2012, легендарний польський футболіст Збігнев Бонєк поділився очікуваннями від 
майбутньої європейської першості.

«Це неймовірна можливість, завдяки якій Польща отримає поштовх для розвитку, а іноземці 
побачать, що це дуже цікава, сучасна країна, яку варто відвідати. Для Польщі це як остаточне 
підтвердження того, що ми – повністю європейська країна. Для нас – це успіх», – зазначив Бонєк.

За його словами, Чемпіонат Європи допоміг у розвитку футбольної інфраструктури країни. 
Також Бонєк відзначив і підготовку України до Євро-2012.

«Не будемо забувати, що цей захід буде проведено спільно обома країнами. Україна багато зро-
била, і ми маємо можливість приймати у себе Євро і завдяки їй. Я б дуже хотів подивитися деякі 
матчі, які відбудуться в Україні», – заявив поляк.

 Korrespondent.net, 4 січня 2012 року

Legenda polskiej piłki nożnej: 
Przyjmujemy Euro-2012 dzięki Ukrainie 

Ambasador Euro-2012, legendarny polski piłkarz Zbigniew Boniek podzielił się przemyśleniami 
dotyczącymi przyszłych mistrzostw europejskich. 

«Jest to nadzwyczajna okazja, dzięki której Polska otrzyma nowy impuls do rozwoju, a cudzo-
ziemcy zobaczą, że jest to bardzo ciekawy, współczesny kraj, warty odwiedzenia. Dla Polski jest to 
ostateczne potwierdzenie, że jesteśmy w pełni krajem europejskim. Dla nas to jest sukces» – stwier-
dził Boniek.

Według niego, Mistrzostwa Europy pomogą w rozwoju piłkarskiej infrastruktury kraju.  Boniek  
zwrócił również uwagę na przygotowania Ukrainy do Euro-2012.

«Nie zapominajmy, że to wydarzenie odbędzie się wspólnie w obu krajach. Ukraina poczyniła 
duże postępy i mamy możliwość organizować u siebie Euro też dzięki niej. Bardzo chciałbym obej-
rzeć niektóre mecze, które odbędą się na Ukrainie» – powiedział Polak.

Korrespondent.net, 4 stycznia 2012 roku

Точка зору

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК

– Ой! Давайте залишимо цю тему для 
обсмоктування критикам. Для мене голо-
вним є те, що я став професійним пись-
менником і маю десятки трибун у світі для 
висловлення власних думок. А Нобелів-
ська премія? От якби я був чорношкірим 
російськомовним письменником китай-
ського походження і іншої сексуальної орі-
єнтації…

– Пане Андрію, Ви прекрасно вмієте три-
мати в інтризі публіку під час літературних 
вечорів. Уміти прекрасно розповідати істо-
рії – це найголовніша риса успішного пись-
менника?

– Не обов’язково. Це плюс, якщо пись-
менник публічний і зустрічається з читачами 
регулярно. Але ж є багато визнаних у світі 
письменників, котрі не люблять публічних 
зустрічей – Патрик Зюскінд, Луї де Берньер, 
Харукі Муракамі, Петер Хьог…

– У молодості Ви працювали охоронцем 
в Одеській в’язниці. Ви, мабуть, єдиний 
письменник, котрий прийшов у літерату-
ру із настільки неординарної професії. Чи 
може, узагалі, бути якийсь типовий шлях у 
літературу? 

– Типовий шлях – це у журналістиці чи 
медицині. Але я не працював, а служив в ар-
мії охоронцем в Одеській в’язниці, тож це 
не зовсім був мій вибір. Хоча я не шкодую і 
вважаю, що письменник чим більше набуде 
подібного досвіду, тим краще.

– Декотрим відомим українським пись-
менникам закидають, що вони – грантоїди. 
Ви навідріз відмовилися від грантів, моти-
вуючи, що гонорарів вистачає. Отже, жити 
з літературної праці цілком можливо?

– Можливо, якщо сприймати письменни-
цтво як працю, а не як привід для тусовки і 
постійного пияцтва.

– В Україні чимало молодих письменни-
ків, котрі мріють про славу, успіх, гроші… 
Література може принести ці житейські 
привілеї, коли автори пишуть лише для 
українського читача?

– Перш за все, треба писати для читача. 
Люко Дашвар пише тільки для українського 
читача і продає сотні тисяч примірників в 
Україні. Звичайно, за це можна жити. Любко 
Дереш продає багато книжок, Лада Лузіна ще 
більше. Є ще кого називати – Ліна Костенко, 
Марія Матіос тощо.

– У своєму житті Вам довелося чимало 
подорожувати Європою. Українці вважа-
ють себе європейцями слушно? 

– Звичайно, слушно. Вони ж білі, розумні і 
соціальні егоїсти! Що ще треба, щоб назива-
тись європейцями?

– Фільмами стали близько двох десятків 
Ваших творів. Чим зацікавила саме сценар-
на робота?

– Точніше, за двадцятьма моїми сценарія-
ми зняли художні, документальні, коротко-
метражні та телефільми, з них один – за моїм 
романом «Приятель небіжчика», і це був 
єдиний фільм з українською участю, хоча за 
французькі гроші. Він пройшов у світовому 
комерційному прокаті і права на його про-
кат у США та Канаді купила фірма «SONY». 
Більше я не пишу сценаріїв, особливо після 
останнього негативного досвіду співпраці з 
нашим Міністерством культури.

«Думок і планів – на два десятки 
романів»

– Мало хто знає, що Ви також пишете 
твори для дітей. Це викликано тим, що самі 
маєте трьох дітей? 

– Книжки для дітей я почав писати задовго 
до того, коли у мене самого народилися діти. 
Точніше – я почав їх писати в одеській в’язниці. 
Це була, свого роду, психологічна компенсація 
за незручності перебування у тому місці, хоч 
я і не був «зеком». Мені така робота сподоба-
лась і я продовжую писати казки. Незабаром 
вийде моя наступна книжка для дітей – «Чому 
їжачка ніхто не гладить». Вона з’явиться у тер-
нопільскому видавництві «Богдан – Навчаль-
на книга» з чудовими ілюстраціями київської 
художниці Тетяни Горюшиної.

– Чого ще не встигли зробити у літерату-
рі і чи можна узагалі встигнути зробити усе 
заплановане?

–Ні, все зробити неможливо. Часу ніколи 
не вистачить. Але з цим треба змиритись і 
просто працювати. Скільки встигну – стіль-
ки встигну. Думок і планів – на два десятки 
романів. Але я завжди обираю серед думок 
ті, які мені здаються найбільш цікавими. Тож 
про ненаписані романи шкодувати не буду.

– Дуже дякую за розмову.

właśnie Pan powinien zostać pierwszym laurea-
tem Nagrody Nobla z Ukrainy?

– Ojej! Proszę pozostawić ten temat do oce-
ny krytykom. Dla mnie najważniejsze jest to, że 
zostałem zawodowym pisarzem i mam dziesiąt-
ki trybun na świecie do wyrażania swoich myśli. 
Nagroda Nobla? Gdybym był czarnoskórym pi-
sarzem piszącym w języku rosyjskim, pochodze-
nia chińskiego i innej orientacji seksualnej …

– Panie Andriju, potrafi  Pan doskonale 
utrzymać napięcie również w czasie wieczo-
rów literackich. Czy umiejętność wspaniałego 
opowiadania historii jest najważniejszą cechą 
sukcesu pisarza?

– Niekoniecznie. Jest to zaleta, jeśli pisarz 
jest osobą publiczną i ma regularne spotkania 
z czytelnikami. A jednak na świecie jest dużo 
słynnych pisarzy, którzy nie lubią spotkań pub-
licznych – Patrick Süskind, Louis de Bernières, 
Haruki Murakami, Peter Hoeg…

– W młodości pracował Pan jako ochro-
niarz w odeskim więzieniu. Jest Pan chyba je-
dynym pisarzem, którzy wszedł do literatury z 
tak niezwykłego zawodu. Czy w ogóle istnieje 
jakaś typowa droga do literatury? 

– Droga typowa może być w dziennikarstwie 
czy medycynie. Jednak ja nie pracowałem, a słu-
żyłem w wojsku jako ochroniarz odeskiego wię-
zienia i nie był to do końca mój wybór. Nie żałuję 
tego i uważam, że im więcej pisarz zdobędzie po-
dobnych doświadczeń, tym lepiej.

– Niektórym pisarzom ukraińskim zarzuca 
się, że skupiają się tylko na grantach. Pan sta-
nowczo rezygnuje z grantów, argumentując to 
tym, że nie brakuje honorariów. Możliwe jest 
więc życie z pracy literackiej?

– Możliwe, jeżeli pisanie traktuje się jak pracę, 
a nie jako powód do zabaw i ciągłego pijaństwa.

– Na Ukrainie jest wielu młodych pisarzy, 
którzy marzą o sławie, sukcesie, pieniądzach… 
Czy literatura może zagwarantować te co-
dzienne przywileje, kiedy autorzy piszą tylko 
dla ukraińskiego czytelnika?

– Przede wszystkim trzeba pisać dla czytel-
nika. Luko Daszwar pisze wyłącznie dla ukraiń-
skiego czytelnika i sprzedaje setki tysięcy egzem-
plarzy na Ukrainie. Oczywiście, z tego można 
żyć. Lubko Deresz sprzedaje dużo książek, Łada 
Łuzina jeszcze więcej. Mamy jeszcze kogo wy-
mienić – Lina Kostenko, Maria Matios i inni.

– W swoim życiu odbył Pan wiele podróży 

po Europie. Czy Ukraińcy słusznie uważają się 
za Europejczyków? 

– Oczywiście, że słusznie. Przecież są białymi, 
mądrymi i społecznymi egoistami! Czego jeszcze 
potrzeba, aby uważać się za Europejczyka?

– Około 20 Pana  prac zostało sfi lmowa-
nych. Dlaczego zainteresował się Pan pisaniem 
scenariuszy?

– Mówiąc dokładniej, dwadzieścia moich sce-
nariuszy zostało sfi lmowanych jako fi lmy fabu-
larne, dokumentalne, krótkometrażowe i teleno-
wele, w tym jeden – na podstawie mojej powieści 
«Przyjaciel nieboszczyka», i był to jedyny fi lm z 
udziałem Ukraińców, chociaż fi nansowany przez 
Francuzów. W Stanach Zjednoczonych i Kana-
dzie prawa do fi lmu należą do fi rmy «SONY». 
Więcej scenariuszy już nie piszę, zwłaszcza po 
ostatnich negatywnych doświadczeniach we 
współpracy z naszym Ministerstwem Kultury.

«Mam pomysły i plany na dwadzieścia 
powieści»

– Niewielu wie, że pisze Pan również utwo-
ry dla dzieci. To dlatego, że sam ma Pan troje 
dzieci? 

– Książki dla dzieci zacząłem pisać o wiele 
wcześniej, jeszcze przed narodzinami własnych. 
Dokładniej – zacząłem je pisać w odeskim więzie-
niu. Była to swoista rekompensata psychologiczna 
za niedogodności pobytu w tym miejscu, chociaż 
więźniem nie byłem. Spodobało mi się to i nadal 
piszę bajki. Wkrótce zostanie wydana moja na-
stępna książka dla dzieci – «Dlaczego jeża nikt 
nie głaszcze». Wyda ją wydawnictwo tarnopolskie 
«Bohdan – Książka Edukacyjna» z pięknymi ilu-
stracjami kijowskiej artystki Tetiany Goriuszynej.

– Czego Pan jeszcze nie zdążył zrobić w lite-
raturze i czy w ogóle można zdążyć ze wszyst-
kim, co było planowane?

– Nie, zrobić wszystkiego się nie da. Zawsze 
brakuje czasu. Jednak trzeba się z tym pogodzić i 
po prostu pracować. Ile zdążę – tyle zdążę. Mam 
pomysły i plany na dwadzieścia powieści. Jednak 
zawsze spośród pomysłów wybieram te, które 
wydają mi się najbardziej ciekawe. Tak więc, nie 
napisanych powieści nie będę żałował.

– Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wiktor JARUCZYK
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Stypendia będą przeznaczone na 
odbycie 2-letnich, magisterskich STU-
DIÓW WSCHODNICH Uniwersytetu 
Warszawskiego w okresie od 1/X.2012 
do 30/VI.2014 r. Studium gości lub goś-
ciło łącznie już prawie 280 stypendystów 
tego programu, którzy otrzymali sty-
pendia w naszych konkursach z lat 2001 
- 2011. Wspólnie z nimi oraz ze studen-
tami polskimi będą studiować nowi sty-
pendyści – zwycięzcy niniejszego XII-go 
Konkursu.

I. KANDYDACI
1. Kandydaci mogą pochodzić ze 

wszystkich krajów Europy Środkowej, 
Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, 
Kaukazu i Azji Środkowej.

2. Preferowane będą kandydatury 
osób mogących już wykazać się osiąg-
nięciami naukowymi lub aktywnością 
organizacyjną, których dotychczasowe 
działania i osiągnięcia dają szanse wy-
korzystania zdobytej specjalizacji w ich 
własnych krajach w różnych dziedzi-
nach życia naukowego lub publicznego.

II. WARUNKI STYPENDIUM
1. Studia trwają 2 lata (4 semestry), 

stypendium będzie wypłacane w roku 
akademickim przez 9 miesięcy. Istnie-
je możliwość przedłużenia stypendium 
maksymalnie o 1 miesiąc na II roku 
studiów, jeśli wymaga tego dokończenie 
pracy magisterskiej.

2. Program studiów obejmuje zagad-
nienia historii i współczesności Europy 
Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego 
obszaru postkomunistycznego, skupia 
się na historii, sprawach narodowoś-
ciowych i politologicznych, ale zawiera 
także elementy historii sztuki, literatury, 

kultury, socjologii, geografi i, demogra-
fi i, prawa, ekonomii i in.

Program obejmuje także naukę języ-
ka regionu.

3. Studia prowadzone są w sześciu 
specjalnościach:

a) Europa Wschodnia, b) Rosja, c) 
Kaukaz, d) Azja Środkowa, e) Europa 
Środkowa, f) Bałkany.

4. W Ramach Studiów Wschodnich 
prowadzą zajęcia wykładowcy polscy 
(kadra Studium Europy Wschodniej) 
oraz duże grono wykładowców gościn-
nych: krajowych i zagranicznych, w tym 
profesor z USA w ramach stałej katedry 
„University of Warsaw-Fulbright Distin-
guished Chair in East European Studies”.

5. Zakres stypendium:
a. Zwolnienie z opłat dla cudzoziem-

ców za studia na UW (ok. 5 tys. € ),
b. Stypendium socjalne dla stypen-

dystów zagranicznych posiadających 
dyplomy ukończenia pełnych studiów 
wyższych (1350 ł/mies.),

c. Kurs języka polskiego przez jeden 
semestr,

d. Kurs języka regionalnego (przez 2 
studiów),

e. Opłata objazdu naukowego na te-
renie Polski (w I roku studiów).

6. Warunkiem korzystania ze stypen-
dium jest spełnienie wymagań przewi-
dzianych zasadami Stypendium i pro-
gramem studiów oraz przygotowanie 
pisemnej końcowej pracy magisterskiej 
w języku polskim.

7.W razie niespełnienia warunków 
stypendium, bądź braku postępów w 
studiach, stypendium może być prze-
rwane. Szczegóły określi osobne poro-
zumienie ze stypendystą.

III. WYMAGANIA
1. Ukończone pełne studia wyższe II 

stopnia lub równorzędne (dyplom ma-
gistra lub specjalisty), najlepiej humani-
styczne; pożądana praca naukowa, bądź 
doświadczenia organizacyjne i prak-
tyka z zakresu zainteresowań Studiów 
Wschodnich UW.

2. Wiek do 30 lat.
3. Dobra, ogólna orientacja w prob-

lematyce Europy Wschodniej, Europy 
Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kau-
kazu, zwłaszcza okresu XIX-XX w. i za-
gadnień współczesności, szczególnie lat 
1980-tych i po 1991 r.

4. Pozytywny wynik pisemnego testu 
wiedzy ogólnej (zakres zagadnień wg 
pkt. 3) oraz rozmowy kwalifi kacyjnej.

5. Znajomość języka polskiego oraz 
języka angielskiego i rosyjskiego na po-
ziomie gwarantującym rozumienie wy-
kładów i korzystanie z literatury.

IV. DOKUMENTY
1. Kopia dyplomu ukończenia stu-

diów wyższych (zob. III-1).
2. Wypełniony dokładnie kwestiona-

riusz kandydata Studiów Wschodnich 
(dostępny na stronie www.studium.
uw.edu.pl).

3. Zwięzły (do 2 stron – w języku 
polskim) list motywujący ubieganie się 
o Stypendium, zawierający plany zwią-
zane z ukończeniem Studiów Wschod-
nich Uniwersytetu Warszawskiego, ze 
wskazaniem specjalizacji Studiów, którą 
chciałby kandydat studiować (wg wyka-
zu specjalizacji, zob. II-3).

4. Curriculum vitae pisane w porząd-
ku od najnowszych wydarzeń (w jęz. an-
gielskim), wraz z fotografi ą.

5. Lista wszystkich publikacji zawo-

dowych - dla osób pracujących naukowo 
lub wykaz prac, osiągnięć, projektów – 
dla osób spoza nauki.

6. Świadectwa, egzaminy, noty etc., 
potwierdzające znajomość języka pol-
skiego.

7. Ewentualnie inne dane, dokumen-
ty lub informacje mogące – zdaniem 
kandydata – pomóc komisji we właści-
wej ocenie jego kandydatury.

V. APLIKACJE
1. Komplet dokumentów należy na-

desłać e-mailem najdalej do 15 marca 
2012 r. na adres stypendia.studium@
uw.edu.pl 

2. Do dnia 15 kwietnia 2012 r. Komi-
sja Kwalifi kacyjna Studiów Wschodnich 
rozstrzygnie I etap konkursu i wyznaczy 
uczestników II i III etapu Konkursu; 
obie grupy zostaną niezwłocznie powia-
domione o wynikach e-mailem i pocztą.

3. Uczestnicy kolejnych etapów kon-
kursu: II-go (test pisemny) i III-go eta-
pu (rozmowa kwalifi kacyjna) wypełnią 
dalsze wymagania kwalifi kacyjne przed 
członkami Komisji, bądź jej pełnomoc-
nikami w okresie 1 - 31 maja 2012 r. 
Kwalifi kacje odbędą się na terenie placó-
wek dyplomatycznych Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w wyjątkowych wypadkach 
w Polsce. Szczegółowy harmonogram 
zostanie ogłoszony.

4. Ostateczne decyzje na podstawie 
wyników kwalifi kacji Komisja podej-
mie do 30 czerwca 2012 r. i ogłosi listę 
zakwalifi kowanych stypendystów XII-
go Konkursu Stypendialnego Studiów 
Wschodnich. Wszyscy stypendyści zo-
staną powiadomieni o wynikach.

5. Kandydaci ze słabszą znajomoś-
cią języka polskiego, którzy wszakże 

osiągną na egzaminie b. dobre wyniki 
merytoryczne – będą mieli obowiązek 
samodzielnej nauki języka jako zakwa-
lifi kowani warunkowo.

Do 31 lipca zostaną poddani kolejne-
mu sprawdzeniu postępów.

VI. STUDIA
1. Zajęcia studiów rozpoczną się 22 

września 2012 r.
2. Stypendyści zagraniczni będą 

korzystać z przerw, ferii i wakacji, jak 
studenci polscy, a także dodatkowo z 
programowych pobytów naukowych w 
ich krajach, wynikających z indywidual-
nych elementów toku ich studiów.

3. Stypendysta, który wypełni wszyst-
kie wymagania programowe, zaliczy 
poszczególne semestry oraz przedsta-
wi i obroni pracę końcową – otrzyma 
dyplom ukończenia 2-letnich, uzupeł-
niających, magisterskich „STUDIÓW 
WSCHODNICH Uniwersytetu War-
szawskiego”.

4. Dyplom ów jest pełnoprawnym 
dokumentem ukończenia studiów wyż-
szych w Polsce, uznawanym według 
właściwych przepisów w innych krajach 
Unii Europejskiej.

STUDIUM EUROPY WSCHOD-
NIEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Pałac Potockich, Krakowskie 
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

Tel. 22 55 22 555, 22 55 22 444; fax 
22 55 22 222; 

e-mail: studium@uw.edu.pl; www.
studium.uw.edu.pl 

English version please see on our 
web-site: www.studium.uw.edu.pl

На часі

2012 рік – час для 
польсько-української 

співпраці

2012 rok – czasem 
ukraińsko-polskiej 

współpracy
Зенон Кічка – Голова комунального комітету Польської економіч-
ної палати, експерт з питань планування Вєлькопольського воє-
водства, начальник відділу розвитку холдингу «HOLDIKOM», керів-
ник проектів ЄС. Пропонуємо увазі наших читачів інтерв'ю з ним.

– Завершився 2011 рік, 
період економічної та фінан-
сової кризи. Як Ви оцінюєте 
ситуацію, що склалася нині? 

– Криза, безумовно, призведе 
до більш глибинних наслідків, 
ніж ми цього очікуємо. Зрозумі-
ло, що підходить до кінця певна 
епоха. Виразно простежується 
те, що наново будуть розроблені 
принципи функціонування рин-
ків та соціально-економічних 
відносин. Наближається час ве-
ликих змін. 

– Ви вже кілька років співп-
рацюєте з Україною. Яким є ре-
зультат таких дій? 

– Дуже правильно, що ми 
почали нашу розмову з опису 
реальності. З нинішньої кри-
зи неушкодженими вийдуть 
ті держави та суспільства, які 
зможуть налагодити добрі 
відносини з іншими країнами. 
Однак, це мають бути ефек-
тивні взаємовідносини, що 
приносять вигоду кожній сто-
роні. Я дуже задоволений, що 
наприкінці 2011 року вдалося 
спільно з Волинською аген-
цією із залучення інвестицій 
реалізувати ініціативу форму-
вання Мережі співпраці при-
кордонних територій. 

– У чому полягає унікаль-
ність такої події? 

– Напевно, ми не до кінця 
усвідомлюємо успіх справи, до 
якої спільно підійшли. Вперше 
на Волині, і, напевне, в Україні, 
була реалізована ініціатива, яка 
об’єднує три райони (Ковель-
ський, Турійський та Шаць-
кий) для однієї цілі. Це має 
велике значення. Створена ме-
режа — це велика кількість лю-
дей, значна територія і потуж-
ний економічний потенціал. 

Така мережа може зацікавити 
серйозних інвесторів, може 
мати також величезне значен-
ня для відкриття прикордон-
них територій до співробітни-
цтва з Польщею і країнами ЄС. 

– Які бар'єри потрібно 
було б подолати, щоб розпо-
чата ініціатива була актив-
ною і приносила вигоду? 

– Найбільший ворог ініціа-
тив такого типу – відсутність 
наполегливості у роботі. Най-
частіше ми очікуємо негайних 
прибутків та результатів. Зви-
чайно, найкраще було б, якби 
через місяць з дня формуван-
ня Мережі розпочалося будів-
ництво нових споруд, доріг, а 
місцеві громади стали багат-
шими. Однак потрібно працю-
вати з нуля, щоб досягти успі-
ху. Мережа – великий шанс 
для районів і міст, а також для 
молоді. Вона відкриває мож-
ливості для отримання коштів, 
наприклад, із Програми Схід-
ного партнерства. До подан-
ня проектних заяв необхідно 
дуже добре підготуватися. 

– Як Ви оцінюєте польсько-
українську співпрацю після 
кількох років Вашої діяльнос-
ті у Волинській області? 

– Криза, про яку ми гово-
рили на початку розмови, ста-
вить перед нами цілком нові 
виклики. Вона пришвидшила 
соціально-економічні зміни. 
Вже недостатніми є реаліза-
ції культурних проектів, на-
вчальних візитів. Нині існує 
потреба у розробці спільної 
стратегії розвитку, заходів для 
молоді, надання їм знань та 
вмінь. Необхідно підготувати 
кадри, що будуть здатні втілю-
вати важливі ініціативи. 

– На Вашу думку, чи мож-
ливо налагодити результа-
тивну співпрацю з інвесто-
рами та організаціями з ЄС? 

– Часом рішення є надзви-
чайно простими. Інколи достат-
ньо лише скористатися тими 
можливостями, які є у нас на 
відстані однієї руки. Прикладом 
може слугувати співпраця з Во-
линською агенцією із залучення 
інвестицій. Потрібна була лише 
одна зустріч кількох людей, 
які знають чого хочуть і мають 
одну чітко визначену ціль, щоб 
стало можливим створення ін-
новаційної структури – Мережі 
співпраці прикордонних райо-
нів Волині. Я здійснюю управ-
ління комунальним комітетом, 
до якого входять 1200 поль-
ських підприємств. Комітет має 
багато зв'язків і здійснює про-
екти з Європейським центром 
підприємств у Брюсселі, який 
об'єднує 16 000 компаній із 20 
країн, а також співпрацює та 
реалізовує європейські проекти 
з Французькою федерацією під-
приємств у Парижі (1300 ком-
паній), з VKU в Берліні (1100 
компаній). Це величезний по-
тенціал, знання і можливості, 
які потрібно використовувати. 
Усе можна пов’язати в одну ве-
лику мережу співпраці. Польща 
для України є добрим прияте-
лем, багато людей у Польщі хоче 
співпрацювати і діяти задля на-
шої співпраці. Україна – гостин-
на країна, що має працьовитих 
людей. Маючи усе це, ми може-
мо бути оптимістами. Переко-
наний, що 2012 рік буде добрим 
роком, повним цікавих подій та 
важливих ініціатив.

Розмовляла Наталія ОКСЕНЮК

STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW ogłasza XII doroczny konkurs na 25 STYPENDIÓW
dla kandydatów z: Europy Środkowej, Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej

Zenon Kiczka jest Prezesem Komitetu Komunalnego Polskiej Izby Gospo-
darczej, ekspertem ds. planowania województwa wielkopolskiego, kierow-
nikiem Oddziału Rozwoju Holdingu «HOLDIKOM», kierownikiem projek-
tów UE. Przedstawiamy Państwa uwadze przeprowadzony z nim wywiad.

– Skończył się rok 2011, 
okres kryzysu gospodarczego 
i fi nansowego. Jak Pan ocenia 
sytuację, która obecnie się wy-
tworzyła? 

– Niewątpliwie, wbrew na-
szym oczekiwaniom, kryzys 
doprowadzi do bardziej poważ-
nych skutków. Wiadomo, że 
kończy się pewna epoka. Zdecy-
dowanie widać, że ponownie zo-
staną opracowane zasady funk-
cjonowania rynków i stosunków 
społeczno-gospodarczych. Zbli-
ża się czas wielkich zmian. 

– Już od kilku lat Pan współ-
pracuje z Ukrainą. Jakie są wy-
niki tych działań? 

– To dobrze, że zaczęliśmy 
naszą rozmowę od opisu rze-
czywistości. Z obecnego kryzysu 
bez żadnych strat wyjdą te pań-
stwa i społeczeństwa, które są w 
stanie nawiązać dobre stosunki 
z innymi krajami. Jednak mają 
to być skuteczne wzajemne rela-
cje, dogodne dla każdej ze stron. 
Bardzo się cieszę, że pod koniec 
2011 roku udało się wspólnie z 
Agencją Wołyńską ds. Zaan-
gażowania Inwestycji urzeczy-
wistnić inicjatywę kształtowania 
Sieci Współpracy Terenów Przy-
granicznych. 

– Na czym polega unikal-
ność tego wydarzenia? 

– Być może nie w pełni 
uświadamiamy sobie powodze-
nie tej sprawy, do której wspól-
nie doszliśmy. Po raz pierwszy 
na Wołyniu i i prawdopodobnie 
na całej Ukrainie została zreali-
zowana inicjatywa, która łączy 
trzy rejony (kowelski, turyjski i 
szacki) w tym samym celu. Ma 
to ogromne znaczenie. Utwo-
rzoną sieć tworzy duża liczba 
ludzi, duży obszar i znaczny po-

tencjał gospodarczy. Taką siecią 
mogą się zainteresować poważni 
inwestorzy, może też pełnić ona 
znaczącą rolę w otwieraniu tere-
nów przygranicznych na współ-
pracę z Polską i krajami UE. 

– Jakie przeszkody trzeba 
pokonać, aby rozpoczęta ini-
cjatywa nie zamarła i dodatko-
wo jeszcze przyniosła korzyści? 

– Największym wrogiem tego 
typu inicjatyw jest brak wy-
trwałości w pracy. Najczęściej 
oczekujemy natychmiastowych 
zysków i rezultatów. Oczywiście, 
lepiej by było, gdyby miesiąc 
po założeniu Sieci ruszyła bu-
dowa nowych gmachów, dróg, 
a społeczności lokalne stały się 
bogatsze. Jednak należy zacząć 
od zera, żeby osiągnąć sukces. 
Sieć jest wielką szansą dla rejo-
nów i miast oraz dla młodzieży. 
Otwiera to nowe możliwości dla 
uzyskania funduszy, na przy-
kład, od Programu Partnerstwa 
Wschodniego. Do żłożenia 
wniosków należy dobrze się 
przygotować.

– Jak Pan ocenia współpracę 
polsko-ukraińską po kilku la-
tach swojej działalności w ob-
wodzie wołyńskim? 

– Kryzys, o którym wspomi-
naliśmy na początku naszej roz-
mowy, stawia przed nami całkiem 
nowe wyzwania. Przyspieszył on 
zmiany socjalno-gospodarcze. 
Nie wystarczy teraz realizować 
projekty kulturalne, odbywać wi-
zyty edukacyjne. Obecnie istnieje 
potrzeba, by wypracować wspól-
ną strategię rozwoju, angażowa-
nia młodych ludzi, przekazania 
im wiedzy i umiejętności. Należy 
przygotować pracowników, któ-
rzy będą zdolni do realizacji waż-
nych inicjatyw. 

– Jak Pan myśli, czy da 
się zorganizować skuteczną 
współpracę z inwestorami i in-
stytucjami UE? 

– Czasami rozwiązanie jest 
bardzo proste. Po prostu wy-
starczy skorzystać z tych moż-
liwości, które mamy w zasięgu 
ręki. Przykładem może posłużyć 
współpraca z Agencją Wołyńską 
ds. Zaangażowania Inwestycji. 
Wystarczyło jedno spotkanie 
kilku osób, które wiedzą, czego 
chcą i mają w pełni określony 
cel, żeby uruchomić strukturę 
innowacyjną – Sieć Współpra-
cy Terenów Przygranicznych 
Wołynia. Zarządzam Komite-
tem Komunalnym, który liczy 
1200 polskich przedsiębiorstw. 
Komitet, dzięki swoim szero-
kim kontaktom, realizuje pro-
jekty wspólnie z Europejskim 
Ośrodkiem Przedsiębiortsw w 
Brukseli, który liczy 16000 fi rm 
z 20 krajów oraz współpracuje 
i realizuje swoje projekty euro-
pejskie z Francuską Federacją 
Przedsiębiorstw w Paryżu (1300 
fi rm), z VKU w Berlinie (1100 
fi rm). Jest to ogromny potencjał, 
wiedza i możliwości, z których 
trzeba korzystać. Wszystko to 
da się połączyć w jedną dużą sieć 
współpracy. Polska dla Ukrainy 
jest dobrym przyjacielem, wiele 
osób w Polsce pragnie angażo-
wać się we współpracę z nami. 
Ukraina jest krajem gościnnym, 
posiadającym ogromny poten-
cjał ludzki. Dzięki temu mo-
żemy być optymistami. Jestem 
przekonany, że rok 2012 będzie 
dobrym rokiem, pełnym cieka-
wych wydarzeń i ważnych ini-
cjatyw. 

Rozmawiała Natalia OKSENIUK
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Про виставку фотографій «Стежками Павла 
Ясєніци Річ Посполита трьох народів. Сріб-

ний вік», авторкою якої є польська журналістка 
Йоланта Стопка, ми писали раніше, коли вистав-
ка приймала гостей у Луцьку. Нині ми пропонує-
мо інтерв'ю з Йолантою Стопкою.

– Мабуть, не всі 
пам'ятники вдасться відбу-
дувати. А, може, навіть не 
потрібно? Наприклад, замок 
королеви Бони у Кременці 
може назавжди залишитися 
руїною, але її потрібно впо-
рядкувати та охороняти. 
Важливо, щоб ці матеріальні 
докази нашої спільної вели-
чі не продовжували й нада-
лі руйнуватися, тому що це 
свідчить про культурну де-
градацію місцевих громад, 
які проживають там, де сто-
ять ті пам'ятки. Докази?

У багатьох місцях, які 
я відвідала, наприклад, у 
Кам 'янці-Поді льськом у, 
Луцьку, Хотині, Збаражі, Дуб-
ні, ці пам'ятки вже живуть і є 
туристичною принадою. Тут 
відбуваються фестивалі, пле-
нери і концерти. Вони допо-
магають місту та об'єднують 
громаду, підвищують статус 
місця, в якому знаходяться, 
завдяки їм з'являються нові 
робочі місця і т.д.. Тому ке-
рівництво Фестивалю «BO!» 
мріє про кінематографічні 
покази саме у Луцькому зам-
ку, в оточенні мурів, які були 
німим свідком появи, розви-
тку і падіння Речі Посполитої 
двох і трьох народів.

– І що далі? 
– Автор ідеї фестивалю Ан-

дрій Кемпінський офіційно 
запропонував міському голові 
Луцька організувати добро-
чинний бал, на який запро-
сять представників світу по-
літики, бізнесу і медіа Польщі 
та України. Він стане добрим 
приводом для створення 
фундаменту позапартійного 
польсько-українського гро-
мадського руху, який підтри-
має українську владу в справі 
порятунку пам'яток культури. 
Цей бал та зібрані на ньому 
кошти могли б сприяти ство-
ренню польсько-української 
фундації, яка б займалася по-
рятунком пам'яток.

– Що відповів Луцький 
міський голова?

– Думає. Може, варто, щоб 
про його думку запитала 
Ваша редакція? На мою дум-
ку, місцем проведення до-
брочинного балу міг би бути 
Луцький замок. У ньому, за 
часів короля Ягайла, відбув-
ся один із найважливіших 
політичних з'їздів тогочасно-
го світу. Чи не варто спира-
тися на цю традицію? Яка це 
реклама для міста не мушу, 
мабуть, говорити. 

– Що з Фестивалем «BO!»? 
Чи Другий польсько-укра-
їнський мандрівний Фести-
валь «BO!» розпочнеться у 
Луцьку?

– У співпраці з київською 
кіностудією «Батискаф» Сту-
дія «BO!» готується до про-
ведення другого фестивалю в 
Україні і першого – у Польщі. 
З'явилася можливість пока-
зати польській громадськості 
добрі українські фільми. А те, 
чи і як у 2012 році фестиваль 
стартуватиме в Луцьку, зале-
жатиме від  міської влади.

– У 2011 році Фестиваль 
«BO!» свою мандрівку по 
Україні розпочав під па-

тронатом міського голови 
Луцька Миколи Романюка...

– ...і навряд чи осоромив 
його та місто. Стартувати в 
Луцьку можна було також 
завдяки допомозі Польсько-
го інституту кіномистецтва і 
Польського інституту в Киє-
ві, а також завдяки підтримці 
Світлани Мирончук, дирек-
тора Культурно-інформацій-
ного центру при Посольстві 
України у Польщі. Фестиваль 
став уже польсько-україн-
ською інституцією, а не де-
кларацією спільного заходу.  
В Україну ми приїхали із 
десятьма художніми фільма-
ми і дванадцятьма докумен-
тальними. Більшість фільмів 
український глядач міг, за-
вдяки нам, побачити вперше.

– Фестиваль «BO!» про-
демонстрував тринадцять 
українських прем'єр поль-
ських фільмів, у тому числі 
одну світову.

– Так. Світова прем'єра від-
булася у київському кінотеа-
трі «Жовтень». Це був фільм 
режисерів Роберта Качмарека 
і Ґжеґожа Брауна «Товариш 
генерал іде на війну». Завдяки 
фестивалю з'явився також зна-
чний матеріальний доробок. 
14 фільмів пристосовано для 
показів в Україні. Їх перекладе-
но українською мовою, зробле-
но українські титри. Завдяки 
цьому вже ведуться перего-
вори з кількома українськими 
телеканалами стосовно умов 
трансляції фільмів, показаних 
на Фестивалі «BO!», запити 
зробили перші дистриб'ютори, 
завершується також монтаж 
документального фільму про 
фестиваль. Тішить також за-
прошення до участі в одному з 
українських фестивалів.

– Отже, проведення Фес-
тивалю «BO!» в Україні під-
твердило потребу в доброму 
польському кіно?

– Звичайно. За фести-
валем стежили українські 
журналісти, унаслідок чого 
з'явилося понад 60, відомих 
мені, публікацій у ЗМІ, понад 
10 радіо- та телепрограм. Дві 
українські радіостанції про-
вели конкурс про тематику, 
що стосується польської кіне-
матографії. Інформаційний 
патронат над Фестивалем 
«BO!» забезпечили: Польське 
радіо, ВОДТРК, «Кур'єр Галі-
цийський», «Дзєннік Кійов-
скі» і «Волинський Монітор», 
за що  ми особливо їм вдячні.

Я вважаю, що найважливі-
шим є те, що там, де Фести-
валь «BO!» був запрошений 
у 2011 році, його запросили 
знову, у 2012 році з новим ре-
пертуаром. 

– А що із задумом, який 
зародився у Луцьку і сто-
сується зйомок польсько-
українського фільму про 
Волинь?

– Студія «BO!» задеклару-
вала участь у цьому заході і, 
наскільки мені відомо, міська 
влада Луцька повинна визна-
читися щодо своїх можливос-
тей, оскільки на такий фільм 
не вистачає 50-60 тис. євро.

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК

Festiwal BO!
I co dalej?

O wystawie fotografi cznej „Tropami Pawła 
Jasienicy Rzeczpospolitej Trojga Narodów. I 

co dalej ?”, autorką której jest polska dziennikarka 
Jolanta Stopka, pisaliśmy wcześniej, kiedy wystawa 
gościła w Łucku. Obecnie proponujemy wywiad z 
Jolantą Stopką.

- Swoją wystawę pokazywa-
ła pani w ramach Pierwszego 
Polsko-Ukraińskiego Wędru-
jącego Festiwalu Filmowego 
BO! - w Łucku, Tarnopolu i 
Lwowie. W Kijowie wystawa 
została zaprezentowana w 
formie elektronicznej. Skąd 
pomysł na uczestnictwo w Fe-
stiwalu BO!?

- Organizatorzy zapropo-
nowali kilku artystom uczest-
nictwo w tym festiwalu i pre-
zentacje swoich zdjęć – o mnie 
też. Przystałam na ich warun-
ki. I wyszło jak już wiadomo: 
przyjechałam z częścią doku-
mentacji pełnometrażowego 
fi lmu dokumentalnego, jaki ma 
powstać pt.”Tropami Pawła Ja-
sienicy Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Srebrny wiek”, foto-
grafi ami zamków, twierdz i pa-
łaców położonych przeważnie 
wzdłuż Dniestru. Ku mojemu 
zaskoczeniu wystawa spodoba-
ła się szczególnie w Tarnopolu 
i Lwowie, gdzie była doskonale 
wyeksponowana, za co należą 
się szczególne podziękowania 
kierującym Centrum Kultu-
ry „Zwycięstwo” w Tarnopolu 
i lwowskim Pałacem Sztuki, 
dyrektorom Wasylowi Mosu-
ła i Jurijowi Hnatkowskiemu. 
Stała się też ona doskonałym 
pretekstem do polsko-ukraiń-
skiego dialogu o tym, co zrobić 
z materialnymi dowodami na-
szego wspólnego dziedzictwa 
kulturalnego – przeważnie dziś 
ruinami zamków, twierdz i pa-
łaców.

- Gratuluje sukcesu. Tytuł 
wystawy akcentuje pytanie: „I 
co dalej?”

- Jest to oczywiście pytanie 
retoryczne. Nie tylko w moim 
przekonaniu nie ma innej al-
ternatywy. Musimy wspólnie, 
Polacy i Ukraińcy, zachować 
i uratować dla potomnych te 
historyczne obiekty. Niektóre z 
nich jak np. Wysuczka, Okopy 
Świętej Trójcy, Czernelica, Po-
morzany – kiedyś perły archi-
tektury – dziś rozsypują się na 
naszych oczach. 

- Ale skąd na to środki? 
Ukraińskie państwo inspiruje 
i wykonuje prace konserwa-
torskie tam, gdzie może, ale 
potrzeby przewyższają jego 
możliwości.

- Pewnie nie wszystkie za-
bytki da się odbudować. A 
może nawet nie trzeba? Przy-
kładowo, zamek królowej 
Bony w Krzemieńcu może na 
zawsze pozostać trwałą rui-
ną, ale powinna to być ruina 
zabezpieczona i zagospodaro-
wana. Ważne jest bowiem, by 
powstrzymać degradację tych 
materialnych dowodów naszej 
wspólnej wielkości, gdyż taka 
oznacza w istocie degradację 
kulturową także społeczności 
lokalnych zamieszkujących 
miejsca, w których owe zabytki 
stoją. Dowody?

W wielu miejscach, które 
odwiedziłam, np. w Kamieńcu 
Podolskim, Łucku, Chocimiu, 
Zbarażu, Dubnie, te zabytki już 
żyją i są atrakcją turystyczną. 
Tu odbywają się festyny, ple-
nery i koncerty. Promują one 
miasto i integrują społeczeń-
stwo. Podnoszą rangę miejsca, 

w którym stoją. Dzięki nim 
tworzą się nowe miejsca pracy, 
etc,etc. Dlatego m.in. kierow-
nictwu Festiwalu Bo! marzą 
się pokazy fi lmowe właśnie na 
dziedzińcu zamku Lubarta w 
Łucku, w otoczeniu murów, 
które były niemym świadkiem 
powstawania, trwania i upadku 
Rzeczpospolitej Obojga i Troj-
ga Narodów.

-Czyli co dalej? 
- Pomysłodawca festiwalu 

redaktor Andrzej Kępiński za-
proponował ofi cjalnie merowi 
miasta Łuck zorganizowanie 
Balu Dobroczynnego, na który 
zaproszeni będą reprezentanci 
świata polityki, biznesu i me-
diów Polski i Ukrainy. Taki bal 
będzie doskonałym pretekstem 
do stworzenia fundamentu 
pod ponadpartyjny polsko-
-ukraiński ruch społeczny, któ-
ry wesprze ukraińskie władze 
w dziele ratowania dóbr kultu-
ry. Ów Bal i zebrane dzięki nie-
mu środki mogłyby dać począ-
tek polsko-ukraińskiej fundacji 
ratującej zabytki.

- I co na to mer Łucka?
- Zastanawia się. Może war-

to byłoby, aby o jego zdanie 
zapytała Wasza redakcja? W 
moim przekonaniu miejscem 
Balu Dobroczynnego mógłby 
być Łucki Zamek – toż tam za 
czasów króla Jagiełły odbył się 
jeden z najważniejszych zjaz-
dów politycznych ówczesnego 
świata. Czy nie warto nawiązać 
do tej tradycji? Jaka to promo-
cja dla miasta nie muszę chyba 
nadmieniać.  

- A co z Festiwalem BO!? 
Czy II edycja Polsko-Ukra-
ińskiego Wędrującego Festi-
walu BO! rozpocznie się w 
Łucku?

-We współpracy z kijowską 
Wytwórnią Filmową Batyskaf 
Studio BO! przygotowuje się 
do II edycji Festiwalu BO! w 
Ukrainie i pierwszej edycji 
tego festiwalu w Polsce. Po-
jawiła się bowiem możliwość 
pokazania polskiej publicz-
ności dobrych ukraińskich 
fi lmów. A to czy i jak w 2012 
roku festiwal wystartuje w Łu-
cku zależeć będzie od propo-
zycji władz miasta.

- W 2011 roku Festiwal BO! 
swą wędrówkę po Ukrainie 
rozpoczął pod patronatem 
mera miasta Łucka Mykoły 
Romaniuka...

- ... i chyba nie przyniósł mu 
i miastu wstydu. Wystartować 
w Łucku można było też dzię-
ki pomocy Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej i Instytutu Pol-
skiego w Kijowie, a także dzięki 
wsparciu Switłany Myronczuk, 
dyrektora Centrum Informa-
cji i Kultury przy Ambasadzie 
Ukrainy w Polsce. Festiwal jest 
już instytucją polsko-ukraiń-
ską, a nie deklaracją wspólnego 
przedsięwzięcia. Na Ukrainę 
przyjechaliśmy z dziesięcioma 
fi lmami fabularnymi i dwuna-
stoma fi lmami dokumentalny-
mi. Większość fi lmów ukraiń-
ski widz mógł obejrzeć dzięki 
nam po raz pierwszy.

- Festiwal BO! zaprezen-
tował trzynaście ukraińskich 
premier polskich fi lmów, w 
tym jedną światową. Rozmawiał Walenty WAKOLUK

Фестиваль «BO!». 
І що далі?

– Свою виставку Ви пре-
зентували у рамках Першо-
го польсько-українського 
мандрівного кінофестива-
лю «BO!» у Луцьку, Тернопо-
лі і Львові. У Києві виставка 
була представлена в елек-
тронній формі. Як з'явилася 
ідея взяти участь у Фестива-
лі «BO!»?

– Організатори запропо-
нували кільком митцям взя-
ти участь у цьому фестивалі і 
представити свої фотографії. 
Мені також. Я погодилася з 
їхніми умовами. І, як відомо, 
приїхала з частиною матері-
алу до повнометражного до-
кументального фільму, який 
повинен побачити світ під 
назвою «Стежками Павла 
Ясєніци Річ Посполита двох 
народів. Срібний вік». Я при-
везла фотографії замків, фор-
тець і палаців, розташованих, 
переважно, уздовж Дністра. 
Несподіванкою для мене було 
те, що виставка сподобала-
ся, особливо у Тернополі і 
Львові, де її ідеально експо-
нували. Особлива подяка за 
це – директорові кінотеатру 
«Перемога» у Тернополі Ва-
силеві Мосулі та директорові 
Львівського Палацу мистецтв 
Юрію Гнатковському. Вона 
стала ідеальним приводом 
для польсько-українського 
діалогу щодо того, що потріб-
но зробити з матеріальни-
ми доказами нашої спільної 
культурної спадщини, нині, 
переважно, руїнами замків, 
фортець і палаців.

– Вітаємо з успіхом! На-
зва виставки привертає до 
себе увагу запитанням: «І 
що далі?»

– Це, звичайно, риторичне 
запитання. Не тільки на моє 
переконання немає іншої 
альтернативи. Ми, поляки та 
українці, повинні разом збе-
регти і врятувати для нащад-
ків ці історичні об'єкти. Деякі 
з них, зокрема, Висічка, Око-
пи Святої Трійці, Чернелиця, 
Поморяни, колись – перли 
архітектури, нині – розвалю-
ються на наших очах. 

– Але звідки взяти ко-
шти? Українська держава 
ініціює і виконує реставра-
ційні роботи там, де може. 
Проте потреби є більшими, 
ніж можливості.

- Tak. Światowa premiera 
odbyła się w kijowskim kinie 
Zhovten i dotyczyła fi lmu „To-
warzysz generał idzie na woj-
nę” w reżyserii Roberta Kacz-
marka i Grzegorza Brauna. 
Festiwal BO! to także wielki 
dorobek materialny. 14 fi lmów 
dostosowano do pokazów na 
Ukrainie – został one przetłu-
maczone na język ukraiński, 
wytłoczone zostały napisy po 
ukraińsku. Dzięki temu pro-
wadzone są już rozmowy z kil-
koma ukraińskimi telewizjami 
na temat warunków emisji fi l-
mów pokazywanych przez Fe-
stiwal BO!, a pytania ofertowe 
złożyli pierwsi dystrybutorzy, 
kończony jest też montaż fi l-
mu dokumentalnego o festi-
walu. Cieszy też zaproszenie 
do udziału w jednym z ukraiń-
skich festiwali.

- To znaczy, że obecność 
Festiwalu BO! na Ukrainie 
potwierdziła zapotrzebowa-
nie na dobry polski fi lm?

- Oczywiście. Festiwal śle-
dzili ukraińscy dziennikarze, 
co zaskutkowało ponad 60 –  
znanymi mi – publikacjami, 
kilkunastoma audycjami ra-
diowymi i telewizyjnymi. Dwie 
ukraińskie stacje radiowe prze-
prowadziły konkurs o tematyce 
dotyczącej polskiej kinemato-
grafi i. Medialnie nad Festiwa-
lem BO! patronat objęli: Pol-
skie Radio, Telewizja Wołyń, 
Kurier Galicyjski, Dziennik 
Kijowski i Monitor Wołyński, 
za co należą się im szczególne 
podziękowania.

Uważam, że najważniejsze 
jest to, iż tam gdzie Festiwal 
BO! był w 2011 roku zapro-
szony, został ponownie zapro-
szony z nowym repertuarem w 
2012 roku.

- A co z pomysłem jaki się 
zrodził w Łucku i dotyczy wy-
produkowania polsko-ukra-
ińskiego fi lmu o Wołyniu?

- Studio BO! zadeklarowało 
poważny udział w tym przed-
sięwzięciu i z tego co wiem 
władze miasta Łucka mają się 
określić co do swoich możli-
wości, aby taki fi lm powstał, 
brakuje bowiem jeszcze 50-60 
000 Euro.
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