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Торги суверенітетом
України тривають?
Świat fantasy
Aleksandra kornejka
Афористичний вислів Кучми
«Україна не Росія» втратив
свою актуальність.
Aforystyczna wypowiedź Kuczmy „Ukraina nie Rosja” straciła
na swej aktualności.
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У Вроцлаві презентують
нові напрямки навчання
Wrocław prezentuje nowe
kierunki studiów
Таких не знайдете у цілісінькій
Польщі.
Takie trudno znaleźć w całej
Рolsce.
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Луцька молодь проти
тютюнового диму
Łucka młodzież przeciwko
dymowi tytoniowemu
Закон забороняє курити у ліфтах, у навчальних закладах, у
під’їздах будинків, у громадському транспорті…
Ustawa zakazuje palenia w windach,
w placówkach oświatowo-wychowawczych, na klatkach schodowych,
w komunikacji miejskiej…

Czy Ukraina jest w Europie? Чи Україна в Європі?

Rozmyślania na temat Роздуми з приводу
Dni Europy na Ukrainie днів Європи в Україні
U
У

kraińcy dotychczas nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć
країнці досі не мають однозначної відповіді на запитанna pytanie „Czy nasz kraj znajduje się w Europie?” W wymiaня «Чи знаходиться наша держава у Європі?». Географічrze geograficznym żadnych wątpliwości co do tego nie ma, jednak но – немає жодного сумніву, а от чи знаходимося ми у Європі
czy jesteśmy w Europie w wymiarze politycznym, gospodarczym i політично, економічно, зрештою, культурно? Швидше за
kulturalnym? W tych kategoriach raczej jesteśmy Azjatami.
цими критеріями тяжіємо до Азії.

Częstokroć przychodzą na myśl
słowa jednego znajomego doktora politologii z UMCS w Lublinie.
Twierdzi on, że Białoruś w porównaniu z Ukrainą, mimo dzisiejszego
reżimu autorytarnego Łukaszenki,
ma więcej szans na integrację z Unią
Europejską.
Najpierw raziły mnie te słowa,
jednak jeżeli spojrzeć głębiej na tę
perspektywę, to można zauważyć,
że nasz północny sąsiad ma wszystkie szanse na to, żeby w najbliższym
czasie zmienić swój ustrój polityczny. Białoruś to nieduży kraj i doprowadzić go do porządku byłoby
o wiele prościej, anizeli Ukrainę.
Na Białorusi jest możliwe szybkie
wdrażanie reform, pod warunkiem
demokratyzacji kraju.
Na Ukrainie złożyła się całkiem

przeciwna sytuacja. Dotychczas
Часто пригадується думка знаżaden z przedstawicieli rządu nie йомого доктора політології із Люdeklarował swej niechęci odnośnie блінського університету Марії
wstąpienia do Unii. Autorytaryzmu Кюрі-Склодовської Анджея Дуw naszym kraju również na razie мали про те, що Білорусь, попри
nie ma. Demokratyzacja i wolność нинішній авторитарний режим
słowa, przynajmniej dotychczas, Лукашенка, має набагато більше
była całkowita. A jednak nie jeste- шансів євроінтегруватися, аніж
śmy bliżej Europy w porównaniu Україна.
z Białorusią czy nawet Mołdawią.
Спочатку мене дивував подіUkraina nadal jest szarpana przez бний вислів, проте, якщо глибше
przeciwne siły polityczne i wrogo розглянути найближчу перспекnastawionych przez poszczególnych тиву, то наш північний сусід має
polityków obywateli ze wschodu i усі шанси незабаром змінити поzachodu, północy i południa. Dro- літичний устрій, країна за розміbiazgowe sprzeczki wyrastają do ol- рами невелика, тож і навести лад
brzymich rozmiarów w celu uśpie- можна набагато оперативніше.
nia uwagi w sytuacjach rzeczywiście При умові демократизації білоproblematycznych. Trudności
русів вони надзвичайно
ekonomiczne zwielokrotnioшвидко зможуть провести
str.
ne przez brak kultury rozdzieу себе реформи.
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В Україні ситуація діаметрально протилежна. Досі жоден із
високих чиновників не заявляв
про небажання інтегруватися в
Європу. Авторитаризму поки що
у нас немає, демократизація і свобода слова донедавна, принаймні
на словах, була повна, проте ми
абсолютно не ближчі до Європи,
аніж Білорусь чи, навіть, Молдова. Україну досі розривають
протиріччя політичних сил та ворожо налаштованих все тими ж
політиками звичайних громадян
сходу і заходу, півночі і півдня.
Дріб’язкові чвари роздмухуються
до велетенських масштабів аби
приспати пильність та увагу до
вирішення більш серйозних проблем. Економічні негаразди, помножені на безкультур’я, розди-
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Не варто говорити,
треба малювати
Szkoda gadać,
trzeba malować
Никифор Криніцкі – це не мистецький псевдонім, це результат
спеціальної містифікації, яку
здійснило керівництво ПНР.
Nikifor Krynicki – to nie pseudonim artystyczny, ale wynik specjalnej
mistyfikacji władz PRLu.
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Чехи на Волині
Czesi na Wołyniu
Згідно з переписом населення
у 1921 році на Волині проживало 25 200 тисяч чехів.
Według spisu ludności w 1921
roku Wołyń zamieszkiwało 25
200 tysięcy Czechów.

16

str.

2

Європейський формат

27 травня 2010

Czy Ukraina jest w Europie? Чи Україна в Європі?
Rozmyślania na temat Dni Europy na Ukrainie Роздуми з приводу днів Європи в Україні

(Закінчення. Початок на 1-й сторінці)

(Zakończenie. Początek na str.1)

rają nasz wielki kraj na części.
Wspólnota Europejska, która liczy 27
krajów członkowskich, ostatnio nie jest nastawiona na poszerzanie swoich granic o
kraje wschodnie. Kryzys gospodarczy nie
pozwala na kolejne dopuszczanie do Unii
nowych olbrzymich członków „zakażonych”
przez postkomunistyczne choroby ubóstwa
i głupoty.
Obecnie śmiesznie brzmi mniemanie
lewicowych sił Ukrainy o zagrożeniu integracyjnym. Należy tu przypomnieć występ
byłego wiceministra Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Ukrainy Oleksandra Czałego, który apelował do przeciwników Unii
w ten sposób: „Jesteście przeciw integracji z
Europą zwykłych obywateli Ukrainy, a sami
już dawno jesteście w Europie. Wasze dzieci
studiują w Wielkiej Brytanii i praktycznie
każdy z was ma posiadłość na Zachodzie”.
Ściska się serce od widowisk, kiedy pseudopatrioci szarpią na własnej piersi wyszywanki o żółto-błękitnym hafcie, spod
których wyglądają profile Stalina i Lenina.
Kłamliwe słowa wychodzące z ich ust niszczą godność każdego, kto nadal naiwnie
wierzy w jasną przyszłość zdobytą jeśli nia
dla siebie, to chociażby dla swoich dzieci i
wnuków.
Dzisiaj, kiedy na Ukrainie bez żadnej
pompy obchodzone są Dni Europy, przypominają się uroczystości z okazji wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej, które bardzo
hucznie obchodzono w Lublinie w maju
2004 roku. Symbolicznie do Lublina zjechali
się liderzy wielu krajów europejskich, żeby
z kaskadą sztucznych ogni przypomnieć
o Unii Lubelskiej, która również miała na
celu zjednoczenie Europy. Uroczystości zostały poprzedzone referendum ogólnopolskim, mającym na celu wyjaśnić, czy Polacy
pragną integracji z UE. Wtedy wykształceni
obywatele Polski w przeważającej większości opowiedzieli się po stronie integracji,
a niewykształcona społeczność wiejska z
ogromnym zastrzeżeniem podeszła do takiej innowacji we współczesnej historii swojego państwa.
Teraz, po sześciu latach bycia w Europie,
większość przywilejów uzyskali również dla

siebie byli przeciwnicy integracji europejskiej, ponieważ oni także mogą swobodnie
podróżować i pracować prawie w każdym
kraju europejskim. Ten, kto bał się konkurencji w sprzedaży produkcji rolnej, obecnie
otrzymuje różnorodne dotacje z Europy za
każdy hektar roli. Natomiast inteligencja
polska, która w swoim czasie bezkrytycznie wsparła integrację Polski z Europą, nie
otrzymała w zamian dywidend finansowych. Oni rzadko wybierają się do pracy w
krajach europejskich i nie prowadzą działalności rolniczej. Chociaż w kierunku rozwoju kulturalnego zyskali dużo.
We współczesnym niezwykle zglobalizowanym świecie żaden z krajów nie może się
ograniczać do polityki folwarkowej i mieszkać jako odosobnione plemię, w oderwaniu
od innych krajów. Rośnie zapotrzebowanie
na zrzeszanie się, łączenie, integrację. W
zakresie geopolitycznym Ukraina ma możliwość wyboru. Może wstępować w alians
na wzór spółdzielni, w której każdy członek
na równi z innymi będzie miał możliwość
obrony swoich interesów i wszyscy członkowie już są bogaci i wykształceni. Może
wstąpić również do takiej spółdzielni, która
przypomina byłe kołchozy kierowane przez
jednego prezesa, który ma mnóstwo zastępców i kilku organizatorów partyjnych. W takim aliansie należałoby upokorzyć się i pracować nie tylko na siebie, ale też na leniwego
sąsiada, karmić nie tylko swoją rodzinę, ale
też rodziny swoich przełożonych. A co najważniejsze – nie posiadać żadnej własności,
ponieważ wszystko dookoła jest nasze, to
znaczy nie moje.
Każdy odbiera Europę na swój sposób.
Komuś wystarczy wyremontować własne
mieszkanie, inny zaś nie potrafi żyć bez europejskich standardów wolności i gospodarki. Jednak jeżeli remont na wzór europejski
można zrobić w najbardziej starym domku
na peryferii poleskiej czy w zapomnianym
przez wszystkich miasteczku górników, to
już zasadę demokracji należy budować o
wiele dłużej i trudniej.
Wiktor JARUCZYK

рають, потужну за розмірами, державу
на шматки.
Євроспільнота, що нараховує 27
країн-членів, останнім часом навіть не
допускає можливості подальшого розширення на Схід. Криза у господарствах
держав не дозволяє проводити подальше
прийняття нових велетенських членів,
що досі «заражені» посткомуністичними
хворобами бідності та дурості.
Нині смішно звучить ідея українських
«по-лівому» налаштованих чиновників
про велику загрозу євроінтеграції України. Як не згадати виступ колишнього
заступника міністра закордонних справ
України Олександра Чалого, котрий
апелював до противників вступу нашої
держави до Спільноти: «Ви противники
євроінтеграції для звичайних громадян
України, а самі вже давно інтегрувалися
у Європу. Ваші діти навчаються у Великобританії і практично кожен має нерухомість на Заході».
Гірко на душі стає від видовищ, коли
псевдопатріоти розривають на своїх грудях жовто-блакитні вишиванки, під якими видніються профілі Сталіна і Леніна.
Облудні слова з їхніх вуст знищують гідність кожного українця, котрий досі наївно вірить у світле майбутнє, якщо не
для себе, то хоча б для дітей-онуків.
Сьогодні, коли в Україні скромно
святкуються дні Європи, чомусь особливо яскраво пригадуються помпезні
урочистості з нагоди вступу Польщі до
Євросоюзу, що проходили у Любліні в
травні 2004 року. Символічно до Любліна
з’їхалися лідери багатьох європейських
держав, аби під шквал неймовірних за
красою салютів пригадати Унію Люблінську, що мала на меті також об’єднати
Європу. Цьому святу передував загальнопольський референдум, що мав на
меті з’ясувати – чи хочуть поляки такої
інтеграції. Тоді більшість освічених громадян сусідньої Польщі категорично висловлювалися за інтеграцію, тоді як неосвічене сільське населення надзвичайно
насторожено сприймало таку новацію у
сучасній історії свого «паньства».

Нині, після пройденого 6-річного європейського шляху, в Польщі більше
привілеїв для себе отримали колишні
противники вступу до ЄС, маючи можливість вільно подорожувати, працювати чи не в кожній європейській країні.
Хто побоювався конкуренції у торгівлі
сільськогосподарськими
продуктами,
нині отримує найрізноманітніші дотації
із Заходу за кожен власний гектар, тоді
як польська інтелігенція, що підтримала євроінтеграцію, практично не набула
для себе особливих фінансових дивідендів, оскільки мало хто із них виїздить на
роботу до західних сусідів, а земельним
господарством вони теж не займаються.
Щоправда, в культурному русі для них
інтеграція у Європу дала значно більше.
У сучасному неймовірно глобалізованому світі жодна держава не може собі
дозволити обмежитися хутірською політикою і жити відокремленим племенем, відірваним від інших країн. Постає
необхідність групуватися, об’єднуватися,
інтегруватися. Геополітично Україна має
вибір такого групування. Вступати у союз
на зразок кооперативу, де кожен член на
рівноправних засадах може відстоювати
свої інтереси, причому усі члени такого
кооперативу уже є успішними, багатими,
освіченими, чи увійти до іншого колективу, на зразок колгоспу, де буде один голова, сила-силенна його заступників і кілька
парторгів. В останньому угрупуванні слід
вміти коритися і працювати не лише за
себе, а й за сусіда-дармоїда, годувати не
лише свою сім’ю, а й сім’ї своїх керівників.
А найголовніше – не мати права власності, бо все навколо наше, значить не моє.
Для кожного Європа починається із
різних понять. Комусь достатньо євроремонту у власній оселі, а інший не може
існувати без європейських стандартів
свободи та економіки. Проте, якщо євроремонт можна відносно легко зробити у
найстарішій хаті в поліській глибинці чи
забутому Богом шахтарському селищі,
то принципи демократії будуються значно довше і складніше.
Віктор ЯРУЧИК

Czym dla mnie jest Europa?

Чим є для мене Європа?

31 lat, bezrobotny: Europa – to nic dobrego dla
mnie. Wszyscy chcą tam się
znaleźć, ale nic w tym kierunku nie robią.
18 lat, studentka: To marzenie, które i tak pozostanie
marzeniem.
Nela, 25 lat, wykładowca:
Europa to możliwości, perspektywy i życie bez granic.
Halina, 37 lat, inspektor
ubezpieczeniowy: Europa
to stabilność i pewność w
dniu jutrzejszym, to wysoka
kultura i przestrzeganie prawa, czyste pobocza i masowe
przedświąteczne wyprzedaże.
Maria, 82 lata, emerytka:
Wzór pomyślności, punkt
orientacyjny dla lepszego
życia.
Aleksander, 32 lata, budowniczy: To jest to, do
czego nam z naszym prezydentem jest jeszcze bardzo
daleko.
Maksym, 24 lata, menedżer: Brak kultury
Iryna, 50 lat, księgowa:
Nie myślę o Europie w ogóle. Europa i Ukraina to dla
mnie przeciwieństwa, które
nigdy się nie przyciągną.
Alina, 21 lat, studentka, Kijów: Hm... To jest to,
co znajduje się nie w Azji :).

31 рік, безробітний:
Європа – нічого хорошого
для мене. Всі прагнуть до
неї потрапити, але нічого
для цього не роблять.
18 років, студентка: Це
мрія, яка так і залишиться
мрією
Неля, 25 років, викладач: Європа – це можливості, перспективи та життя без кордонів.
Галина, 37 років, страховий інспектор: Європа
– це стабільність і впевненість у завтрашньому
дні, це висока культура і
законність, чисті узбіччя
і масові розпродажі у передсвяткові дні.
Марія, 82 роки, пенсіонерка: Зразок благополуччя, орієнтир для кращого
життя.
Олександр, 32 роки, будівельник: Це те, що нам
з нашим президентом ще
довго не світить.
Максим, 24 роки, менеджер: Безкультур'я
Ірина, 50 років, бухгалтер: Я не думаю про
Європу взагалі. Європа і
Україна для мене – це протилежності, які ніколи не
притягнуться.
Аліна, 21 рік, студентка, Київ: Хм... Це те, що

Część kontynentu.
Chrystyna, 20 lat, kucharka, Ługańsk: Dla mnie
Europa to nowe możliwości,
wysoki poziom rozwoju, romantyka.
Katia, 16 lat, uczennica:
Dla mnie osobiście to przyszłość. To inny, jaskrawy
świat. Świetne miasta... Paryż, Londyn, Amsterdam...
Marzenie!
Ania, 21 lat, studentka:
Europa to przede wszystkim arcydzieła światowej
kultury. To dobre wychowanie, wzajemny szacunek
ludzi i całkiem inny typ
myślenia.
Roman, 24 lata: Dla mnie
Europa absolutnie nic nie
oznacza.
Wołodymyr, 19 lat, Odesa: To jest to, do czego dąży
Ukraina. Europa dla Ukrainy to światło na końcu tunelu.
Anżeła, 33 lata, sprzedawczyni: Europa to jest to,
do czego dąży Ukraina, ale
poza wysokimi cenami nic
europejskiego nie mamy.
Anna, 66 lat, emerytka:
Europa to coś dalekiego i
nie za bardzo zrozumiałego.
Wira, 42 lata: Europa to
cywilizacja. Ukraina mimo
chęci przyłączenia się do Eu-

ropy kojarzy mi się z krajami
Trzeciego Świata.
Kateryna, 14 lat, uczennica Dla mnie Europa to
okno na inny świat... To nieosiągalne marzenie.
Igor, 41 rok, robotnik,
ojciec dwojga dzieci: Kraje,
w których można normalnie
zarabiać nie tylko na rzeczy
niezbędne, ale też na normalny odpoczynek i odpowiedni byt.
Nadija, 61 rok, emerytka:
Europa dla mnie to nic. Nie
w takim kraju żyjemy, żeby
Europa była perspektywą.
Dla naszego państwa drzwi
do Europy są zamknięte i dla
naszych obywateli też.
Aleksander, 29 lat, budowniczy: Nigdy tam nie
byłem. I tu jest dobrze.
Redakcja dziękuje za
pomoc w przeprowadzeniu
rozmów studentkom III
roku Wydziału Dziennikarstwa Łuckiego Uniwersytetu
Humanistycznego Tetianie
Bałyk, Julii Bielskiej, Oksanie Zarembie, Switłanie
Łokaczuk, Wicie Łuczko,
Oksanie Cymbaluk, Tetianie Czyrkinej i Witalinie Juchymenko.

знаходиться не в Азії :).
Частина континенту.
Христина, 20 років, повар, Луганськ: Для мене
Європа – це нові можливості, високий рівень розвитку, романтика.
Катя, 16 років, учениця: Особисто для мене
це майбутнє. Це інший,
яскравіший світ. Чудові
міста... Париж, Лондон,
Амстердам... Мрія!
Аня, 21 рік, студентка:
Європа – це, в першу чергу, шедеври світової культури. Це вихованість, взаємоповага людей і зовсім
інший тип мислення.
Роман, 24 роки: Європа
для мене абсолютно нічого
не означає.
Володимир, 19 років,
Одеса: Це те, чого прагне
Україна. Європа для України – це світло в кінці тунелю.
Анжела, 33 роки, продавець: Європа – це те, до
чого прагне Україна, але
окрім високих цін, у нас
більше нічого європейського немає.
Анна, 66 років, пенсіонерка: Європа – це щось
далеке і не дуже зрозуміле.
Віра, 42 роки: Європа –
це цивілізація. Україна, хоч

і прагне в Європу, поки що
асоціюється у мене з країнами третього світу.
Катерина, 14 років,
школярка: Для мене Європа – це вікно в інше життя... Це недосяжна мрія.
Ігор, 41 рік, робітник,
батько двох дітей: Країни,
в яких можна нормально заробляти не лише не
найнеобхідніше, але й на
нормальний відпочинок і
гідне прожиття.
Надія, 61 рік, пенсіонерка: Європа для мене
– це ніщо. Не в тій країні
живемо, щоб Європа була
перспективою. Для нашої
держави у Європу закриті
двері і для наших громадян теж.
Олександр, 29 років,
будівельник: Я там ніколи
не був. І тут добре.
Редакція
висловлює
вдячність за допомогу в
проведенні
опитування
студенткам ІІІ курсу факультету журналістики
Луцького гуманітарного
університету Тетяні Балик, Юлії Бєльській, Оксані
Зарембі, Світлані Локачук,
Віті Лучко, Оксані Цимбалюк, Тетяні Чиркіній та
Віталіні Юхименко.
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Suwerenność Ukrainy Торги суверенітетом
jest nadal sprzedawana? України тривають?
Minęło prawie sto dni od wybrania przez Ukraińców nowego prezydenta, który na podstawie Konstytucji Ukrainy jest gwarantem
suwerenności, integralności terytorialnej państwa oraz mechanizmem kontroli i równowagi między rządem a parlamentem.

Пройшло майже сто днів після обрання українцями нового
президента, який згідно з Конституцією України є гарантом
суверенітету, територіальної цілісності держави, а також механізмом стримувань і противаг між урядом та парламентом.
війни.
Уряд Миколи Азарова продовжує
називати Росію своїм великим стратегічним партнером, та водночас затято
критикує газові угоди Тимошенко. І тут
виникає ще одне запитання: чи повинен
один стратегічний партнер «ставити на
коліна» іншого та чинити на нього енергетичний тиск? Цікаво знати, що про це
все думає Євросоюз?

Osobiście mnie jako obywatela niepokoi zachowanie obecnej głowy naszego
państwa, który zupełnie nie spełnia powierzonych mu funkcji. Ponadto na szczególną uwagę zasługuje nadmierna ingerencja
rządu w media, zaangażowanie polityczne i
kontrowersyjne decyzje Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, represje przeciwko opozycji.
Stawiąc za cel udzielenie odpowiedzi na aktualne pytania, przeprowadziłęm badania
sytuacji politycznej w kraju po „starcie” kadencji Janukowycza.
Czy Unia Europejska odreaguje na
umieszczenie rosyjskich baz w Kijowie?
Po ratyfikacji w kwietniu prez rządy Rosji
i Ukrainy charkowskiej umowy o przedłużeniu pobytu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej
w Sewastopolu nie słyszałem żadnych zarzutów ani też ostrzeżeń ze strony UE. Cytuję Wacława Bartuszkę: „Nawet jeśli Ukraina pozwoli na wprowadzenie rosyjskiej bazy
wojskowej do Kijowa, nikt nie wypowie się
przeciw temu. Ukraina jest państwem niepodległym i sama decyduje, co ma zrobić” –
powiedział w wywiadzie „Komersant” Ambasador Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Republiki Czeskiej pełniący specjalne funkcje w zakresie problemów bezpieczeństwa
energetycznego w Unii Europejskiej.
Częściowo możemy wytłumaczyć pozycję Unii Europejskiej, która z przerażeniem
przypomina sobie wojnę gazową pomiędzy
Ukrainą a Rosją, która osiągnęła szczyt w
styczniu 2009. Unia przygotowywała się do
różnych wariantów kryzysu gazowego, jednak obniżenia dostaw o 100% nikt nie mógł
sobie wyobrazić, bo nie było czegoś podobnego nawet w czasie „zimnej wojny”.
Rząd Mykoły Azarowa wciąż wymienia
Rosję jako swego wielkiego strategicznego
partnera, równocześnie ostro krytykując
gazowe umowy podpisane przez Julię Tymoszenko. I tutaj nasuwa się jeszcze jedno
pytanie: czy ma prawo jeden strategiczny
partner poniżać drugiego i grozić mu problemem energetycznym? Chciałbym wie- współpracy między Ukrainą a Rosją w buОсобисто мене, як громадянина, турdowie samolotów.
dzieć, jakie zdanie na ten temat ma UE.
бує недотримання главою держави делеNa pytanie, co znaczy dobrosąsiedztwo w гованих йому законодавством функцій
Co znaczy dobrosąsiedztwo w zwyczaju rozumieniu Rosjan, odpowiem tak: w zamian і повноважень. Також особливої уваги
za kolejny przyjazd, audiencję, ściskanie dło- варте надмірне втручання влади у діrosyjskim?
Nowy rząd zezwolił na przedłużenie poby- ni Putina czy Miedwiediewa my, Ukraińcy, яльність ЗМІ, політично заангажовані та
tu Marynarki Rosyjskiej na Krymie nie na 25 powinniśmy stale dawać w prezencie miłe суперечливі рішення Конституційного
lat, a dosłownie na wieki wieczne. Uczynił to „drobiazgi” – jedną z branż przemysłowych, Суду України, репресії проти опозиції.
wbrew bezpośrednim zakazom lokalizacji za- które tak uprzejmie Wiktor Janukowicz czy Поставивши за мету дати відповідь на
granicznych baz wojskowych na mocy artykułu Mykoła Azarow już oddają północnemu są- актуальні питання, я частково дослідив
17. w pierwszej części Konstytucji Ukrainy, po- siadowi. W zasadzie to nie jest aż tak ważne, політичну ситуацію, що склалась в дерwołując sie na kontynuowanie najmu według ponieważ Miedwiediew nie tak dawno oznaj- жаві після «старту» каденції Януковича.
przepisów przejściowych Konstytucji Ukrainy, mił, że flota to nie tylko ogromne pieniądze
które mają charakter czasowy. Należy zauwa- i tani gaz, ale też bezpieczeństwo półwyspu
Чи буде заперечувати Євросоюз проżyć, że pierwsza część Konstytucji Ukrainy jest Krym, a nawet całej Ukrainy.
ти розміщення іноземної бази в Києві?
Jeśli Rosja rozpocznie wojnę z jakimś inrozdziałem o najwyższym stopniu legitymacyjПісля квітневої ратифікації урядами
nym. Aby wprowadzić do niego zmiany, zgod- nym naszym sąsiadem, rosyjskie okręty na- Росії та України харківської угоди про
nie z artykułem 156 KU należałoby przepro- tychmiast podniosą swoje kotwice i popłyną пролонгацію перебування Російського
wadzić ogólnokrajowe referendum. Ponadto, do braterskich nam krajów, aby tam „wy- чорноморського флоту у Севастополі, ми
ratyfikacja umów międzynarodowych wymaga niszczać agresora”. A po powrocie do Sewa- не чули жодного заперечення або застеkoniecznej zgody ze strony Rady Najwyższej stopola urządzą pompatyczny pokaz ogni. реження від Євросоюзу. Цитую Вацлава
Ukrainy. Jednak w dniu 27. kwietnia bieżącego Część mieszkańców o orientacji prorosyj- Бартушку: «Навіть, якщо Україна дозвоroku w sali obradowej parlamentu nie prowa- skiej wyjdzie im naprzeciw, aby powitać wy- лить Росії розмістити російську військоzwolicieli „Otiecziestwa”. Lub na przykład, z ву базу в Києві, ніхто нічого не скаже.
dzono żadnych dyskusji.
Wielu oponentów wypowie się przeciw Rosji dostarczą głowice jądrowe i Sewasto- Україна – це незалежна держава і сама
takiemu zdaniu, zwłaszcza że wskutek roz- pol automatycznie stanie się celem ataków. вирішує, що їй робити», – повідомив в
wiązania problemu z rosyjską marynarką Szczytem takiego marazmu jest brak zgo- інтерв’ю «КоммерсантЪ» посол міністерna Krymie gaz znacznie staniał. I rzeczywi- dy prawnej o najmie, dlatego charkowskie ства закордонних справ Республіки Чехії
ście, gaz stał się tani – tylko dla hutników przedłużenie pobytu Marynarki Rosyjskiej зі спеціальних доручень з питань енергеi chemików, którzy pracują na oligarchów faktycznie jest okupacją terytorium.
тичної безпеки при Євросоюзі.
Na czym polega sąsiedztwo w zwyczaju
biznesu na wschodzie kraju. Nie jest tajemХоча можна зрозуміти Євросоюз, який
nicą, że gaz dla ludności jest wydobywany ze amerykańskim?
з жахом згадує газові війни між УкраїJest ono identyczne ze zwyczajami rosyjski- ною і Росією, пік яких сягнув січня 2009
złóż, które znajdują się na Ukrainie, jednak
Azarow oświadczył, że w 2011 roku ceny na mi. Z tą różnicą, że Obama na powitanie z Janu- року. Євросоюз готувався до різних варіkowiczem przygotował prezent w postaci wzbo- антів газової кризи – проте скорочення
niego również wzrosną.
Niepokojącymi są też umowy zawarte za gacenia uranem w szczególnie dużych
поставок на 100%, напевно, не міг
zamkniętymi drzwiami o planach wprowa- partiach, nie mniej niż 100 kg. Dlaczego
уявити собі ніхто, бо подібного не
str.
dzenia GTS Ukrainy oraz projekt umowy o aż tak dużo? Żeby jądrowym teroryтраплялось навіть за часів холодної
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Що
таке
добросусідство
поросійськи?
Нова влада від щирого серця дозволила розмістити військовий флот на території Криму не на двадцять п’ять років, а
фактично на віки вічні. І зробила це, нехтуючи прямою забороною на розташування іноземних військових баз, статтею
17 першого розділу Конституції України,
мотивуючи продовження оренди перехідними положеннями КУ, котрі є лише
тимчасовими положеннями. Слід зауважити, що перший розділ КУ є розділом
найвищої легітимності. Щоб внести до
нього зміни згідно зі статтею 156 КУ, потрібно провести референдум. Проте ратифікація будь-яких міжнародних угод
відбувається за обов’язковою згодою
Верховної Ради України. Звісно, із процедурою обговорення, якою 27 квітня в
парламенті навіть і не пахло.
Багато опонентів заперечать, особливо з приводу флоту, мовляв, газ став дешевим. І справді, газ став дешевим лише
для металургів і хіміків, тобто великого
бізнесу олігархів зі сходу. Не є секретом,
що газ для населення видобувається з
родовищ, які розташовані на території
України, проте М. Азаров заявив, що і
на нього вже в 2011 році зросте ціна. Насторожують закриті домовленості про
плани щодо здачі ГТС України, проект
угоди між урядами Росії та України про
співпрацю в авіабудуванні та багато інших «корисних» і водночас таких таємних сюрпризів.
На запитання, що ж таке добросусідство по-російськи, я відповім так: за черговий приїзд, аудієнцію, рукостискання
Путіна чи Медведєва, ми з вами, себто
українці, повинні робити невеличкі презенти у вигляді здачі якоїсь промислової галузі, які так запобігливо Віктор
Федорович чи Микола Янович піднесуть нашому північному сусідові. Але в
принципі, це все не важливо, бо Медведєв нещодавно заявив, що флот – це не
тільки великі гроші та дешевий газ, а ще
й безпека півострова Крим, і навіть всієї
України.
У разі війни Росії з іншою, сусідньою
нам країною, російські авіаносці миттю
знімуться з якоря, і підуть до берегів братньої нам держави, аби їх винищувачі бомбардували «агресорів». А після прибуття
в Севастополь влаштують пишний салют,
а частина проросійськи налаштованих
жителів вийдуть зустрічати визволителів
«Отєчества». Або приміром з’являться російські кораблі з ядерними боєголовками,
і Севастополь автоматично стає мішенню.
Апогеєм цього флотського маразму є юридична відсутність угоди про оренду, тому
харківська пролонгація – це фактично
окупація території.
Що таке сусідство по-американськи?
Те саме, що й по-російськи. Тільки перепрошую, Обама, щоб привітатись з Віктором Федоровичем, «бере» виключно
збагаченим ураном в особливо великих
партіях, кажуть не менше 100 кілограмів.
Чому ж так багато? Щоб ядерним теро-
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Торги суверенітетом
України тривають?

Suwerenność Ukrainy
jest nadal sprzedawana?
(Zakończenie. Początek na str.3)

stom nic nie pozostało!
Panu Barakowi teraz nie zależy na jakiejś
tam trzeciorzędnej Ukrainie, ważniejsze jest
to, że w Stanach spada dolar i wzrasta zadłużenie zagraniczne.
Wnioski
Aforystyczna wypowiedź Kuczmy „Ukraina nie Rosja” straciła na swej aktualności.
W swej estetyce „historycznej” Ukraina stara się wzorować na Rosji, a kto się z tym nie
zgadza proszę powtórnie obejrzeć defiladę
wojskową w obu krajach z okazji obchodów
65-tej rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej. Róznica polegała jedynie na tym, że
na Ukrainie ta defilada wyglądała bardziej
żałośnie niż w Rosji i była na wzorowana na
wcześniejszych paradach radzieckich.
Rosja posiada federalny ustrój państwowy. Ukraina natomiast ma ustrój jednolity i
centralizowany, ale niektórzy słowianofile i
Sieminożenki pragną uczynić z Ukrainy albo
federację, albo państwo aliansowe należące
do Federacji Rosyjskiej, na poważnie odbierając oświadczenie deputowanego Fiodorowa z
Dumy FR o braterskim sojuszu trzech państw.
Nie wolno pominąć apery rosyjskiego sta-

linizmu. Chociaż w tym roku sąsiedzi ograniczyli się tylko do reklamy zewnętrznej, a my
od razu pomnik Stalina wystawiliśmy. Dobrze,
że 16. maja przynajmniej wiązanki kwiatów
nie zapomniano złożyć na znak pamięci o
ofiarach NKWD z lat 1937-1938 w Bykowni.
Kolejnym punktem badań stała się tak
długo oczekiwana demarkacja granicy z Rosją. Ale jest i druga strona – delimitacja, która grozi nowym podziałem Cieśniny Kerczeńskiej lub jej całkowitym pozbyciem się.
Powyższe zbliżenie z Federacją Rosyjską w celu współpracy w różnych dziedzinach należy postrzegać jako połączenie ze
względu na zamkniętość i nieprzejrzystość
wszystkich ostatnio zawartych umów. Już
nie wspominam tu o wspólnych ukraińsko
-rosyjskich podręcznikach z historii, „tabacznej” deukrainizacji i wprowadzeniu
cenzury do mediów.
Jako człowiek i bywatel, który szuka w
swoim kraju prawdy, dodam, że rząd jest
powołany do zaspokojenia interesów obywateli całego państwa. Jednak na razie mogę
powtórzyć słowa klasyka: „Walczcie – a zwalczycie”… Wiedzieć trzeba tylko, o co walczyć.
Сашко «FENDER» СТЕРЕНЧУК

(Закінчення. Початок на 3-й сторінці)

ристам нічого не дісталось!?
Пану Бараку зараз не до якоїсь там
третьосортної України, в США долар все
падає, а зовнішні борги ростуть, але зрештою, куди там їхньому «зеленому» до
нашої «твердої», національної валюти.
Висновки
Афористичний вислів Кучми «Україна не Росія» втратив свою актуальність.
У своїй історичній “естетиці” Україна
намагається рівнятись на Росію, а хто
не погоджується, перегляньте військовий парад у двох державах до 65 річниці
Перемоги. Різниця в тому, що в Україні
парад виглядав жалюгідним та навіть
більш совковим, ніж у Росії.
Росія має федеративний устрій держави, Україна унітарний централізований,
але й тут окремі семиноженки та деякі
інші слов'янофіли, намагаються зробити з України чи то федерацію, чи союзну державу у складі Росії, сприймаючи
всерйоз заяву депутата Фьодорова з Державної Думи РФ, про братній союз трьох
держав.

AKTYWACJA.pl –
interaktywna
inicjatywa edukacyjna

AKTYWACJA.pl –
інтерактивна освітня
ініціатива

AKTYWACJA.pl to interaktywna inicjatywa edukacyjna realizowana przez Fundację Humanity in Action
Polska, której celem jest ożywienie działalności
społeczności lokalnych i środowisk mniejszości narodowych i etnicznych dzięki działalności przyszłych
liderów na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Polsce.
Udział w programie umożliwi młodym ludziom z jednej
strony zapoznanie się z prawami
mniejszości narodowych i etnicznych, przykładami ich naruszeń, a także poszukiwanie skutecznych rozwiązań istniejących
problemów i sposobów zapobiegania tym naruszeniom. Z drugiej zaś strony, dzięki nabytym
w programie umiejętnościom i
doświadczeniom zdobytym w
toku realizacji indywidualnych
projektów na rzecz praw mniejszości, uczestnicy projektu będą
stawać się profesjonalistami w
tej dziedzinie.
Fundacja Humanity in
Action Polska (HIA PL) jest
częścią
międzynarodowego
konsorcjum organizacji non
-profit (pozostałe biura HIA
prowadzą działalność w Danii,
Francji, Holandii, Niemczech i
USA), którego celem jest wpajanie wartości godności człowieka
i moralnej odpowiedzialności
za ochronę praw mniejszości
wśród przyszłych liderów.
Więcej informacji: www.humanityinaction.org
Cele AKTYWACJI.pl:
– Przygotowanie młodych
ludzi do działalności na rzecz
praw mniejszości narodowych
i etnicznych
– Stworzenie forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy młodymi liderami mieszkającymi
w Polsce i za granicą.
I– nspirowanie studentów do
podejmowania działań na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych w ich lokalnym otoczeniu
Kto może się ubiegać o
udział w projekcie?:

– Aktywni i kreatywni studenci, którzy albo są już zaangażowani w działalność na
rzecz praw mniejszości narodowych i etnicznych, albo są zainteresowani tą problematyką i
chcą działać na tym polu
– Studenci polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy i
Ukrainy
– Polscy studenci
– Studenci z Białorusi, Litwy
i Ukrainy
– Osoby, które nie ukończyły
27 lat w momencie aplikowania
Po zakończeniu projektu
AKTYWACJA.pl
uczestnicy
będą mieli możliwość włączenia się w wybrane działania
międzynarodowej sieci absolwentów projektów HIA i w jej
ramach kontynuować swoją
działalność na rzecz praw człowieka i mniejszości.
Program:
Program ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny, stawia sobie za cel
połączenie teorii z praktyką
w poszukiwaniu skutecznych
modeli przeciwdziałania naruszeniom praw mniejszości.
W ramach projektu uczestnicy
będą wspólnie analizować społeczne i polityczne przyczyny
dyskryminacji
mniejszości
narodowych i etnicznych, a
także poszukiwać skutecznych
rozwiązań istniejących problemów. Dzięki udziałowi w projekcie studenci pogłębią swoją
wiedzę na temat łamania praw
mniejszości i nabędą nowe
umiejętności odnośnie tego, jak
tym naruszeniom skutecznie
przeciwdziałać i zapobiegać. To
przygotowanie pomoże im zre-

Варте уваги і мавпування російського
сталінізму, щоправда, сусіди цьогоріч
обмежились лише зовнішньою рекламою, а ми зразу пам’ятник Сталіну вліпили. Добре, що хоч квіти 16 травня не
забули покласти жертвам НКВД 19371938 років у Биківні.
Окремим пунктом можна відмітити
таку довгожданну демаркацію кордонів з
РФ. Проте є інша сторона медалі, це ще й
делімітація, котра загрожує новим поділом Керчинської протоки, або ж втратою
каналу в цілому.
Вищезгадане зближення з РФ у співпраці в багатьох галузях, можна розцінювати як приєднання, враховуючи
закритість та непрозорість усіх договорів. Я вже мовчу про спільні російськоукраїнські підручники з історії, «табачну» деукраїнізацію та впровадження
повзучої цензури у ЗМІ.
Як людина та громадянин, який в своїй країні шукає правду, додам, що влада
має задовольняти інтереси населення
усієї країни. Поки що, можу сказати словами класика: «Борітеся – поборете»…
Знати б – за що?
Сашко «FENDER» СТЕРЕНЧУК

AKTYWACJA.pl – це інтерактивна освітня ініціатива, що реалізовується Фондом “Humanity in
Action – Польща”, мета якої – активізувати діяльність регіональних громад і національних та
етнічних меншин за допомогою діяльності майбутніх лідерів у Білорусі, Литві, Україні та Польщі.

alizować indywidualny projekt
edukacyjny na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w
swoim lokalnym otoczeniu.
Program będzie się składał z
następujących faz:
1. Edukacja zdalna: użycie
narzędzi internetowych nt.
praw mniejszości i zarządzania
projektami w organizacjach pozarządowych (lipiec – październik 2010)
2. Wizyta studyjna w Warszawie: przedstawienie najlepszych praktyk w polskim sektorze pozarządowym w zakresie
praw mniejszości (ok. 8 dni w
grudniu 2010)
3. Realizacja indywidualnych projektów o charakterze
edukacyjnym w lokalnym otoczeniu uczestników (grudzień
2010 – czerwiec 2011)
Koszty:
Udział w projekcie jest bezpłatny. Poza tym, Humanity in
Action Polska pokrywa koszty udziału w wizycie studyjnej
w Warszawie (koszty noclegu,
transportu i wyżywienia).
Termin przesyłania aplikacji:
14 czerwca 2010
W aplikacji dostępne są pozostałe szczegóły.
Kontakt: warsaw@humanityinaction.org
Projekt AKTYWACJA.pl został sfinansowany ze środków
Fundacji PZU.

Участь у програмі дозволить молодим людям дізнатися про права національних та
етнічних меншин, приклади
їхнього порушення, успішне
розв'язання існуючих проблем та способи попередження порушень. Окрім цього,
завдяки отриманим під час
програми навичкам та досвіду реалізації індивідуальних
проектів з прав національних
меншин, учасники проекту
ставатимуть професіоналами
в цій галузі.
Фонд “Humanity in Action
– Польща” (HIA PL) – це
частина міжнародного консорціуму неурядових організацій (інші представництва
HIA діють у Данії, Франції,
Нідерландах, Німеччині і
США), мета якого – прищеплення
загальнолюдських
цінностей та моральної відповідальності за захист прав
меншин у майбутніх лідерів.
Більше інформації: www.
humanityinaction.org
Цілі AKTYWACJI.pl:
– Підготувати молодих
людей до діяльності у сфері
захисту прав національних
та етнічних меншин;
– Створити форум обміну
досвідом та пошуку нових
контактів між молодими лідерами, які живуть у Польщі
та за кордоном;

– Надихнути студентів на
діяльність у сфері захисту
прав національних та етнічних меншин за місцем їх проживання.
Хто може брати участь у
конкурсі проектів?
– Активні та креативні студенти, які вже задіяні у сфері
захисту прав національних
та етнічних меншин або зацікавлені цією проблематикою і
хочуть працювати в цій сфері;
– Студенти польського походження з України, Білорусі
та Литви;
– Польські студенти;
– Студенти з України, Білорусі та Литви;
– Особи, які на момент
подання документів не матимуть 27 років.
Після закінчення проекту
AKTYWACJA.pl учасники матимуть можливість підключитися до деяких ініціатив
міжнародної мережі випускників проектів HIA і в рамках організації зможуть продовжувати свою діяльність у
сфері захисту прав етнічних
та національних меншин.
Програма
Програма має міжнародний
та інтердисциплінарний характер, її мета – поєднати теорію
з практикою у пошуках ефективних моделей протидії порушенням прав меншин. У рамках проекту учасники спільно
аналізуватимуть суспільні і
політичні причини дискримінації національних та етнічних
меншин, а також шукатимуть
ефективні рішення існуючих
проблем. Завдяки участі в проекті студенти поглиблять свої

знання про порушення прав
меншин і набудуть нові вміння
у сфері протидії та запобігання
цим порушенням. Ця підготовка допоможе їм реалізувати
індивідуальний освітній проект на користь національних та
етнічних меншин у власному
оточенні.
Програма складатиметься
з таких етапів:
1. Дистанційне навчання: використання інтернетзасобів щодо прав меншин і
управління проектами в громадських організаціях (липень – жовтень 2010 р.).
2. Навчальний візит до
Варшави: демонстрація найкращих прикладів вирішення
проблем меншин у польському третьому секторі (орієнтовно 8 днів у грудні 2010 р.)
3. Реалізація індивідуальних проектів освітнього характеру за місцем проживання учасників (грудень 2010
– червень 2011 рр.)
Кошти:
Участь у проекті безкоштовна. Окрім цього, організація “Humanity in Action
– Польща” покриває витрати, пов'язані з участю в навчальному візиті до Варшави
(проживання, проїзд, харчування).
Термін подання заявок:
14 червня 2010 р.
Інші подробиці подані в
анкеті (можна знайти на сайті організації)
Контакт:
warsaw@
humanityinaction.org
Проект AKTYWACJA.pl дофінансований Фундацією PZU
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У Вроцлаві презентують
нові напрямки навчання
Wrocław prezentuje
nowe kierunki studiów

Który kierunek studiów jest najlepszy? Na pewno ten, który zagwarantuje w przyszłości dobrą pracę. Właśnie takimi mogą stać się kierunki i specjalności, które obecnie pojawiają się na uczelniach wyższych. Nowe i oryginalne są odpowiedzią uczelni
na potrzeby współczesnego rynku. O tym, że czas nie stoi w miejscu, pamiętają i we
Wrocławiu. Podczas tegorocznej kampanii rekrutacyjnej miejscowe wyższe uczelnie
zaproponują przyszłym studentom sporo nowych ciekawych kierunków.

Який напрямок навчання найкращий? Без сумніву, той, що гарантуватиме у
майбутньому добру роботу. Саме такими можуть стати напрямки та спеціальності, які щойно з’являються у вищих навчальних закладах. Нові та оригінальні,
вони є відповіддю вишів на потреби сучасного ринку. Про те, що час не стоїть на
місці, пам'ятають і у польському Вроцлаві. Під час цьогорічної вступної кампанії місцеві вищі навчальні заклади запропонують майбутнім студентам чимало
нових цікавих напрямків.

Takie trudno znaleźć w całej Рolsce Таких не знайдете у цілісінькій Польщі
Uniwersytet Wrocławski z zakresu etykiety, otwartości pracodawców ze sfery biznesu,

we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, które
specjalizuje się w sprawach
współczesnej polityki europejskiej, w tym roku otwiera kierunek europejska dyplomacja.
Zdaniem pracowników uniwersytetu głównym plusem
jest jego międzydyscyplinarny
charakter. Student zdobędzie
wiedzę z różnych zakresów –
od elementów prawa, przez
nauki polityczne, społeczne,
ekonomiczne do kompetencji
lingwistycznych. Wspólnym
mianownikiem tego wszystkiego będzie oczywiście dyplomacja. Absolwenci elitarnego
kierunku będą mogli pracować w zagranicznych służbach,
instytucjach międzynarodowych, strukturach UE na różnym poziomie, a także związanych z kulturą ośrodkach i
organizacjach, które zajmują
się konsultingiem w sprawach
polityki
międzynarodowej.
Przyszłym europejskim dyplomatom stawiane są odpowiednie wymagania: wiedza
z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych,
aktualnych procesów społecznych i politycznych, historii
Europy, warunki jej integracji,
zasady funkcjonowania UE
itd. Przyszła praca będzie wymagała również dobrej wiedzy

w kontakcie z ludźmi, zwłaszcza przedstawicielami innych
kultur, gotowości do pracy za
granicą - mówią na Uniwersytecie Wrocławskim.
Jeszcze jeden kierunek startuje w 2010 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wrocławiu. Bioinformatyka
na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – specjalnie dla
tych, kto interesuje się biologią
(zwłaszcza genetyką) i informatyką, a także lubi chemię,
fizykę i matematykę. Specjaliści z bioinformatyki będą
mogli stosować swoją wiedzę
w instytucjach zajmujących się
przetwarzaniem danych biologicznych przy pomocy bioinformatycznych instrumentów,
na przykład w firmach farmaceutycznych, laboratoriach badawczych, jednostkach naukowych placówek klinicznych,
ośrodkach oceny genetycznej
roślin i zwierząt. «Zaprogramuj swoją przyszłość!» - proponują na Uniwersytecie
Przyrodniczym. Więcej dowiedzieć się można na stronie
poświęconej temu kierunkowi:
www.bioinformatyka.up.wroc.pl.
Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu też
są przekonani, że przyszłość w
programowaniu. Przeprowadziwszy w latach 2004-2008 badania kierunków oraz potrzeb

z którymi współpracuje uniwersytet, władze uczelni zdecydowały o otwarciu pierwszego
w Polsce kierunku – informatyka w biznesie. Jak objaśniają
na uczelni, jest to odpowiedź
przede wszystkim na zapotrzebowanie na specjalistów z
zakresu współczesnych technologii informacyjno-komunikatywnych w zarządzaniu
małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Edukacja zorientowana jest na najnowsze formy:
indywidualne nauczanie, mobilność studentów, e-learning,
a specjalnie dla cudzoziemców przewidziana jest oferta
w języku angielskim. Szczegóły – na stronie kierunku:
www.ib.ue.wroc.pl.
Nowy kierunek żegluga
śródlądowa na Dolnośląskiej
Szkole Wyższej wymieniany
jest jako jeden z pierwszych w
kraju. Studia z nawigacji obecnie odbywają się na trzech akademiach morskich w Polsce, ale
dają one specjalizację tylko w
nawigacji morskiej, podczas gdy
dynamiczny rozwój w Europie
transportu wodnego na śródlądowych drogach wodnych
wymaga nowych podejść. Studentów będą nauczali najlepsi
polscy fachowcy w oparciu o
bazę uczelni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Zarządzanie, turystyka i trochę egzotyki

Dynamiczny rozwój produkcji rolniczej potrzebuje fachowców nie tylko z
wiedzą o rolnictwie, ale też
z umiejętnościami administracyjnymi. Właśnie dlatego
na Wydziale Przyrodniczo
-Technologicznym na Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu pojawia się
nowy kierunek – zarządzanie
i inżynieria produkcji. Dzięki
wsparciu UE obiecują tu bezpłatne dydaktyczne materiały
i ciekawe praktyki. Inżynierski program (3,5 lata) łączy
dwie specjalności – zarządzanie i organizacja produkcji
rolniczej, a także inżynieria
produkcji rolniczej. Studenci
będą zdobywali umiejętności
techniczne, wiedzę z zakresu
ochrony środowiska, gospodarki, marketingu, projektowania inżynierskiego i zarządzania jakością. Więcej:
www.zip.up.wroc.pl.
Zarządzanie w kulturze
będą studiowali z 2010 roku

na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Absolwenci będą mogli
zrealizować siebie w jakości
organizatora imprez kulturalnych, w sferze turystyki kulturalnej, edukacji itd. Uczelnia w
tym roku poszerzyła również
propozycję dla przyszłych
dziennikarzy i proponuje studia dziennikarstwo wydarzeń
artystycznych, a także specjalność korespondent zagraniczny i wojskowy. Ci, którzy
interesują się profesjonalnym
przeprowadzeniem szkoleń,
kursów doskonalenia umiejętności artystycznych, wykładów muzealnych, wystaw
i ekspozycji będą mogli studiować na kierunku animacja
kultury i edukacja muzealna
(w języku polskim i angielskim).
W tym roku na Dolnośląskiej Szkole Wyższej został otwarty kierunek kultura Indii
i Tybetu. Ciekawym jest fakt,
że zajęcia będą prowadzili nie
tylko fachowcy w branży, ale

też znani podróżnicy, a także
eksperci zagraniczni.
Nie tylko specjalistów z turystyki, ale też znawców turystyki aktywnej będą kształcić
na Wyższej Szkole Bankowej.
Obiecują, że po zakończeniu
studiów student będzie mógł
założyć i prowadzić własną
firmę turystyczną, zorientowaną na organizację aktywnego odpoczynku.
O rozszerzeniu oferty
edukacyjnej zadbali również
na Wyższej Szkole Zarządzania «Edukacja». Teraz tu
można studiować pedagogikę, filologię angielską, turystykę i rekreację.
Nowe specjalności, ale w języku angielskim, otworzą na
Politechnice Wrocławskiej. Na
uczelni objaśniają, że jest to związane z tym, że zajęcia w języku
angielskim cieszą się wielkim
zainteresowaniem studentów,
ponieważ dają one więcej szans
na znalezienie dobrej pracy.
Julia WAKUŁA, projekt “Teraz Wrocław”

Вроцлавський університет у співпраці із Центром
німецьких та європейських
студій ім. Віллі Брандта, що
спеціалізується на сучасній
європейській політиці, цьогоріч відкриває напрямок європейська дипломатія. Головним плюсом, як вважають в
університеті, є його міждисциплінарний характер. Студент отримає знання з найрізноманітніших сфер – від
елементів права, через політичні, суспільні, економічні,
культурні науки до мовних
компетенцій. Спільним знаменником усього цього буде,
звичайно, дипломатія. Випускники елітного напрямку
зможуть працювати в закордонних службах, міжнародних інституціях, структурах
ЄС різного рівня, а також
культурних осередках та організаціях, що займаються
консалтингом із питань міжнародної політики. До майбутніх європейських дипломатів є і відповідні вимоги:
знання у сфері сучасних міжнародних відносин, актуальних суспільних та політичних процесів, історії Європи,
умови її інтеграції, засади
функціонування ЄС тощо.
Майбутня праця вимагатиме
також доброго знання етикету, відкритості у спілкуванні

з людьми, особливо представниками інших культур,
готовності працювати за
кордоном, - наголошують у
Вроцлавському університеті.
Ще один напрямок стартує у 2010 році у Вроцлавському
природничому
університеті. Біоінформатика на факультеті біології
і тваринництва – спеціально для тих, хто цікавиться
біологією (особливо генетикою) та інформатикою, а
також любить хімію, фізику та математику. Фахівці
з біоінформатики зможуть
застосувати свої знання у
центрах, які займаються переробкою біологічних даних
за допомогою біоінформатичних інструментів, наприклад, фармацевтичні фірми,
дослідницькі
лабораторії,
клінічні наукові лабораторії,
центри оцінки генетики рослин і тварин. «Запрограмуй
своє майбутнє!» - закликають у Природничому університеті. Дізнатися більше
можна на сторінці, присвяченій цьому напрямку: www.
bioinformatyka.up.wroc.pl.
В Економічному університеті у Вроцлаві теж
переконані, що майбутнє
за програмуванням. Проаналізувавши у 2004-2008
рр. існуючі напрямки та по-

треби працедавців у сфери
бізнесу, із якими співпрацює
університет, тут вирішили
відкрити перший у Польщі
напрямок – інформатика у
бізнесі. Як пояснюють у вузі,
це відповідь передусім на
потребу в спеціалістах сфери сучасних інформаційнокомунікаційних технологій,
в управлінні малими та середніми
підприємствами.
Освіта орієнтована на найновіші форми: індивідуальне
навчання, мобільність студентів, e-learning, а спеціально для іноземців передбачена
англійська версія. Подробиці - на сторінці напрямку:
ib.ue.wroc.pl.
Новий напрямок континентальний водний транспорт (żegluga śródlądowa)
у Нижньосилезькій вищій
школі називають одним із
перших у країні. Навчання з
навігації нині проводиться в
трьох морських академіях в
Польщі, але воно має спеціалізацію лише в морській навігації, тоді як стрімкий розвиток водного транспорту в
Європі та континентальних
водних шляхів вимагає нових підходів. Студентів навчатимуть провідні польські
фахівці на базі вузу, а також
в Академії військового флоту в Гдині.

аграрного
виробництва
потребує фахівців не тільки зі знанням сільського господарства, але і з
управлінськими вміннями.
Саме тому на природничотехнологічному факультеті
Вроцлавського
природничого університету відкривають новий напрямок
– управління та інженерія
виробництва. Завдяки підтримці ЄС тут обіцяють
безкоштовні
дидактичні
матеріали та цікаві практики. Інженерська програма
(3,5 роки) охоплює дві спеціальності – управління та
організація с/г виробництва, а також інженерія с/г
виробництва. Студенти здобуватимуть технічні вміння, знання з охорони навколишнього середовища,
економіки, маркетингу, інженерного проектування та
управління якістю. Більше:
www.zip.up.wroc.pl.
Управління в культурі студіюватимуть із 2010

року у Нижньосилезькій
вищій школі. Випускники зможуть реалізувати
себе у якості організатора
культурних імпрез, у сфері
культурного туризму, освіти тощо. Навчальний заклад цього року розширив
також пропозицію для майбутніх медійників і пропонує студіювати журналістику мистецьких подій, а
також спеціальність закордонний і військовий кореспондент. Ті, хто цікавиться
професійним проведенням
тренінгів, курсів удосконалення мистецьких вмінь,
музейних лекцій, виставок
та експозицій зможуть навчатися за напрямком анімація культури і музейна
освіта (польською та англійською мовою).
Цього року Нижньосилезька вища школа відкрила, напрямок культура
Індії та Тибету. Цікаво, що
заняття проводитимуть не
тільки фахівці у галузі, але
і відомі мандрівники, а та-

кож закордонні експерти.
Не просто спеціалістів
із туризму, а знавців активного туризму готуватимуть відтепер у Вищій
банківській школі. Обіцяють, що після навчання
студент зможе відкрити і
провадити власну туристичну фірму, зорієнтовану
на організацію активного
відпочинку.
Про розширення освітньої пропозиції подбали
також і у Вищій школі
менеджменту «Edukacja».
Тепер тут студіюватимуть
педагогіку, англійську філологію, туризм і рекреацію.
Нові спеціальності, але
англійською мовою, відкриють у Вроцлавській політехніці. У вузі пояснюють,
що це пов’язано із неабияким інтересом студентів до
занять англійською мовою,
оскільки вони дають більше
шансів знайти добру роботу.

Управління,
туризм і трохи екзотики
Динамічний
розвиток

Юлія ВАКУЛА, проект “Teraz Wrocław”
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Łucka młodzież
przeciwko dymowi
tytoniowemu
W

zeszłym tygodniu aktywiści Ogólnoukraińskiej Młodzieżowej Organizacji Pozarządowej «Demokratyczny Alians» w ramach kampanii «Za przyszłość bez palenia» przeprowadzili konferencję prasową «Młodzież przeciwko
dymowi tytoniowemu». Jako pierwsi do kampanii antytytoniowej dołączyli się
studenci Łuckiego College Pedagogicznego.
Aktywiści «Demokratycznego Aliansu» opowiedzieli o głównych punktach
kampanii «Za przyszłość
bez palenia», o światowej
praktyce walki o prawa osób
niepalących i zanalizowali
wykonanie Ustawy Ukrainy «O przedsięwzięciach
w sprawie uprzedzenia i
zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych i ich
szkodliwego wpływu na
zdrowie ludności» w ramach
obrony praw osób niepalących.
Członkini «Demokratycznego Aliansu» Aleksandra
Wataszczuk zawiadomiła,
że w Łucku jest planowane
przeprowadzenie
szeregu
przedsięwzięć,
głównym
celem których jest ochrona mieszkańców miasta
przed dymem tytoniowym.
Zwłaszcza aktywiści organizacji zaznaczyli, że walczą
nie z paleniem jako szkodliwym dla zdrowia przyzwyczajeniem, a z dymem tytoniowym, którym oddychają
wszyscy – jak palacze, tak i
osoby niepalące, co znaczy,
że cierpią też ci, którzy prowadzą i propagują zdrowy
styl życia.
«Demokratyczny Alians»
planuje przeprowadzić w
Łucku monitoring sytuacji
dotyczącej palenia w miejscach publicznych. Jednocześnie 26. maja będzie
miała miejsce demonstracja
od Majdanu Kijowskiego do
centralnego placu miasta,
gdzie zostanie zorganizowane teatralizowane przedstawienie «Łuck przesiąknięty
dymem papierosów – mglista przyszłość». Organizacja
pozarządowa
rozpocznie
także zbiór podpisów mieszkańców Łucka dla poparcia
praw osób niepalących. Będzie także żądać grzywny za

palenie wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych oraz rozmieszczenia na
terytorium stolicy obwodu
tabliczki «Miejsce dla palących» i «Palenie wzbronione». Odpowiednie podanie
«Demokratyczny
Alians»
planuje przekazać głowie
miasta Bogdanowi Szybie z
żądaniem zorganizowania
niezbędnych przedsięwzięć.
Oprócz Wołynia analogiczna kampania rozpocznie się
w obwodach chmielnickim,
lwowskim, czerkaskim, tarnopolskim i czernihowskim.
Zgodnie z Ustawą Ukrainy «O przedsięwzięciach
w sprawie zmniejszenia
używania wyrobów tytoniowych i ich szkodliwego
wpływu na zdrowie ludności», która weszła w życie jeszcze w 2005 roku,
właściciele zakładów gastronomicznych
powinni
wyznaczyć dla osób niepalących nie mniej niż połowę
pomieszczenia, która jest
rozmieszczona tak, by dym
tytoniowy na niej nie rozchodził się. Niestety, właściciele prawie wszystkich
łuckich pubów i kawiarni ignorują to wymaganie prawa.
Analogiczna
sytuacja
jest też z zakazem palenia
w miejscach publicznych.
Ustawa zakazuje palenia w
windach i automatach telefonicznych, w zakładach
opieki zdrowotnej, w placówkach oświatowo-wychowawczych, na placach zabaw,
na boiskach, na klatkach
schodowych, w przejściach
podziemnych, w komunikacji miejskiej, regionalnej,
krajowej oraz w transporcie
połączenia międzynarodowego. Według zastępcy kierownika miejskiego zarządu
ochrony zdrowia Mykoły

Jakymczuka w zeszłym roku
zostało spisanych zaledwie
38 protokołów z wykroczeń dotyczących palenia
w miejscach publicznych
przez mieszkańców Łucka,
podczas gdy należy te protokoły spisywać setkami. Pan
Jakymczuk zwrócił uwagę
również na to, że europejskie
doświadczenie antytytoniowych kampanii przynosi
pewne skutki, przynajmniej
większość Europejczyków
dziś jest przekonana, że palenie nie jest prestiżowym
zajęciem.
Aktywista
«Demokratycznego Aliansu» Dmytro
Kupyra zaznaczył, że wdychając «cudzy» dym tytoniowy człowiek jednocześnie wdycha cztery tysiące
substancji chemicznych. Z
tego 69% – kancerogenów.
Powiedział także, że Ukraina ratyfikowała Konwencję
Ramową o Kontroli Tytoniu,
która przewiduje uzgodnione postępowanie międzynarodowej wspólnoty dla
przezwyciężenia tytoniowej
epidemii.
Ukraina zajmuje drugie
miejsce po Rosji pod względem wielkości rynku zbytu
produkcji tytoniowej. 11
milionów Ukraińców należy
do aktywnych palaczy - 45%
mężczyzn i 9% kobiet.
O szkodliwym wpływie
dymu tytoniowego mówiono już dużo, jednak problem
pozostaje, a sposobów jego
rozwiązania nie ma. Podsumowując, należy podkreślić,
że palenie nie jest problemem wyłącznie Ministerstwa Ochrony Zdrowia, a
jest ogólnopaństwowym i
społecznym obowiązkiem
– troską o zdrowie dorastających i przyszłych pokoleń.
Iryna KOSTIUK

Луцька молодь
проти тютюнового
диму
Д

нями активісти Всеукраїнської молодіжної громадської організації
«Демократичний альянс» в рамках кампанії «За майбутнє без куріння» провели прес-конференцію «Молодь проти тютюнового диму». Першими, хто долучився до антитютюнової кампанії, стали студенти Луцького педагогічного коледжу.

Активісти «Демократичного альянсу» розповіли про основні пункти
кампанії «За майбутнє
без куріння», про світову практику боротьби за
права некурців та проаналізували виконання
закону України «Про заходи щодо попередження
та зменшення вживання
тютюнових виробів та
їх шкідливого впливу на
здоров’я населення» в
рамках захисту прав некурців.
Член
«Демальянсу»
Олександра Ватащук повідомила, що у Луцьку
планується
проведення
ряду заходів, спрямованих
на захист мешканців міста від тютюнового диму.
До слова, активісти організації зазначили, що борються не з курінням як
шкідливою звичкою, а з
тютюновим димом, яким
дихають усі – як курці,
так і некурці, а відповідно,
страждають і ті, хто веде
та пропагує здоровий спосіб життя.
«Демократичний
альянс» планує провести у Луцьку моніторинг
ситуації щодо куріння в
громадських місцях. Водночас 26 травня вони проведули протестну ходу від
Київського майдану до
центральної площі міста,
де організували театралізовану виставу «Прокурений Луцьк – туманне майбутнє». Також громадське
об’єднання
розпочне
збір підписів мешканців Луцька на підтримку
прав некурців. Зокрема
вимагатимуть штрафувати за куріння в недозволеному місці, розмістити
на території обласного

центру таблички «Місце
для куріння» та «Курити
заборонено».
Відповідне звернення «Демократичний альянс» планує
передати міському голові
Богдану Шибі з вимогою
вжити належних заходів.
Окрім Волині, аналогічна
кампанія розпочнеться
у Хмельницькій, Львівській, Черкаській, Тернопільській і Чернігівській
областях.
Згідно із законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів та їх шкідливого
впливу на здоров’я населення»,
прийнятому
ще у 2005 році, заклади
громадського харчування
зобов’язані відвести не
менше половини площі
для відвідувачів, які не
курять, розміщеної так,
щоб тютюновий дим не
поширювався на цю територію. На жаль, власники
практично усіх луцьких
барів та кафе ігнорують
цю вимогу закону.
Аналогічна ситуація і з
забороною куріння в громадських місцях. Законодавство забороняє курити
у ліфтах і таксофонах; у закладах охорони здоров'я;
у навчальних та освітньо
- виховних закладах; на
дитячих майданчиках; на
спортивних
майданчиках; у під'їздах житлових
будинків; у підземних переходах; у громадському
транспорті (включаючи
транспорт міжнародного
сполучення). За словами
заступника
начальника
міського управління охорони здоров’я Миколи
Якимчука, минулоріч було

складено усього 38 протоколів за куріння лучан
у невідведених для цього
місцях, тоді як їх треба
складати сотнями. Пан
Якимчук також наголосив,
що європейський досвід
антитютюнових кампаній
приносить певні результати, принаймні, більшість
європейців сьогодні переконані, що курити – це не
престижно.
Активіст
«Демократичного альянсу» Дмитро Купира зазначив, що
вдихаючи чужий дим від
цигарок, людина вдихає
водночас чотири тисячі
хімічних речовин. Із них
69% – канцерогени. Він
нагадав, що Україна також ратифікувала Рамкову Конвенцію ВООЗ з
контролю над тютюном,
яка передбачає узгоджені
дії міжнародного співтовариства для подолання
тютюнової епідемії.
До слова, Україна займає друге місце після Росії за масштабами ринку
збуту тютюнових виробів.
Таким чином, 11 мільйонів українців є активними
курцями, а це – 45% чоловічого населення країни та
9% жінок.
Про шкідливий вплив
тютюнового диму вже говорилося багато, проте
проблема залишається, а
шляхів її вирішення немає.
Підсумовуючи, хочеться
підкреслити, що куріння
не є проблемою виключно Міністерства охорони
здоров’я, це загальнодержавний, громадський
обов’язок – подбати про
здоров’я підростаючих та
майбутніх поколінь.
Ірина КОСТЮК
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Peer Gynt – norweski Don Juan i hulaka,
zabijaka i piękniś...
Пер Гюнт – норвезький Дон Жуан
і гульвіса, забіяка і красень…
22

maja – karmił widzów na scenie Wołyńskiego Regionalnego Akademickiego Teatru imienia Tarasa Szewczenki grą swych miłosnzch wybryków, które zmarnowały jego i innych losy. Obrysowany w poemacie dramatycznym H. Ibsena w XIX stuleciu, mistrzowskim tańcem przekonał nas o dawnej
prawdzie: tylko miłość może chronić i ratować.
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травня на сцені Волинського обласного академічного театру імені
Тараса Шевченка він показав свій нестримний норов, що занапастив його та інші долі. Образ, змальований Г. Ібсеном у кінці ХІХ ст. в однойменній драматичній поемі, нині через віртуозний танець переконав нас у
давній істині: лише вірна любов здатна вберегти і врятувати.

Niepowszednie dla naszego miasta artystyczne
wydarzenie – balet – miało w ramach międzynarodowego projektu «Jednoczyć się: Wschód – Zachód». Balet zaprezentował zespół Donieckiego
Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu imienia A. B. Sołowianenki. Wśród tancerzy
tego twórczego zespołu wystąpili uhonorowani
artyści, laureaci różnych międzynarodowych nagród, a przede wszystkim dobrze przygotowana,
piękna i utalentowana młodzież. Balet z muzyką
E. Griega przygotowaą choreograf teatru donieckiego Wadim Pisariew. Niestety, plan występów
przewidywał w Łucku tylko jeden spektakl, bo
tego samego wieczoru załoga podążyła do IwanoFrankiwska, a potem – na wschód Ukrainy.
Nieczęsto zjeżdżają do nas tak liczne (trupa liczy
42 osoby) zespoły, tym bardziej z widowiskiem międzynarodowym. Balet był przygotowany na zamówienie norweskiego rządu, ponadto przez 2 tygodnie
artyści występowali w mieście Troidhem na festyniemilenium pierwszej stolicy Norwegii. Tymi to szczegółami podzielili się z nami po przedstawieniu soliści
Maksim Walczyk (Peer Gynt) a Iryna Komarenko
(Solweig). «Niezwykle ciekawie i przyjemnie występować w tym balecie, który przygotowywaliśmy prawie pół roku. Żeby zachować autentyczność utworu,
Wadim Pisariew kilka razy odwiedzał Norwegię» –
powiedział Maksim Walczyk. «Wyrazić akcję tańcem
niełatwo, jednak gdy słyszysz oklaski i rzęsiste brawa,
rozumiesz, że się opłaca. Ciepło przyjmują nas w waszym mieście. Jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Spodobało się nam stare miasto i zamek. Żal tak szybko odjeżdżać» – dzieli się wrażeniami Iryna Komarenko.
Aktorzy powiedzieli, że objechali dużo miast, ale tym
razem chyba największe wrażenie wywarły na nich
Trojdchem i polski Poznan, z którego właśnie przyjechali.
Po demontażu dekoracji aktorzy wyruszyli w
drogę, zostawiając tym, kto zawitał do teatru, ciepłe wspomnienia.

Небуденна для нашого міста мистецька подія –
балет – відбулася у рамках міжнародного проекту
«Єднання: Схід – Захід». Балет показала трупа Донецького національного академічного театру опери та балету імені А. Б. Солов’яненка. Серед членів цього творчого колективу – визнані артисти
України, лауреати різних міжнародних конкурсів,
а головне, професійно підготовлена, красива, талановита молодь. Постанову балету на музику Е.
Гріга здійснив художній керівник донецького театру Вадим Писарєв. На жаль, згідно з гастрольним
графіком, у Луцьку було передбачено лише один
виступ, бо цього ж вечора колектив попрямував до
Івано-Франківська, а потім – на схід України.
Нечасто заїжджають до нас такі чисельні колективи та ще й з міжнародними постановками
(трупа складається з 42 чоловік). Балет ставили на
замовлення уряду Норвегії, і протягом двох тижнів артисти виступали у м. Трондхеймі на святкуванні тисячоліття першої столиці Норвегії. Такими
подробицями поділилися з нами солісти балету
Максим Вальчик (Пер Гюнт) та Ірина Комаренко
(Сольвейг) після закінчення вистави. «Надзвичайно цікаво і приємно виступати у цій постановці,
яку ми готували майже півроку. Щоб передати
автентичність твору, Вадим Писарєв кілька разів
їздив до Норвегії,» – розповів Максим Вальчик.
«Танцювати балет важко, але коли чуєш аплодисменти і гучні «браво», розумієш, що воно того
варте. Тепло зустрічають нас у вашому місті. Ми
тут вперше, нам сподобалося старе місто і замок.
Шкода, що так швидко від’їжджати», – поділилася
своїми враженнями Ірина Комаренко. Актори розповіли, що трупа гастролювала у багатьох містах,
проте найяскравіші враження залишилися від перебування у Трондхеймі, а також від польської Познані, з якої вони й приїхали до Луцька.
Склавши романтично-казкові декорації, актори вирушають у дорогу, залишивши всім, хто
відвідав театр, теплі спогади.

Ołeksa ROGOZA

Олекса РОГОЗА

„Skarby…” w Kowlu

„Скарби...” у Ковелі

W Centrum Kulturalno-Oświatowym miasta Kowel jest
wystawiona ekspozycja zdjęć Skarby Wołyńskiego Lasu.

У Ковельському культурно-просвітницькому центрі
експонується фотовиставка „Скарби Волинського лісу”.

Jej organizatorami są:
Obwodowy Zarząd Gospodarki Leśnej i Łowiectwa na Wołyniu,
Wołyńska Obwodowa Pozarządowa
Organizacja
Młodzieżowa, Artystyczny
Klub Fotografii i Filmów
SPAŁACH-ART i Centrum Kulturalno-Oświatowe miasta Kowel. Prezentację na temat wędrówek
po lasach wołyńskich oraz
o szczegółach fotografii
leśnej przeprowadzili Prezes Klubu Fotografii i Filmów Oleksandr Ałfiorow,
mistrzyni fotografii Switłana Zozula i przedstawiciel
służby prasowej Wołyńskiego Obwodowego Zarządu Gospodarki Leśnej
i Łowiectwa Sergij Ciuryć.
Na wystawie można obejrzeć 31 zdjęć, przedstawiających m. in. kilkusetletnie

Її організаторами виступили Волинське обласне управління лісового та
мисливського господарства,
Волинська обласна молодіжна громадська організація „Мистецький фотокіноклуб „Спалах-АРТ” та
Ковельський
культурнопросвітницький
центр.
Презентували її голова фотокіноклубу Олександр Алфьоров, фотомитець Світлана Зозуля і працівник
прес-служби
Волинського
обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Цюриць.
Вони й розповіли про захоплюючі подорожі лісами
Волині, особливості лісових
зйомок. На огляд виставлено
31 світлину про життя лісу та
його мешканців. Митцям позували кількасотлітні дуби і
корабельні сосни, молоді со-

dęby i morskie sosny czy
ogromnego ślimaka, pożerającego prawdziwka.
Dyrektor Centrum Kulturalno-Oświeceniowego
Ołena Walczuk zwierzyła się, że wystawa bardzo
ją poruszyła i dodała duchownej mocy do walki
o środowisko. Pani Ołena
mieszka w lesie i musi bronić sosny i brzozy przed
niedbalstwem gospodarzy i
rębaczy. Swoimi wrażeniami z obejrzanej wystawy
podzielili się Prezes Sektoru Kreatywnego Artystów
Kowelszczyzny Walentyn
Danyluk, Maria Chotyńska, przedstawiciele władz
miejskich Kowla Dmytro
Łeśkiw i Rusłana Semerej,
szef kowelskiego oddziału Ukraińskiego Funduszu
Kultury Gennadij Sarapin,
krytyk artystyczny Myro-

sława Hudym. Fotoamator
z Kowla Wasyl Słobodian
zaprezentował swój slide
show film. Słobodian zamierza założyć w Kowlu
klub fotograficzny na wzór
SPAŁACH-ART i wziąć
udział w następnych wyprawach „leśnych” wołyńskich fotomyśliwych.
Zbiór fotografii został już
zaprezentowany w Łuckim
Pałacu Kultury, Wołyńskim Obwodowym Muzeum Krajonoznawczym, w
gmachu Łuckiej Rady Miejskiej. Organizatorzy obiecali później wymienić go na
kolekcję zimową, gdzie bohaterami zdjęć stać się mają
jelenie, żubry i dziki.

Służba prasowa
Wołyńskiego Obwodowego
Zarządu Gospodarki Leśnej i Łowiectwa

снові бори і зовсім юні деревця. У фотооб’єктив потрапили велетенський слимачище,
що вирішив пообідати білим
грибом, сестриці-росинки,
які вмістили в собі цілий світ,
лісові квіти та жуки.
Директор
культурнопросвітницького центру Олена Вальчук зізналась, що виставка її схвилювала і додала
душевних сил у боротьбі за
довкілля, адже Олена Іванівна живе у лісі і змушена відстоювати сосни і берізки від
нерадивих господарів і тих,
хто без дозволу рубає дерева.
Своїми враженнями від перегляду світлин поділилися
голова творчої секції художників Ковельщини Валентин
Данилюк, Марія Хотинська,
представники Ковельської
міської ради Дмитро Леськів і Руслана Семерей, голова Ковельського відділення

Українського фонду культури Геннадій Сарапін, мистецтвознавець
Мирослава
Гудим. Ковельський фотоаматор Василь Слободян показав слайд-фільм власних
світлин. Він мріє створити
у рідному місті фотоклуб на
зразок „Спалах-АРТу”, а ще
взяти участь у наступних
„лісових” експедиціях волинських фотомисливців.
Ця колекція світлин уже
експонувалася у Луцькому
палаці культури, Волинському обласному краєзнавчому
музеї, будинку Луцької міської ради. Згодом, пообіцяли
організатори, її змінить зимова колекція, героями якої
стали олені, зубри і дикі кабани.
Прес-служба Волинського обласного
управління лісового та мисливського
господарства
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Szkoda gadać,
trzeba malować

rymitywizm to kierunek w sztuce, charakteryzujący się naiwnością obrazu,
podobnego do malunków dzieci. Ukształtował się pod koniec XIX stulecia.
Specyfiką obrazów malarzy prymitywistów jest drobiazgowa niekiedy szczegółowość, deformacja lub całkowite zignorowanie przestrzeni i perspektywy oraz
nieskomplikowane techniki. Świat magiczny, często na modłę ludowych wyobrażeń lub proste obrazki życia codziennego – to najczęstsze motywy malarstwa
prymitywnego.
W Polsce najwybitniejszym przedstawicielem tego
kierunku był Epifan/Epifaniusz/ Drowniak, znany na
świecie jako Nikifor Krynicki. Nikifor Krynicki – to nie
pseudonim artystyczny, ale
wynik specjalnej mistyfikacji
władz PRL-u lat 60tych XX
wieku – której celem było zatarcie niewygodnej wówczas
po akcji Wisła łemkowskiej
tożsamości Drowniaka.
Pół wieku fałszowania
prawdziwego pochodzenia
wybitnego artysty samouka
wystarczyło, by dziś bardziej kojarzono imię Nikifor
aniżeli chociażby nazwisko
Drowniak.
Sam artysta, urodzony 21.
maja 1895 roku w Krynicy, podpisywał się Matejko,
Nikifor, Netyfor. W ramach
akcji Wisła był trzykrotnie
wysiedlany z rodzinnej Krynicy, do której uporczywie
wracał (znana jest jego piesza wędrówka ze Szczecina)stąd w obawie przed kolejnymi represjami został przy
nadanym mu przez władze
niełemkowskim imieniu.
O jego życiu wiemy niewiele. Pytany o szczegóły
biografii mawiał: Szkoda gadać, trzeba malować.
Pasja malarska pochłaniała go całkowicie. Pozostawił
po sobie blisko 40.000 obrazków. Od urodzenia niepełnosprawny, cierpiący na
zaburzenia aparatu słuchu
i mowy (podobnie jak jego
matka) izolował się od społeczeństwa, wypełniając czas
malowaniem scenek z życia,
willi, kościołów, cerkwi lub
pejzaży. Jako materiał wykorzystywał zgromadzone
stare zeszyty, papierowe torebki, a nawet pudełka po
papierosach. Malował głównie akwarelą, pod koniec życia kredką.
Lubił portretować samego siebie, szczególnie wtedy,
gdy cieszył się już międzynarodowym uznaniem i mógł
pozwolić sobie na lepsze
ubranie. Mawiał wówczas –
Nykyfor, welki pana.
Nie wiemy, jaki los spotkałby
poniewieranego

niepełnosprawnego,
bezdomnego i bez żadnych dokumentów tułającego się po
obcych Drowniaka, gdyby
nie odkrył go dla świata w
1930 roku ukraiński malarz
Roman Turyn. Zainteresowany obrazkami samouka i
zachwycony jego pasją malarską Turyn zaprezentował
twórczość Łemka z Krynicy
polskim i ukraińskim kapistom w Paryżu. Prezentacja
spotkała się z dużym zainteresowaniem. W prasie pojawił się pierwszy obszerny artykuł o Nikiforze autorstwa
Jerzego Wolffa, kolekcjonera
dzieł Drowniaka. Po wojnie
mecenat nad odkrytym artystą objęło małżeństwo Banachów, organizując wystawę
dzieł artysty w Warszawie.
Kilka lat później malarstwo
Nikifora było już znane i cenione w całej Europie. Jego
prace wystawiane były m.
in. w Paryżu, Amsterdamie,
Brukseli, Liege, Haifie, Baden–Baden, Frankfurcie nad
Menem i w Hanowerze.
Sam artysta, nie posiadając przez długi czas dowodu
osobistego i paszportu, nie
mógł na początku korzystać
z licznych zagranicznych
zaproszeń. Dopiero, gdy zaopiekował się nim Marian
Włosiński, polepszył się jego
status materialny i społeczny. W kolekcji Włosińskiego
jest około 300 fotografii Nikifora, także tych z wypraw
zagranicznych.
Mimo sławy Epifaniusz
Drowniak żył bardzo skromnie i zdawał się nie dostrzegać szumu publicystyczno
– medialnego wokół siebie.
Wyjazdy zagraniczne pod
opieką Włosińskiego traktował jak wyprawy do krainy
czarów. Lot samolotem pojmował jako przekroczenie
bram nieba.
Ta przedziwna percepcja
świata w połączeniu z jego
żywą malarską wyobraźnią,
głęboką pobożnością i wyalienowaniem uczyniły go twórcą wyjątkowym i rozpoznawalnym. Zacięcie malarskie
odziedziczył być może po ojcu,
którym według licznych hipo-

Не варто говорити,
треба малювати

П

римітивізм – це течія мистецтва, якій притаманна наївність зображення, подібна до дитячих малюнків, що сформувалася наприкінці
ХІХ ст. Художники-примітивісти уважні до дрібниць та деталей, деформують або повністю ігнорують простір і перспективу, використовують нескладні техніки. Магічний світ, представлений у формі народних уявлень
або простих картинок щоденного життя, – це мотив, який найчастіше
зустрічається у примітивному живописі.

tez był Aleksander Gierymski.
Epifaniusz
Drowniak
zmarł 10. Października 1968
roku w Foluszu koło Jasła.
Pochowany został na cmentarzu w Krynicy. Na grobie
są napisy w języku polskim i
łemkowskim.

Видатним представником
примітивізму у Польщі був
Епіфан (Епіфаній) Дровняк,
відомий у світі як Никифор
Криніцкі. Никифор Криніцкі
– це не мистецький псевдонім, а результат спеціальної
містифікації, автором якої

W Krynicy znajduje się
także Muzeum Nikifora.
W 2004 Krzysztof Krauze
nakręcił film Mój Nikifor
z Krystyną Feldman w roli
tytułowej. Jednym z najbardziej znanych pomników
Nikifora jest ten na Starym
Mieście we Lwowie.
Dziś potocznie nikiforami określa się dzieła sztuki
naiwnej, ale także charakterystyczne cechy samowystarczalnych, nieskażonych
„akademickim
wymodelowaniem”, wrażliwych, ale
niedostępnych i zamkniętych na wpływy z zewnątrz
w swoim świecie wyobraźni
osobowości twórczych.

було керівництво ПНР у 60 -х
рр. ХХ ст. Мета цієї містифікації – приховати лемківське
походження Дровняка, яке
в ті часи, після акції «Вісла»,
було невигідним.
Фальсифікування
інформації про справжнє
походження
видатного
художника-самоука протягом півстоліття вистачило
для того, щоб ім’я Никифор було більш відоме, ніж
прізвище Дровняк.
Сам митець, який народився 21 травня 1895 року в Криниці, підписувався Matejko,
Nikifor, Netyfor. У рамках акції
«Вісла» його тричі виселяли
з рідної Криниці, куди він
вперто повертався (відомою
є його перша мандрівка зі

Justyna JANCZ

Щецина), тому, побоюючись
наступних репресій, він залишив дане йому владою не
лемківське ім’я.
Про його життя знаємо
небагато. Коли його питали про деталі біографії, він
відповідав: «Не варто говорити, треба малювати».
Пристрасть до живопису
поглинала його повністю. Залишив після себе біля 40 000
робіт. Від народження художник мав проблеми зі слухом і мовою (як і його мати).
Никифор ізолював себе від
суспільства, займаючись малюванням сценок з життя
людей, архітектури будинків,
костелів, церков або пейзажів. Як матеріал, використовував старі зошити, паперові
торбинки, навіть коробки від
цигарок. Малював, в основному, аквареллю, в останні
роки життя – олівцем.
Полюбляв зображати самого себе, особливо тоді,
коли отримав міжнародне
визнання і міг дозволити
собі кращий одяг. Казав тоді
часом: «Никифор, великий
пана» (Nykyfor, welki pana).
Не знаємо, яка доля чекала б Дровняка, каліку, який
поневірявся, був безпритульним, не мав жодних документів, постійно жив у
чужих людей, якби його не
відкрив світові у 1930 році
український художник Роман Турин. Зацікавлений
роботами самоука і захоплений його пристрастю до малювання, Турин представив
творчість лемка з Криниці
польським та українським
капістам у Парижі. Презентація викликала великий
інтерес. У пресі з’явилася
перша велика стаття про
Никифора, автором якої був
Єжи Вольф – колекціонер
робіт Дровняка. Після війни
митцю патронувало подружжя Банахів, яке організувало
виставку його робіт у Варшаві. За кілька років роботи
Никифора були відомими і
цінувалися в Європі, їх виставляли у Парижі, Амстердамі, Брюсселі, Льєжі, Хайфі,
Баден-Бадені,Франкфуртіна-Майні і в Ганновері.

Сам митець, не маючи
протягом довгого часу паспорта, не міг спочатку відповісти на численні закордонні запрошення. Тільки тоді,
коли ним почав опікуваватися Маріан Влосінський,
покращився його матеріальний та соціальний статус. У
колекції Влосінського є майже 300 фотографій Никифора, в тому числі, й із закордонних поїздок.
Незважаючи на свою
славу, Епіфаній Дровняк
жив дуже скромно і, здавалося, що він не помічає
публіцистично-медійного
шуму навколо себе. Закордонні поїздки з Влосінським він сприймав як подорожі до чарівної країни,
а переліт літаком – як перехід через небесні брами.
Таке дивовижне сприйняття світу у поєднанні з
його живою мистецькою
фантазією, глибокою побожністю та відстороненням від світу, зробило його
винятковим та відомим
митцем. Заняття малюванням успадкував, напевно,
від батька, яким, згідно з
численними
гіпотезами,
був Олександр Геримський.
Епіфаній Дровняк помер
10 жовтня 1968 року у Фолюші біля Ясла. Поховали
його на кладовищі у Криниці. Написи на його могилі
зроблені польською мовою
та лемківським діалектом.
В Криниці знаходиться також Музей Никифора. В 2004 році Криштоф
Краузе зняв фільм «Мій
Никифор», головну роль
у якому зіграла Кристина
Фельдман. Одним з найбільш відомих пам’ятників
Никифору – пам‘ятник у
Старому місті у Львові.
Сьогодні «никифорами»
називають роботи, що представляють, так зване, наївне
мистецтво, а також характерні риси самодостатніх,
не зіпсованих академізмом,
вразливих, але недоступних
і замкнутих від зовнішніх
впливів у світі своїх фантазій творчих особистостей.

Юстина ЯНЧ

Події

W Łucku
odbyły się targi
książkowe

У Луцьку відбулася
книжкова виставкаярмарок

Na piąte targi książkowe «Księgi Wielkiego Wołynia»
do stolicy obwodu wołyńskiego przyjechali przedstawiciele wydawnictw z całej Ukrainy, a także goście z
Białorusi.
W taki sposób regionalne targi
przekształciły się w międzynarodowe. W następnym roku, jak obiecują organizatorzy, w targach wezmie
udział o wiele więcej uczestników.
– Targi tradycyjnie odbywają
się w maju i spodziewamy się, że w
najbliższym czasie dorosną one do
poziomu Forum Książkowego, które corocznie jest przeprowadzane
we Lwowie – powiedział zastępca
Przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Aleksander Kuryluk. – Mamy
jeszcze sporo planów. Jesienią zamierzamy zapoczątkować jeszcze
jeden książkowy festiwal – dziecię-
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cej szkolnej literatury. Wołyńscy pisarze poddali inicjatywę stworzenia
reprezentacyjnej książki o Wołyniu,
a wydawcy książek zaproponowali
wydać wołyńskie książki dla uczniów pierwszej i jedenastej klasy.
Takie inicjatywy wspieramy i będziemy w dalszym ciągu realizować.
Na tegorocznych targach zaprezentowano wachlarz literatury: naukowej, dziecięcej, psychologicznej. Przedstawiono książki autorów
współczesnych i klasyków. Ceny
były umiarkowane i zależały głównie od producenta.
Ania TET

Під час п’ятого книжкового ярмарку «Книги
великої Волині» до обласного центру Волині
з’їхалися книговидавці з усієї України, а також
завітали гості з Білорусі.
Так регіональна виставка переросла у міжнародну. Наступного
року, як обіцяють організатори,
ця виставка буде ще масштабнішою.
– Виставка-ярмарок традиційно проходить у травні, і сподіваємося, що найближчим часом вона
доросте до рівня Книжкового форуму, який щороку проводиться
у Львові, – розповів заступник
голови Волинської ОДА Олександр Курилюк. – У нас багато
ще планів. Восени ми плануємо
започаткувати ще один книжковий фестиваль дитячої шкільної
літератури. Волинські письмен-

ники подали ініціативу створити
презентаційну книгу про Волинь,
а книговидавці запропонували
видати волинські книги для першокласників та випускників. Такі
ініціативи ми підтримуємо і будемо надалі реалізовувати.
На
цьогорічній
виставціярмарку були представлені книги
на усі читацькі смаки – художня,
наукова, дитяча література, книги сучасних авторів та класиків,
література на духовну тематику,
представлені твори авторів з усіх
регіонів, а ціни були досить помірними, від виробника.
Аня ТЕТ

Informacja
wołyńska

Волинська
інформація

29 травня в Луцьку
відбудеться акція “Всеукраїнський велодень”, у
рамках якої відбудеться
велопробіг, фотовиставка на велотематику, показові виступи та змагання.

.......

29. maja w Łucku odbędzie się akcja “Ogólnoukraiński dzień na rowerach”, w ramach której
odbędzie się rajd rowerowy, wystawa fotograficzna
o tematyce rowerowej, pokazowe występy i zawody.
Волинські МНС-ники
у складі зведеного загону бійців МНС з Житомирської, Тернопільської, Хмельницької та
Рівненської
областей
вирушили до Польщі
для участі в ліквідації
наслідків повені.

.......

Wołyńscy ratownicy w
składzie grupy strażaków
Ministerstwa ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych z obwodów żytomierskiego,
tarnopolskiego, chmielnickiego, rówieńskiego pojechali do Polski, żeby pomóc w walce z powodzią.

Фото Володимира ХОМИЧА

17 травня голови трьох
громадських організацій
Луцька – «Волинський
прес-клуб», Асоціація захисту прав молоді Волині та «Гендерний центр»
– підписали декларацію
про створення коаліції
правозахисних організацій «Watchdogs».

Понедiлок
31 травня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УВАГА! На каналі проводиться ПРОФІЛАКТИКА
09.00 УВАГА!!! ПРОФІЛАКТИКА!!!
13.55 Погода
14.00 “Сільська правда” з
Т.Метерчук
14.35 Вікно в Америку
15.00 Новини
15.15 Діловий світ. Агросектор
15.25 Euronews
15.40 Погода
15.50 Наша пісня
16.35 Погода
16.45 Кубок світу ФІФА:
Зворотний відлік
17.00 Футбол. Кубок світу
- 1982. Італія - Бразилія У
перерві:
18.00 Новини
18.15 Діловий світ
19.30 Питання влади. Телеміст
21.00 Підсумки дня
21.15 Діловий світ
21.20 Світ спорту
21.30 Про головне
22.00 Погода
22.10 Регбі. Чемпіонат Європи. Відбірковий етап. Огляд
22.40 Погода
22.50 Трійка, Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Акваторія бізнесу
23.40 Від першої особи
00.15 Інтерактивний проект
“Острів скарбів”
01.20 Підсумки дня
01.35 Діловий світ
01.40 Благовісник
02.10 Культурно-мистецький
арсенал. Класік-прем’єр
02.35 Д/ф “Хранителі зерна”
03.05 “Сільська правда” з
Т.Метерчук
03.35 Хто в домі хазяїн?

03.55 Х/ф “Вершники”
05.25 М/с “Веселий
коледж” 26,27 серії
05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1
06.00 ПРОФІЛАКТИКА
10.50 Т/с “Район БеверліГіллз”
11.35 Т/с “Район Мелроуз”
12.20 Комедія “Твої, мої
і наші”
13.40, 05.15 Т/с “Руда”
14.40 Т/с “Маргоша”
15.50, 19.30, 22.55 ТСН:
“Телевізійна служба
новин”
16.05 “Анатомія слави”
17.00 “Криве дзеркало”
19.25 “Погода”
20.10 “Міняю жінку”
21.55 “Міняю жінку життя після обміну”
23.20 “Проспорт”
23.25 Х/ф “Крикуни”
01.30 “Документ”
02.30 Х/ф “Жорстокий”
04.05 Т/с “Хто в домі
господар?”

ІНТЕР
ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Х/ф “Американська
дочка”
15.55 “Жди меня”
17.20, 03.25 Т/с “Сусіди”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Завжди говори
“Завжди”-4”.
19.05 Т/с “Кармеліта.
Циганська пристрасть”
20.00 “Подробиці”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Сімейний
будинок”.
23.40 Д/п “О. Майорова.
Остання весна”
01.05 Найзагадковіші

місця світу.
02.05 Подробиці.
02.40, 04.50 Т/с “Монк”
03.55 “Знак якості”

НОВИЙ КАНАЛ
Профілактика до 14.00.
14.00, 19.00, 00.40
Репортер
14.05 М/с “Му та Ципа”
14.25, 15.45 Teen Time
14.30 Т/с “Як сказав
Джим”
14.50 Т/с “Живий до запитання-2”
15.55, 19.25 Т/с “Ранетки”
16.50, 22.15 Т/с “Татусеві
дочки”
17.55, 20.15 Т/с “Вороніни”
19.15, 01.00 Спортрепортер
19.20 Погода
20.15 Т/с “Щасливі
разом”
23.20 Info-шок
01.05 Служба розшуку
дітей
01.10 Х/ф “Кризалис”
02.35 Третій зайвий
03.25 Студія Зона ночі
Культура
03.30 KAIROS
04.20 Золоті намисто
України. Козелець
04.30 Студія Зона ночі
04.35 Невідома Україна
05.30 Зона ночі

ICTV
05.00 “Щоденники свободи”. Х/ф
07.00 Країна має знати!
07.35 Факти тижня з
О.Соколовою
08.30 12 найкращих
шахраїв України
14.00, 22.00 “Зграя”. Т/с
15.05 “По закону”. Т/с
15.55 “Сестри”. Х/ф

17.45 “Вулиці розбитих
ліхтарів”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.15, 01.30 Спорт
19.20, 01.00 Надзвичайні
новини з К.Стогнієм
19.55 “Літєйний-2”. Т/с
23.00, 04.35 Свобода слова
з А.Куликовим
01.35, 04.30 Погода
01.40 “Трикутник”. Х/ф
04.05 Факти

20.20 Т/с “Глухар - 2”
21.20 Х/ф “Відчайдушний”
23.25 Х/ф “Тремтіння
Землі 2: Повторний удар”
01.30 Х/ф “Битва драконів”
04.35 Т/с “Висяки - 2”
05.20 Срібний апельсин

СТБ

07.00, 09.25 “Кава або
чай”.
09.10 Чверть години.
09.50, 18.20 “Кліментина
і Кліменс - гуси з долини млинів”. Т/с.
10.00, 18.30 “Послухайно, слонику”. М/с.
10.15, 17.05 “Ми, ви,
вони”. Тележурнал.
10.45 “Історія Тамари і
Свена”. Д/ф.
11.40 “Будинок Пирків”.
Х/ф.
12.30, 19.50, 01.50 “Будинок парафіяльного
священика”.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.10, 21.20, 03.05
“Клан”. Т/с.
13.40 “Елла із Вроцлава”.
Репортаж.
14.10 “Л як любов”. Т/с.
15.00 “Фальшивомонетники. Повернення
зграї”. Т/с.
15.50, 00.45, 06.15
Форум.
16.45, 04.05 “Грає музика”. Тележурнал.
17.35 “Вхід вільний”.
Кулінарний тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.45 Словарик
польсько-польський.

УВАГА! ДО 14.00 - ПРОФІЛАКТИКА
14.00 “Містичні історії з
Павлом Костіциним”
14.55 “Давай одружимося”
16.55, 18.10 Т/с “Адвокат”
18.00, 22.00 “ВікнаНовини”
19.10 “У пошуках істини.
Катерина Велика: Пристрасть та влада”
20.10 “Слідство вели.
Щелепи”
21.25 Т/с “Кулагін і
Партнери”
22.20 Т/с “Адвокат”
00.40 “Вікна-Спорт”
00.50 “Бізнес+”
00.55 Х/ф “Переможець”

ТРК УКРАЇНА
05.00 - 14.00 ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕДАВАЧА
14.00 Т/с “Безмовний
свідок - 3”
14.40 Т/с “Слід”
15.35, 03.00 Щиросерде
зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.00, 19.00, 03.30 Події
17.10, 03.55 Критична
точка
18.00 Т/с “Єфросинія”
19.30 Шустер Live

TVP POLONIA

19.10 “Польський смак”.
Тележурнал.
19.20 Розважальна програма.
20.15, 02.15 На добраніч,
малюки!.
21.00, 02.55 Спорт.
21.10 Прогноз погоди.
21.45, 03.25 “З архівом
ІПН”.
22.15, 04.00 “Барви
щастя”. Т/с.
22.50, 04.30 Перша футбольна ліга. Польща.
01.30 “Час лікаря”. Тележурнал.
07.00 Завершення дня.

POLSAT
06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна знань”.
09.00 “Тільки любов”.
09.55 “Світ за сімейством
Кепських”.
10.55 “Далеко від носилок”.
11.55, 17.30 “Малановський
і партнери”.
12.25, 20.30 “Саме життя”.
12.55 “Прийомна родина”.
14.00 “Зачаровані”.
14.55, 19.00 “Перше
кохання”.
15.40 “Одружений, і з
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “Три ікси” - бойовик,
США, 2002.
23.45 “Будинок на Турецькій вулиці” - трилер, США,
2002.
02.00 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

TVP-1

.......

10.50 “Південь Тихого
океану”, док.фільм.
11.50 Варто говорити.
12.35 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.30 Пробуджуємося до
життя.
13.45, 19.35 Угадай мелодію.
14.30, 19.00 “Будинок парафіяльного священика”.
15.00, 18.35 “Клан”.
15.30 “Мода на успіх”.
16.50 “Комісар Рекс”.
17.40 Публіцистична програма.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Приціл.
20.05 Вечірка.
21.25 Театр ТБ.
22.45 Роджер Мур у бойовику “Місячне вітрило”,
Великобритания-США,
1979.
00.55 Війна світів.
01.25 “Хиткі піски”, трилер,
Франція-Великобританія,
1980.
03.10 Зіграй у кабаре.

TVP-2
07.15 Дискусійна платформа.
07.45 “Зізнання барменів”.
08.10 “Життя в апартаментах Зака і Коді”.
08.40 Мультсеріал.
08.55 “Златопольські”.
09.30 Питання на сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.10 Телемагазин.
12.45 Ганна Димна - зустрінемося.
13.15 Знаки часу.
13.45 “І в горі, і в радості”.
14.50 “Дочки Маклеода”.
15.45 Хіт десятиріччя.
17.00 Локальна програма.
17.30 “Нова”.
18.25 Один із десяти.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Смак до життя”,

серіал.
20.35 “Багатії”.
21.05 “Барви щастя”.
21.45 “Мостовяки”.
22.45 Ток-шоу Томаша Ліса.
23.50 “Пансіон “Єрихон”,
трилер, США, 2003.
01.40 “Берлінська родина”.

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач
06.01, 23.30 "Час-Тайм"
06.15, 00.15, 03.15, 05.15 "Час
спорту"
06.25, 10.20, 13.20, 15.10,
17.20, 18.25, 22.45, 00.25,
03.20, 05.20 "Погода на
курортах"
06.30 "Ранок на 5-му"
09.10, 22.15, 23.20, 02.45,
04.15 "Бізнес-час"
09.20, 12.20, 14.20, 16.10,
17.50, 22.20, 23.50, 02.50,
04.25 "Погода в Україні"
09.30, 13.30, 14.30 "5 елемент"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 23.00, 03.00,
05.00 "Час новин"
10.30, 11.30, 12.30 "Спільний проект 5 каналу та
інформаційного агентства
Уніан "Прес-конференції у
прямому ефірі"
10.55, 01.50, 02.55, 03.25,
04.20, 05.25 "Огляд преси"
11.20 "Зверни увагу з Тетяною Рамус"
15.15, 16.15 Народне ток-шоу
"Майдан"
17.30, 04.30 "Територія
закону"
18.30 "Хроніка дня"
18.45, 05.30 "Київський час"
19.00, 22.30, 00.00, 04.00 "Час
новин" (російською мовою)
19.20, 01.00 "Новий час"
21.00, 02.00 "Час"
21.50, 03.30, 05.40 "Велика
політика"
00.30 "Автопілот-новини"
00.40 "Ресторанні новини"

17. maja przewodniczący
trzech organizacji pozarządowych w Łucku – «Wołyński pres-klub», Asocjacja
Ochrony Praw Młodzieży
Wołynia i «Centrum Genderowe» – podpisali deklarację o stworzeniu koalicji
organizacji obrony praw
człowieka «Watchdogs».
17 травня у Луцьку
відбувся День відкритих
дверей, в рамках якого
можна було безкоштовно оглянути експозиції
Волинського обласного
краєзнавчого музею та
Музею волинської ікони.

.......

17. maja w Łucku odbył
się Dzień Muzeów, czyli
Dzień Otwartych Drzwi,
w ramach którego można
było obejrzeć ekspozycje
Wołyńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawstwa i Muzeum Wołyńskiej Ikony.

10
Вiвторок,
1червня

21.30 Про головне
22.00 Погода
22.05 “Попередження” з
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ М. Вереснем
22.40 Прес-анонс
06.00 “Доброго ранку,
22.50 Трійка, Кено,
Україно!”
Максима
06.00 Ранкова молитва
23.00, 00.00 Підсумки
06.05 Православний
23.10 Спорт
календар
23.20 Погода
06.10, 07.00, 08.00
23.25 Від першої особи
Новини
00.10 Док.фільм “Стра06.20, 07.15, 08.10 Спорт тегія перемоги”
06.25, 07.20, 08.15 По01.20 Парламентський
года
день
06.30, 07.25, 08.25 Муль- 01.35 Підсумки дня
тфільм
01.50 Діловий світ
07.10 Ера бізнесу
02.00 Погода
07.35 Створи себе
02.05 Культурно07.45 Автодрайв
мистецький арсенал.
07.50 Нерухомість з
Класік-прем’єр
Іриною Кілко
02.35 Телевистава
08.20 Рейтингова па“Хазяїн”
норама
04.00 Х/ф “Том Сойєр”
08.40 Корисні поради
05.25 М/с “Веселий
09.00 Державна підколедж” 28,29 серії
сумкова атестація з
української мови. 9-й
1+1
клас (диктант)
06.05 “Служба роз09.05 Погода
шуку дітей”
09.15 Питання влади.
06.10 Т/с “ЯнголТелеміст
10.50 Погода
охоронець”
10.55 До Дня захисту
06.55, 07.35, 08.05,
дітей. Мати. Народний 09.05 “Сніданок з
телероман
1+1”
11.25 Прем’єра д/ф “Маленькі моделі великого 07.00, 08.00, 09.00,
17.10, 19.30, 22.55
світу”
ТСН: “Телевізійна
12.00 Новини
служба новин”
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
07.10 М/ф “Завтра
12.30 Кубок світу ФІФА: буде завтра”, “Хитра
Зворотний відлік
ворона”
12.45 Футбол. Кубок
10.00 “Шість кадрів”
світу - 1982. Італія 10.50 Т/с “Район
Бразилія
Беверлі-Гіллз”
15.00 Новини
12.05 Т/с “Район Мел15.15 Діловий світ.
роуз”
Агросектор
15.25 Euronews
13.00, 17.25 “Справ15.40 Телемарафон
жні лікарі”
“Скільки коштує життя 14.00, 05.20 Т/с “Тільдитини?”
ки кохання”
17.00 До Дня захисту
14.55, 04.30 Т/с “Руда”
дітей. Всеукраїнська
16.00 Т/с “Маргоша”
премія “Диво-дитина”
18.25 “Міняю жінку 18.00 Новини
життя після обміну”
18.05 Діловий світ
18.10 Кубок світу ФІФА: 19.25 “Погода”
Зворотний відлік
20.10 “Суперзірка.
18.15 Футбол. Кубок
Гала-концерт”
світу -1982. Півфінал.
23.20 “Проспорт”
ФРН-Франція
23.25, 02.20 Х/ф
21.00 Підсумки дня
“Принцеса Аврора”
21.15 Діловий світ
01.20 “Документ”
21.20 Світ спорту
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22.30 Прес-анонс
22.40 Мегалот
22.45 Суперлото, Трійка,
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт
06.00 “Доброго ранку,
23.20 Погода
Україно!”
23.25 Від першої особи
06.00 Ранкова молитва
00.10 Док.фільм “Стра06.05 Православний
тегія перемоги”
календар
01.20 Парламентський
06.10, 07.00, 08.00
день
Новини
06.20, 07.20, 08.10 Спорт 01.35 Підсумки дня
01.45 Діловий світ
06.25, 07.25, 08.15 По01.50 Погода
года
06.30, 07.30 Мультфільм 01.55 Культурномистецький арсенал.
06.40 Здорове харчуКласік-прем’єр
вання
02.20 Книга. UA
07.10 Ера бізнесу
03.05 Легко бути жінкою
07.15 Рейтингова па04.00 Х/ф “Діти капітана
норама
Гранта”
07.40 Створи себе
08.20 Соціальний
1+1
компас
06.05 “Служба роз08.30 Нерухомість з
Іриною Кілко
шуку дітей”
08.40 Корисні поради
06.10 Т/с “Янгол09.00 РАНОК з Першим охоронець”
09.05 Погода
06.55, 07.35, 08.05,
09.15 Про головне
09.05 “Сніданок з
09.45 Прес-анонс
09.50 Легко бути жінкою 1+1”
07.00, 08.00, 09.00,
10.50 Погода
16.10, 19.30, 22.50
11.00 Всеукраїнська
премія “Диво-дитина”
ТСН: “Телевізійна
12.00 Новини
служба новин”
12.05 Діловий світ
07.10 М/ф “Сірий
12.10 Кубок світу ФІФА: Вовк & Червона
Зворотний відлік
Шапочка”
12.15 Футбол. Кубок
10.00 Т/с “Район
світу - 1982. Півфінал.
Беверлі-Гіллз”
ФРН-Франція
11.15 Т/с “Район Мел15.00 Новини
15.15 Діловий світ.
роуз”
Агросектор
12.05, 16.25 “Справ15.25 Euronews
жні лікарі”
15.40 Погода
13.05, 05.20 Т/с “Тіль15.50 Крок до зірок
ки кохання”
16.35 Книга. UA
17.20 Весняний родин- 14.00, 04.30 Т/с “Руда”
ний бал “Квіткова казка 15.00 Т/с “Маргоша”
17.25, 02.35 Х/ф “ДоШопена”
18.00 Новини
чка”
18.15 Діловий світ
19.25 “Погода”
18.30 Кубок світу ФІФА: 20.10 “Суперзірка. Як
Зворотний відлік
це було”
18.45 Футбол. Кубок
23.15 “Проспорт”
світу - 1982. Фінал.
23.20 Х/ф “Убити
ФРН-Італія
священика”
21.00 Підсумки дня
01.35 “Документ”
21.10 Діловий світ
21.15 Світ спорту
04.05 “Телевізійна
21.25 Про головне
служба новин”
21.55 2-й Київський
Міжнародний кінофес- ІНТЕР
тиваль. Відкриття

10.55, 20.15 Т/с “Щасливі разом”
11.55 Телемагазин
“УСЕ для ВАС”
12.15 Інтуїція
ІНТЕР
13.30, 19.00, 00.40
06.00 Д/п “О. Майо- Репортер
рова. Остання весна” 13.35 М/с “Му та
06.55 “Шалені татусі” Ципа”
13.55 М/с “Пригоди
07.00, 08.00, 09.00,
Джекі Чана”
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 14.30, 15.45 Teen Time
14.35 Т/с “Як сказав
Інтером”
09.10 Т/с “Повернен- Джим”
14.50 Т/с “Живий до
ня Мухтара-2”
10.10 Т/с “Невидим- запитання-2”
15.50, 19.25 Т/с “Раки”
нетки”
11.15 “Детективи”.
16.50, 22.25 Т/с “Тату12.10 “Знак якості”.
севі дочки”
12.40 Т/с “Next-3”.
14.00 Т/с “Відблиски” 17.55, 21.20 Т/с “Вороніни”
15.05 Судові справи
19.15, 01.00 Спортре16.10 “Зрозуміти.
портер
Пробачити”.
17.20, 03.15 Т/с “Су- 23.25 Info-шок
02.40 Третій зайвий
сіди”
03.45 Студія Зона
18.10 Т/с “Завжди
говори “Завжди”-4”. ночі Культура
19.05 Т/с “Кармеліта. 03.50 Моя Марія
Заньковецька
Циганська при04.15 Бачу тебе,
страсть”
20.00, 01.55 “Подро- Буковино
04.35 Студія Зона
биці”.
20.30 Т/с “Обручка”. ночі
21.30 Т/с “Сімейний 04.40 Невідома
Україна
будинок”.
05.35 Зона ночі
23.40 Д/п “Ні за які
гроші”.
ICTV
01.05 Д/п “Міста під06.10,
08.05, 08.40,
земного світу”. “Рим.
Гладіатори: кривавий 01.20, 03.50 Погода
06.15, 03.20 Факти
спорт”
06.30, 08.10 Ділові
02.25 Телевізійна
факти
служба розшуку
06.45, 08.35 300 сек/
дітей
год
02.30, 04.55 Т/с
06.55 Світанок
“Монк”
07.45 Факти. Ранок
03.40 “Знак якості”
04.10 “Судові справи”. 08.00, 08.55, 12.55,
19.15, 01.15 Спорт
НОВИЙ КАНАЛ
08.15 Ділові факти.
05.35 Т/с “Колишня” Гроші
08.45 Факты. Ранок
06.20 Т/с “Крузо”
09.00 “Леся+Рома”.
07.00, 07.35, 08.35
09.40, 22.55 Comedy
“Підйом”
Club
07.30, 08.30, 19.20,
10.40, 04.25 “Солда01.05 Погода
ти”. Телесеріал
09.00, 01.10 Т/с “Ка11.40, 17.35 “Вулиці
дети”
03.50 “Телевізійна
служба новин”
04.10 Т/с “Хто в домі
господар?”

06.00 Д/п “Ні за які
гроші”
06.55 “ Шалені татусі “
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з
Інтером”
09.10 Т/с “Повернення Мухтара-2”
10.10 Т/с “Невидимки”
11.15 “Детективи”.
12.10 “Знак якості”.
12.40 Т/с “Next-3”.
14.00 Т/с “Відблиски”
15.05 Судові справи
16.10 “Зрозуміти.
Пробачити”.
17.20, 03.15 Т/с “Сусіди”
18.10 Т/с “Завжди
говори “Завжди”-4”.
19.05 Т/с “Кармеліта.
Циганська пристрасть”
20.00, 01.50 “Подробиці”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Сімейний
будинок”.
23.40 Д/п “Драма
Тетяни Пельтцер”
00.55 Д/п “Ударна
хвиля”
02.25 Телевізійна
служба розшуку
дітей
02.30, 04.50 Т/с
“Монк”
03.40 “Знак якості”
04.10 “Судові справи”.

13.35 М/с “Му та
Ципа”
13.55 М/с “Пригоди
Джекі Чана”
14.30, 15.45 Teen Time
14.35 Т/с “Як сказав
Джим”
14.50 Т/с “Живий до
запитання-2”
15.50, 19.25 Т/с “Ранетки”
16.50, 22.20 Т/с “Татусеві дочки”
17.55, 21.15 Т/с “Вороніни”
19.15, 01.05 Спортрепортер
23.25 Info-шок
01.15 Служба розшуку дітей
02.50 Третій зайвий
03.55 Студія Зона
ночі Культура
04.00 Українці Надія
04.50 Студія Зона
ночі
04.55 Невідома
Україна
05.35 Зона ночі
ICTV

06.05 Служба розшуку дітей
06.10, 08.05, 08.40,
01.20, 03.10 Погода
06.15, 02.45 Факти
06.30, 08.10 Ділові
факти
06.45, 08.35 300 сек/
год
06.55 Світанок
НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Факти. Ранок
05.35 Т/с “Колишня” 08.00, 08.55, 12.55,
19.15, 01.10 Спорт
06.15 Т/с “Крузо”
08.15 Ділові факти.
07.00, 07.35, 08.35
Гроші
“Підйом”
08.45 Факты. Ранок
07.30, 08.30, 19.20,
09.00 “Леся+Рома”.
01.10 Погода
Т/с
09.00, 01.20 Т/с “Ка09.35, 22.50 Comedy
дети”
10.55, 20.15 Т/с “Щас- Club
10.35, 03.45 “Солдаливі разом”
ти”. Телесеріал
12.00 Телемагазин
11.35, 17.35 “Вулиці
“УСЕ для ВАС”
розбитих ліхтарів”.
12.15 Інтуїція
Т/с
13.30, 19.00, 00.45
12.45 Факти. День
Репортер
13.00 Анекдоти по-

синія”
08.00, 14.40 Т/с “Слід”
08.55, 03.00 Т/с “Безмовний свідок”
10.00, 20.20 Т/с “Глухар - 2”
11.00 “Платина - 2”
12.00 Т/с “Слідопит”
13.00, 04.35 Т/с “Висяки - 2”
14.00 Т/с “Безмовний
свідок - 3”
15.35, 02.20 Щиросерде зізнання
16.00 Федеральний
суддя
17.10, 03.55 Критична
точка
СТБ
19.30 Шустер Live
06.00, 00.50 “Бізнес+” 22.20 Х/ф “07-й змі06.05 “Документаль- нює курс”
ний детектив. Медова 00.20 Х/ф “Відчайдушний”
пастка”
06.30, 21.30 Т/с “Кула- 5 КАНАЛ
гін і Партнери”
06.00 Програма передач
06.55 Т/с “Комісар
06.01, 23.30 “Час-Тайм”
Рекс”
06.15, 00.15, 03.15, 05.15
09.00 Х/ф “Прибор“Час спорту”
кувачка тигрів”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20,
11.40 “Нез’ясовно,
17.20, 18.25, 22.45, 00.25,
03.20, 05.20 “Погода на
але факт”
12.40 “Битва екстра- курортах”
сенсів. Чорні та білі” 06.30 “Ранок на 5-му”
22.15, 23.20, 02.45,
13.55 “Слідство вели. 09.10,
04.15 “Бізнес-час”
Щелепи”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20,
14.55 “Давай одружи- 17.50, 22.20, 23.50, 02.50,
мося”
04.25 “Погода в Україні”
16.55, 18.10 Т/с “Ад09.30, 13.30, 14.30 “5
елемент”
вокат”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
18.00, 22.00 “Вікна14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Новини”
18.00, 20.30, 23.00, 03.00,
19.10 “Правила
05.00 “Час новин”
життя. “Е”: ознака
10.30, 11.30, 12.30
смерті”
“Спільний проект 5
20.15 “Слідство вели. каналу та інформаційБанда санітарів”
ного агентства Уніан
22.20 Х/ф “Адвокат” “Прес-конференції у
00.40 “Вікна-Спорт” прямому ефірі”
10.55, 01.50, 02.55, 03.25,
00.55 Х/ф “Мічман
04.20, 05.25 “Огляд
Панін”
преси”
розбитих ліхтарів”.
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.20, 21.55 “Зграя”.
14.20, 00.15 “По закону”. Т/с
15.15, 19.55 “Літєйний-2”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 03.55 Надзвичайні новини з
К.Стогнієм
23.55 Факти. Підсумок
дня
01.25 “Щоденники
свободи”. Х/ф

ТРК УКРАЇНА

06.00 Т/с “Моя прекрасна няня”
06.30, 17.00, 19.00,
03.30 Події
06.45, 05.20 Срібний
апельсин
07.00, 18.00 “Єфроукраїнськи
13.25, 21.55 “Зграя”.
Т/с
14.25, 00.15 “По закону”. Т/с
15.25, 19.55 “Літєйний-2”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 03.15 Надзвичайні новини з
К.Стогнієм
23.50 Факти. Підсумок дня
01.25 “Сестри”. Х/ф

11.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
15.30 “Не перший погляд”
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30, 04.30 “Особливо
небезпечно”
18.30 “Хроніка дня”
18.45, 05.30 “Київський
час”

09.10, 22.15, 23.20, 02.45,
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20,
17.50, 22.20, 23.50, 02.50,
04.25 “Погода в Україні”
09.30, 13.30, 14.30 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 23.00, 03.00,
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Спільний проект 5
каналу та інформаційного агентства Уніан
“Прес-конференції у
прямому ефірі”
СТБ
10.55, 01.50, 02.55, 03.25,
04.20, 05.25 “Огляд
06.05, 00.50 “Бізнес+” преси”
06.10 “Документаль- 11.20 “Зверни увагу з
ний детектив. Сльози Тетяною Рамус”
15.30 “Здорові історії”
ката”
06.35, 21.25 Т/с “Кула- 16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “Велика
гін і Партнери”
політика”
07.00 Т/с “Комісар
18.30 “Хроніка дня”
Рекс”
18.45, 05.30 “Київський
09.05 Х/ф “Чужі
час”
душі”
19.00, 22.30, 00.00, 04.00
“Час новин” (росій11.35 “Нез’ясовно,
ською мовою)
але факт”
12.55 “Битва екстра- 19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
сенсів”
03.30, 05.40
13.55 “Слідство вели. 21.50,
“Акцент”
Банда санітарів”
00.30 “Автопілот14.55 “Давай одружи- новини”
мося”
00.40 “Ресторанні
новини”
17.00, 18.10 Т/с “Ад-

вокат”
18.00, 22.00 “ВікнаНовини”
19.10 “Зіркове життя.
Самотність перших
красунь” ч.2
20.10 “Російські
сенсації. Сонєчка та
Аллочка проти усіх”
22.20 Т/с “Адвокат”
00.40 “Вікна-Спорт”
00.55 Х/ф “Одруження Бальзамінова”
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач
06.01, 23.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 05.15
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20,
17.20, 18.25, 22.45, 00.25,
03.20, 05.20 “Погода на
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”

19.00, 22.30, 00.00, 04.00
“Час новин” (російською мовою)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 “На
межі”
00.30 “Автопілотновини”
00.40 “Смачні подорожі”
TVP POLONIA

07.00, 09.25 “Кава або
чай”.
09.10 Чверть години.
09.50, 18.20 “Кліментина і Кліменс - гуси з
долини млинів”. Т/с.
10.00, 18.30 “Діксі”.
М/с.
10.25 “Академія
будинку та інтер’єра”.
Тележурнал.
10.40 Розважальна
програма.
11.05, 23.05 Студія
Полонії.
11.20 “Кабаре Одиничка”. Сатирична
програма.
11.40 “Час гордості”.
Т/с.
12.30, 19.50, 01.50 “Будинок парафіяльного
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.10, 21.20, 03.05
“Клан”. Т/с.
13.35 “З архівом ІПН”
14.05, 22.15, 03.55 “Барви щастя”. Т/с.
14.35, 00.20, 06.10 Варто поговорити.
15.25, 16.20 Перша
футбольна ліга. Польща.
17.15 “Місце в історії”.
Цикл репортажів.
17.30, 01.05 “Подорож
Макловича”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.45 “Велика гра”.
20.15, 02.15 “На добраніч, малюки!”.
21.55, 02.55 Спорт.
21.10 Прогноз погоди.
21.45, 03.25 “Прокляте
місце”. Документальний цикл.
22.45 “Вольнотека”.
Тележурнал.
22.30 Альбом Шопена.
23.50 Репортаж.

де зізнання
16.00 Федеральний
суддя
17.10, 03.55 Критична
точка
19.30 Шустер Live
23.20 Т/с “Слід” (216
серія)
00.55 Х/ф “07-й змінює курс”
TVP POLONIA

07.00, 09.25 “Кава або
чай?”.
09.10 Чверть години.
09.50, 18.15 “Кліментина і Кліменс - гуси з
долини млинів”. Т/с.
10.00, 18.25 “Діксі”.
М/с.
10.15 “Лабораторія
XXI століття”. Тележурнал.
10.40 “Час лікаря”.
Тележурнал.
11.00 “Зроблено в
Польщі”. Телетурнір.
11.25 Репортаж.
11.50, 19.05 “Польща
манівцем”.
12.10 Запрошення.
12.30, 19.50, 01.50 “Будинок парафіяльного
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.10, 21.20, 03.05
“Клан”. Т/с.
ТРК УКРАЇНА
13.40 “Прокляте міс06.00 Т/с “Моя преце”. Документальний
красна няня”
цикл.
06.30, 17.00, 19.00,
14.05, 22.35, 04.15 “Барви щастя”. Т/с.
03.30 Події
06.45, 05.20 Срібний 14.35, 00.05, 06.05 Токшоу Томаса Ліса.
апельсин
07.00, 18.00 Т/с “Єф- 15.25 Розважальна
програма.
росинія”
08.00, 14.40 Т/с “Слід” 16.20 Наш репортажів.
08.55, 02.40 Т/с “Без- 16.45, 05.45 Альбом
Шопена.
мовний свідок”
“Вольнотека”.
10.00, 20.20 Т/с “Глу- 17.20
Тележурнал.
хар - 2”
17.35 “Мандрівник”.
11.00 Т/с “Платина
Тележурнал.
- 2” ()
18.00 Телеекспрес.
12.00 Т/с “Слідопит” 18.40 “Фільмовий ві13.00, 04.35 Т/с “Ви- кенд”. Тележурнал.
сяки - 2”
19.20, 01.00 “Дика
14.00, 22.20 Т/с “Без- Польща”. Д/с.
мовний свідок - 3”
20.15, 02.15 “На добра15.35, 00.15 Щиросер- ніч, малюки!”.

14.35, 19.00 “Будинок парафіяльного
священика”.
15.00, 18.35 “Клан”.
15.30 “Мода на успіх”.
16.50 “Комісар Рекс”.
17.40 Публіцистична
програма.
POLSAT
18.00 Телеекспрес.
06.15 Вставай! Граємо!. 18.20 Приціл.
07.00 “Новини Полсат”. 20.05 Вечірка.
08.15 “Фортуна знань”. 21.25 “Прибулець”,
09.00 “Тільки любов”.
н/ф, США, 1982.
10.00 “Світ за сімей23.35 “Будинок з пісством Кепських”.
ку і туману”, драма,
11.00 “Далеко від
США, 2003.
носилок”.
12.00, 17.30 “Маланов- 01.50 “Обережно,
ський і партнери”.
бандити!”, драма,
12.30, 20.30 “Саме
Франція, 1986.
життя”.
03.40 Зіграй у кабаре.
01.30 Медичний
журнал.
04.20 Сніданок на
полуденок.
05.20 “Історія Тамари і
Свена”. Д/ф.
07.00 Завершення дня.

13.00 “Прийомна
родина”.
14.00 “Зачаровані”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Одружений, і з
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “Капітан Зум.
Академія супергероїв”
- бойовик, США, 2006.
23.00 “С.S.I.”
00.00 “Зв’язані неправдою” - трилер, США,
2005.
02.00 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.
TVP-1

07.00, 09.25 Кава або
чай.
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
09.10 Чверть на
дев’яту.
09.50, 10.30 Мультсеріали.
10.00 Дитсадок “1”.
11.00 “Американська
хвостата історія”,
мультфільм, США,
1986.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.30 Всі, хто бачив,
всі, хто знає.
14.00, 19.35 Угадай
мелодію.
21.00, 02.55 Спорт.
21.05 Прогноз погоди.
21.20 Концерт.
22.45, 03.30 Тиждень
Польщі.
23.05, 04.45 “У конфедератці та тигровій
шкірі”. Д/ф.
23.55 “П’ять хвилин
про...” Хроніка wow.pl
01.30 “Схудни. Програма порад”. Тележурнал.
04.00 “Польща нас
об’єднує”.
05.40 Наш репортаж.
07.00 Завершення дня.
POLSAT
06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна знань”.
09.00 “Тільки любов”.
10.00, 21.00 “Світ за
сімейством Кепських”.
11.00 “Далеко від носилок “.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30, 20.30 “Саме
життя”.
13.00 “Прийомна
родина”.
14.00 “Зачаровані”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Одружений, і з
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.30 “Березневі коти” комедія, США, 2001.
23.40 “Осліплений
бажаннями” - комедія,
США-ФРН, 2000.
01.30 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

TVP-2

07.10 “Попелюшка”.
07.40 Репортаж.
08.00 “Життя в апартаментах Зака і Коді”.
08.35 Мультсеріал.
08.50, 13.45, 20.00
“Смак до життя”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.45 Алея зірок.
12.05 Телемагазин.
12.40 “Ігри і забави
дітей”.
13.05 “Средиземноморский вояж
Франческо”.
14.25, 21.05 “Барви
щастя”.
15.05 “Дочки Маклеода”.
16.05 Відеотека дорослого.
17.00 Локальна програма.
17.30, 21.45 “Мостовяки”.
18.25 “Гільйотина”.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.35 “Багатії”.
22.45 Експрес репортерів.
23.50 “Уокер”, бойовик, США-Іспанія,
1987.
01.35 “Хаос в аеропортах”, док.фільм.
журнал.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.30 Рай.
14.00, 19.35 Угадай
мелодію.
14.35, 19.00 “Будинок парафіяльного священика”.
15.00, 18.35 “Клан”.
15.30 “Мода на успіх”.
16.50 “Комісар Рекс”.
17.40 Публіцистична
програма.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Приціл.
20.05 Вечірка.
21.15 Футбол. СербіяПольща.
23.40 Спецзавдання.
00.15 “Печерна людина”,
драма, США, 2003.
02.05 “Історія матері”,
Великобритания-США,
2004.
03.50 Зіграй у кабаре.
TVP-2

07.10 “Попелюшка”.
07.35 Знаки часу.
08.00 “Життя в апартаментах Зака і Коді”.
08.30 Мультсеріал.
08.50, 13.45 “Смак до
життя”.
09.30 Питання на сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.10 Телемагазин.
12.45 “Ноєв ковчег”, док.
фільм.
14.20, 21.05 “Барви
щастя”.
14.55 “Кохання удівця”.
15.50 Телетурнір.
17.00 Локальна програма.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 Гільйотина.
19.00, 23.40 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на виховання”, серіал, РП.
20.35 “Багатії”.
TVP-1
21.45 Едді Мерфі в комедії “Схиблений профе07.00, 09.25 Кава або чай. сор 2: родина Клампів”,
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 США, 2007.
23.45 Точка зору.
Новини.
09.10 Чверть на дев’яту. 00.35 Реальні історії.
01.10 “Новий день”, н/ф
09.45, 10.30 Мультсесеріал, США, 2006.
ріали.
02.00 “Аргентинський
10.00 Для дітей.
дог”, драма, Аргентина11.30 Між матусями.
Іспанія, 2004.
11.50 Кулінарний
03.35 Ніч загадок.
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Четвер,
3 червня

Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 23.20 Погода
23.25 Від першої особи
06.00 “Доброго ранку,
00.10 Док.фільм “СтраУкраїно!”
тегія перемоги”
06.00 Ранкова молитва
01.20 Парламентський
06.05 Православний
день
календар
01.35 Підсумки дня
06.10, 07.00, 08.00
01.50 Діловий світ
Новини
02.00 Погода
06.20, 07.15, 08.10 Спорт 02.05 Культурно06.25, 07.20, 08.15 Помистецький арсенал.
года
Класік-прем’єр
06.30, 07.25, 08.25 Муль- 02.35 Телевистава
тфільм
“Мати-наймичка”
06.40 Рецепти здоров’я 04.25 Х/ф “За щучим
07.10 Ера бізнесу
велінням”
07.40 Створи себе
05.25 М/с “Веселий
07.50 Нерухомість з
коледж” 32,33 серії
Іриною Кілко
08.20 Рейтингова па1+1
норама
08.40 Корисні поради
09.00 РАНОК з Першим 06.05 “Служба розшуку дітей”
09.05 Погода
06.10 Т/с “Янгол09.15 Про головне
охоронець”
09.45 Прес-анонс
09.50 ПКЄ-2010. Пер06.55, 07.35, 08.05,
ший півфінал
09.05 “Сніданок з
12.00 Новини
1+1”
12.10 Діловий світ
07.00, 08.00, 09.00,
12.20 Погода
12.30 Кубок світу ФІФА: 15.50, 19.30, 22.00
ТСН: “Телевізійна
Зворотний відлік
служба новин”
12.45 Футбол. Кубок
07.10 М/ф “Чучелосвіту - 1982. Фінал.
ФРН-Італія
мяучело”, “Три
15.00 Новини
банани”
15.15 Діловий світ.
10.00 Т/с “Район
Агросектор
Беверлі-Гіллз”
15.25 Euronews
11.10 Т/с “Район Мел15.40 Погода
роуз”
15.45 Хай щастить
11.50, 16.05 “Справ16.15 Полігон
жні лікарі”
16.50 Шлях здоров’я
академіка Авакяна
12.50, 05.20 Т/с “Тіль17.25 Погода
ки кохання”
17.35 2-й Київський
13.45, 04.30 Т/с “Руда”
Міжнародний кінофес- 14.45 Т/с “Маргоша”
тиваль. Щоденник
17.05 “Даїшники”
18.00 Новини
19.25 “Погода”
18.15 Діловий світ
18.30 Кубок світу ФІФА: 20.10 Х/ф “Міраж”
22.25 “Проспорт”
Зворотний відлік
18.45 Футбол. Кубок
22.30 Х/ф “Народ
світу - 1986. Фінал.
проти Ларрі Флінта”
Аргентина-ФРН
01.10 “Документ”
21.00 Підсумки дня
02.10 Х/ф “Убити
21.15 Діловий світ
священика”
21.20 Світ спорту
04.00 “Телевізійна
21.30 Про головне
служба новин”
22.00 Погода
22.10 Право на захист
22.40 Прес-анонс
ІНТЕР
22.50 Трійка, Кено,

П'ятниця,
4 червня

22.40 Прес-анонс
22.50 Трійка, Кено
23.00, 00.00 Підсумки
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 23.15 Погода
23.20 Від першої особи
06.00 “Доброго ранку,
00.10 Док. фільм “СтраУкраїно!”
тегія перемоги”
06.00 Ранкова молитва
01.20 Парламентський
06.05 Православний
день
календар
01.35 Підсумки дня
06.10, 07.00, 08.00
01.50 Діловий світ
Новини
02.00 Погода
06.20, 07.20, 08.10 Спорт 02.05 Кубок світу ФІФА:
06.25, 07.25, 08.15 ПоЗворотний відлік
года
02.20 Футбол. Кубок
06.30, 07.30 Мультфільм світу 1990. Фінал. ФРН06.40 Ранкові зустрічі
Аргентина
07.10 Ера бізнесу
04.05 Худ.т/ф “По07.15 Рейтингова
модньому”
панорама
05.25 М/с “Веселий
07.35 Будівельний
коледж” 34,35 серії
майданчик
05.50 Діловий світ.
07.45 Створи себе
Агросектор
08.20 Олімпіада: від
малого до великого
1+1
08.40 Корисні поради
06.05
“Служба роз09.00 РАНОК з Першуку дітей”
шим
06.10 Т/с “Янгол09.05 Погода
охоронець”
09.15 Про головне
09.45 Прес-анонс
06.55, 07.35, 08.05,
09.50 ПКЄ-2010. Другий 09.05 “Сніданок з
півфінал
1+1”
12.00 Новини
07.00, 08.00, 09.00,
12.10 Діловий світ
15.55, 19.30 ТСН:
12.20 Погода
12.30 Кубок світу ФІФА: “Телевізійна служба
новин”
Зворотний відлік
07.10 М/ф “Бобик у
12.45 Футбол. Кубок
світу - 1986. Фінал.
гостях у Барбоса”, “В
Аргентина-ФРН
порту”
15.00 Новини
10.00 Т/с “Район
15.15 Діловий світ.
Беверлі-Гіллз”
Агросектор
11.15 Т/с “Район Мел15.25 Euronews
роуз”
15.40 Погода
11.55, 16.10 “Справ15.50 “Надвечір’я” з Т.
жні лікарі”
Щербатюк
12.55, 05.10 Т/с “Тіль16.25 Пазли
17.25 Погода
ки кохання”
17.35 2-й Київський
13.50, 04.20 Т/с “Руда”
Міжнародний кінофес- 14.50 Т/с “Маргоша”
тиваль. Щоденник
17.10 Х/ф “Шепіт по18.00 Новини
маранчевих хмар”
18.15 Магістраль
18.30 Кубок світу ФІФА: 19.25 “Погода”
20.00 Х/ф “Швидкість
Зворотний відлік
- 2”
18.45 Футбол. Кубок світу 1990. Фінал. ФРН- 22.30 Х/ф “ПодвійАргентина
ний удар”
21.00 Підсумки дня
00.50 Х/ф “Посланці”
21.15 Діловий світ
02.20 Х/ф “Народ
21.20 Світ спорту
проти Ларрі Флінта”
21.30 Про головне
22.00 Знайдемо вихід з
ІНТЕР
Н.Розинською

06.10 Д/п “Драма
Тетяни Пельтцер”
06.55 “ Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з
Інтером”
09.10 Т/с “Повернення Мухтара-2”
10.10 Т/с “Невидимки”
11.15 “Детективи”.
12.10 “Знак якості”.
12.40 Т/с “Next-3”.
14.00 Т/с “Відблиски”
15.05 Судові справи
16.10 “Зрозуміти.
Пробачити”.
17.20, 03.15 Т/с “Сусіди”
18.10 Т/с “Завжди
говори “Завжди”-4”.
19.05 Т/с “Кармеліта.
Циганська пристрасть”.
20.00, 01.55 “Подробиці”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Сімейний
будинок”.
23.40 Д/п “Секретні
історії. Реальна фантастика”
01.00 Д/п “Воїни.
Самураї”
02.25 Телевізійна
служба розшуку
дітей
02.30, 04.50 Т/с
“Монк”
03.40 “Знак якості”
04.10 “Судові справи”.

13.35 М/с “Му та
Ципа”
13.55 М/с “Пригоди
Джекі Чана”
14.30, 15.45 Teen Time
14.35 Т/с “Як сказав
Джим”
14.50 Т/с “Живий до
запитання-2”
15.50, 19.25 Т/с “Ранетки”
16.50, 22.20 Т/с “Татусеві дочки”
17.55, 21.15 Т/с “Вороніни”
19.15, 01.00 Спортрепортер
23.20 Info-шок
01.10 Служба розшуку дітей
02.50 Третій зайвий
03.55 Студія Зона
ночі Культура
04.00 Українці Надія
04.55 Студія Зона
ночі
05.00 Невідома
Україна
05.25 Зона ночі
ICTV

06.10, 08.05, 08.40,
01.20, 03.15 Погода
06.15, 02.50 Факти
06.30, 08.10 Ділові
факти
06.45, 08.35 300 сек/
год
06.55 Світанок
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55,
19.15, 01.15 Спорт
08.15 Ділові факти.
НОВИЙ КАНАЛ
Гроші
05.35 Т/с “Колишня” 08.45 Факты. Ранок
06.15 Т/с “Крузо”
09.00 “Леся+Рома”.
07.00, 07.35, 08.35
Т/с
“Підйом”
09.35 Comedy Club
07.30, 08.30, 19.20,
10.40, 03.55 “Солда01.05 Погода
ти”. Телесеріал
09.00, 01.15 Т/с “Ка11.35, 17.40 “Вулиці
дети”
розбитих ліхтарів”.
10.55, 20.15 Т/с “Щас- Т/с
ливі разом”
12.45 Факти. День
11.55 Телемагазин
13.00 Анекдоти по“УСЕ для ВАС”
українськи
12.10 Інтуїція
13.30 “Зграя”. Т/с
13.30, 19.00, 00.45
14.30, 00.20 “По заРепортер
Джекі Чана”
06.05 Д/п “Секретні
14.30, 15.45 Teen Time
історії. Реальна фан- 14.35 Т/с “Як сказав
тастика”
Джим”
06.55 “ Шалені татусі “ 14.50 Т/с “Живий до
07.00, 08.00, 09.00,
запитання-2”
12.00, 18.00 Новини
15.50, 19.25 Т/с “Ра07.10, 08.10 “Ранок з нетки”
Інтером”
16.50 Т/с “Татусеві
09.10 Т/с “Повернен- дочки”
ня Мухтара-2”
17.55, 21.40 Т/с “Во10.10 Т/с “Невидим- роніни”
ки”
19.15, 23.55 Спортре11.15 “Детективи”.
портер
12.10, 03.00 “Знак
00.10 Х/ф “Переякості”.
вертні”
12.40 Т/с “Next-3”.
01.50 Третій зайвий
14.00 Т/с “Відблиски” 02.55, 03.45 Студія
15.05 Судові справи Зона ночі Культура
16.10 “Зрозуміти.
03.00 Загублений рай
Пробачити”.
03.50 Пристрасті на17.20, 02.35 Т/с “Су- вколо символіки
сіди”
04.10 Справа про
18.10 Т/с “Завжди
воз’єднання
говори “Завжди”-4”. 04.40 Студія Зона
19.05 Т/с “Кармеліта. ночі
Циганська при04.45 Невідома
страсть”.
Україна
20.00 “Подробиці”.
05.40 Зона ночі
20.30 Т/с “Обручка”.
ICTV
21.30 “Велика політика з Євгенієм
06.05 Служба розКисельовим”
шуку дітей
00.00 “БУМ”.
06.10, 08.05, 08.40,
01.25 “Подробиці”
01.25 Погода
01.55, 04.35 Т/с
06.15 Факти
“Монк”
06.30, 08.10 Ділові
03.55 “Судові справи”. факти
06.45, 08.35 300 сек/
НОВИЙ КАНАЛ
год
05.25 Т/с “Колишня” 06.55 Світанок
07.45 Факти. Ранок
06.10 Служба роз08.00, 08.55, 12.55,
шуку дітей
19.20, 01.20 Спорт
06.15 Т/с “Крузо”
08.15 Ділові факти.
07.00, 07.35, 08.35
Гроші
“Підйом”
08.45 Факты. Ранок
07.30, 08.30, 19.20,
09.00 “Леся+Рома”.
00.00 Погода
09.40, 22.25 Comedy
09.00 Т/с “Кадети”
10.55, 20.15 Т/с “Щас- Club
10.45 “Солдати”. Телеливі разом”
серіал
11.55 Телемагазин
11.40, 17.40 “Вулиці
“УСЕ для ВАС”
розбитих ліхтарів”.
12.15, 22.05 Інтуїція
12.45 Факти. День
13.30, 19.00, 23.35
13.00 Анекдоти поРепортер
українськи
13.35 М/с “Му та
13.30 “Зграя”. Т/с.
Ципа”
Фінал
13.55 М/с “Пригоди

кону”. Т/с
15.30, 19.55 “Літєйний-2”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 03.20 Надзвичайні новини з
К.Стогнієм
22.00 “Зграя”. Т/с.
Фінал
23.55 Факти. Підсумок дня
01.25 “Кобра”. Х/ф

04.15 “Бізнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20,
17.50, 22.20, 23.50, 02.50,
04.25 “Погода в Україні”
09.30, 13.30, 14.30 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 23.00, 03.00,
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Спільний проект 5
каналу та інформаційного агентства Уніан
“Прес-конференції у
СТБ
прямому ефірі”
06.00, 00.50 “Бізнес+” 10.55, 01.50, 02.55, 03.25,
06.05 “Документаль- 04.20, 05.25 “Огляд
преси”
ний детектив. Про11.20 “Зверни увагу з
кляті скарби”
Тетяною Рамус”
06.30, 21.30 Т/с “Кула- 15.30 “Феєрія мандрів”
гін і Партнери”
16.30 “Драйв”
17.30, 00.40, 04.30
06.55 Т/с “Комісар
“Акцент”
Рекс”
18.30, 03.30, 05.40 “Хро09.00 Х/ф “Правда
лейтенанта Климова” ніка дня”
18.45, 05.30 “Київський
11.35 “Нез’ясовно,
час”
але факт”
19.00, 22.30, 00.00, 04.00
13.00 “Битва екстра- “Час новин” (російсенсів”
ською мовою)
19.20, 01.00 “Новий час”
14.00 “Російські
сенсації. Сонєчка та 21.00, 02.00 “Час”
Аллочка проти усіх” 21.50 “Вільна гавань”
14.55 “Давай одружи- 00.30 “Автопілотновини”

17.10, 03.55 Критична
точка
19.30 Шустер Live
22.20 Ток-шоу “Відкритий доступ”
23.20 Т/с “Слід”
00.55 Х/ф “Влови”

07.00 Завершення
дня.
POLSAT

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
TVP POLONIA
08.40 “Селезень Дак
07.00, 23.15 “Діти і
представляє”.
риби”. Х/ф.
09.00 “Титаник”
08.40 “Артур Дутке- мультфільм - Італія,
вич. Тріо “Немін”.
2001.
09.25 “Поморські
10.15 “Каспер зустріпейзажі”.
чає Венді” - США,
09.50, 18.20 “Клімен- 1998.
тина і Кліменс - гуси 12.15 “Пастка для
з долини млинів”. Т/с. батьків 3” - комедія,
10.00 “Діксі”. М/с.
США. 1989.
10.15 “Яблука”. Х/ф.
14.10 “Біблія” - США10.45, 19.50, 01.50
Італія, 1966.
“Будинок парафіяль- 17.50 “Тут на Землі”
ного священика”. Т/с. - мелодрама, США,
11.15 Трансляція
2000.
меси.
19.50 Події.
13.40 “Польща нас
20.30 “Саме життя”.
об’єднує”.
21.00 “С.S.I.”.
14.00, 20.30, 02.30
23.00 “Валландер:
Новини.
перед морозом” - го14.15, 21.15, 03.05
стросюжетний фільм.
“Клан”. Т/с.
Швеція, 2005.
14.40 “Тиждень Поль- 02.00 Ніч загадок.
щі”. Тележурнал.
мося”
04.00 Таємниці долі.
15.20 “Барви щастя”.
17.00, 18.10 Т/с “АдТРК УКРАЇНА
Т/с.
вокат”
TVP-1
15.50, 01.40 “Спона”.
18.00, 22.00 “Вікна06.00 Т/с “Моя пре07.15
“Неробоча
Х/ф. Польща, 1998 р.
Новини”
красна няня”
субота”, РП.
17.30
“Войтек
Че19.10 “Моя правда.
06.30, 17.00, 19.00,
08.00 Богослужіння.
ровський - босоніж
Володимир Пресня- 03.30 Події
09.00 Мультсеріали.
ков”
06.45, 05.20 Срібний через світ”. Цикл
09.25 “Американська
репортажів.
20.15 “Російські
апельсин
хвостата історія 2:
сенсації. Товариство 07.00, 18.00 Т/с “Єф- 18.00 Телеекспрес.
Фівел їде на захід”,
18.35, 05.50 “Біле
знаменитих алкого- росинія”
плаття”. Х/ф. Польща, мультфільм, США,
ліків”
08.00 Т/с “Слід”
1991.
22.20 Т/с “Адвокат”
08.55, 03.00 Т/с “Без- 2003 р.
10.45 “Цей бісовий
20.15, 02.15 На до00.40 “Вікна-Спорт” мовний свідок”
котяра”, комедія,
00.55 Х/ф “Шалений 10.00, 20.20 Т/с “Глу- браніч, малюки!.
США, 1996.
21.00, 02.55 Спорт.
день”
хар - 2”
12.20 “Прокажена”,
21.05
Прогноз
по11.00 “Платина - 2”
5 КАНАЛ
мелодрама, РП, 1976.
годи.
12.00, 04.35 Т/с “Ви14.00, 20.30 Новини.
06.00 Програма передач
21.40,
03.30
Не
здале06.01, 23.30 “Час-Тайм” сяки - 2”
14.10 “З цієї смерті
ка, а зблизька.
14.00
Т/с
“Безмовний
06.15, 00.15, 03.15, 05.15
виросло добро”, док.
22.10,
04.00
Розвасвідок - 3”
“Час спорту”
фільм.
жальна
програма.
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 14.40 “Слід”
14.45 Мерилін Монро
22.25,
04.05
“Життє17.20, 18.25, 22.45, 00.25, 15.35, 00.15 Щиросері Роберт Мітчум у
вий іспит”. Т/с.
03.20, 05.20 “Погода на
де зізнання
вестерні “Ріка не тече
00.55,
01.20,
04.55,
курортах”
16.00 Федеральний
назуспіт”, США, 1954.
05.20
“Убивчий
від06.30 “Ранок на 5-му”
суддя
16.20 “Бермудський
09.10, 22.15, 23.20, 02.45,
діл”. Т/с.
знання
15.30 “Літєйний-2”.
годи.
09.20, 12.20, 14.20,
16.00 Федеральний
18.45 Факти. Вечір
21.35 “Відеотека до16.20, 17.50, 22.20,
19.10 Добрі новини з 23.50, 02.50, 04.25 “По- суддя
рослої людини”.
17.10 Критична точка 22.40, 03.40 “І в горі, і
года в Україні”
Оленою Фроляк
19.30 Ювілейний ве- в радості”. Т/с.
09.30, 13.30, 14.30 “5
19.25, 00.55 Надчір Клари Новикової 23.35, 04.35 “Енак”.
елемент”
звичайні новини з
21.30, 03.30 Шустер
10.00, 11.00, 12.00,
К.Стогнієм
Польща, Німеччина,
13.00, 14.00, 15.00,
Live
19.55 Наша Russia
1992 р.
01.30 Х/ф “Щось”
20.10 “Дев’ять ярдів”. 16.00, 17.00, 18.00,
01.20 Невідкриті
20.30,
23.00,
03.00,
03.15 Жарт із
23.20 Голі та смішні
скарби.
05.00
“Час
новин”
00.20 Автопарк. Парк 10.30 “Вільна гавань” М.Галкіним і
06.35 Репортаж.
О.Федотовим
автомобільного
07.00 Завершення
10.55, 01.50, 02.55,
періоду
дня
TVP POLONIA
03.25, 04.20, 05.25
01.30 “Свідок”. Х/ф
“Огляд преси”
03.20 Неймовірна ко- 11.20 “Зверни увагу з 07.00, 09.25 “Кава або POLSAT
чай?”
лекція містера Ріплі Тетяною Рамус”
06.15 Вставай! Гра09.10 Чверть години. ємо!.
11.30, 12.30 “СпільСТБ
09.50,
18.20
“Кліменний проект 5 каналу
07.00 “Новини Полтина і Кліменс - гуси сат”.
06.20, 00.45 “Бізнес+” та інформаційного
з долини млинів”. Т/с. 08.15 “Фортуна
агентства Уніан
06.25 “Докумен10.00, 18.30 “Діксі”.
“Прес-конференції у
знань”.
тальний детектив.
М/с.
прямому
ефірі”
09.00 “Тільки любов”.
Дамоклів меч”
“Своїми очима” 10.15 “Лічилка”.
10.00 “Світ за сімей06.50 Т/с “Кулагін та 15.30
Короткометражний ством Кепських”.
16.30 “На межі”
Партнери”
17.30, 04.30 “Феєрія
фільм.
11.00 “Далеко від
07.15 Т/с “Комісар
мандрів”
10.55 “Мандрівник”. носилок “.
Рекс”
18.30 “Хроніка дня”
Туристичний теле12.00, 17.30 “Мала08.20 Т/с “Зимова
18.45, 05.30 “Київський журнал.
новський і партнери”.
вишня”
час”
11.25 Хіт декади.
12.30, 20.30 “Саме
18.10 “Вікна - Нови- 19.00, 22.30, 00.00,
12.30, 19.45, 01.50
ни”
04.00 “Час новин” (ро- “Будинок парафіяль- життя”.
13.00 “Прийомна
18.20 Х/ф “Вечори
сійською мовою)
ного священика”. Т/с. родина”.
19.20, 01.00 “Новий
на хуторі поблизу
13.00,
20.30,
02.30
14.00 “Зачаровані”.
Диканьки (Ніч перед час”
Новини.
15.00, 19.00 “Перше
21.00, 02.00 “Час”
Різдвом)”
13.10, 21.10, 03.00
21.50, 03.30, 05.40
кохання”.
20.00 “Україна має
“Клан”. Т/с.
“Фактор безпеки”
15.45 “Одружений, і з
талант!” Невідома
13.35
“Не
здалека,
а
00.30 “Автопілотдітьми”.
версія
зблизька”.
16.50, 19.50 Події.
22.00 “Вікна-Новини” новини”
14.05 Розважальна
00.40 “Ресторанні
17.10, 19.25 Погода.
22.25 Х/ф “Невіпрограма.
новини”
17.15 Втручання.
рність”
14.20 “Життєвий іс- 18.00 “Чому я?”.
00.35 “Вікна - Спорт” ТРК УКРАЇНА
пит”. Т/с.
21.00 “Дівчата мрії” 00.50 Х/ф “Тридцять
15.10, 22.20, 03.20
мюзикл, США, 2006.
06.00 Т/с “Моя претри”
Супутникові хіти.
23.50 Фестиваль.
красна няня”
15.30
Документаль5 КАНАЛ
00.50 “Професія06.30, 17.00, 19.00
ний
фільм.
репортер” - драма,
Події
06.00 Програма пеІталія-Іспанія, 1975.
06.45 Срібний апель- 16.00 “Люблю тебе,
Польща!”. Телетурнір. 03.35 Ніч загадок.
редач
син
06.01, 23.30 “Час-Тайм” 07.00, 18.00 Т/с “Єф- 17.25 “Портрети
04.30 Таємниці долі.
06.15, 00.15, 03.15,
творців”. Цикл реросинія”
TVP-1
05.15 “Час спорту”
портажів.
08.00 Т/с “Слід”
06.25, 10.20, 13.20,
18.00 Телеекспрес.
08.55
Т/с
“Безмовний
07.20
“Неспівана
15.20, 17.20, 18.25,
18.45, 03.35 “Співай і колискова”, драма,
свідок”
22.45, 00.25, 03.20,
борися”.
Розважальна
10.00 Т/с “Глухар - 2”
Канада, 1994.
05.20 “Погода на ку12.00 Т/с “Висяки - 2” програма.
09.00, 13.00, 16.00,
рортах”
20.15,
02.15
На
до21.10 Новини.
06.30 “Ранок на 5-му” 14.00 Т/с “Безмовний браніч, малюки!.
свідок - 3”
09.15 Чверть на
09.10, 22.15, 23.20,
20.50,
02.50
Спорт.
14.40 Т/с “Слід”
дев’яту.
02.45, 04.15 “Бізнесчас”
15.35 Щиросерде зі- 21.00 Прогноз по09.30, 10.10 Мультсе-

трикутник”
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Клан”.
18.50 “Будинок парафіяльного священика”.
19.25 Угадай мелодію.
20.05 Вечірка.
21.20 “Панотець
Матеуш”.
22.20 “Я вам покаджу!”
00.25 “Кров безневинних”, бойовик,
США-РП, 1995.
02.10 “Три бажання”,
TVP-2

07.00 “Цар царів”,
США, 1961. Нестаріючий класичний
фільм про життя
Ісуса Христа.
08.25 “Ми повернулися! Розповідь про
динозаврів”, мультфільм, США, 1993.
09.40 “Туринська
плащаниця: нові відкриття”, док.фільм.
10.35 “Бейб: порося
у місті”, АвстраліяСША, 1998.
12.15 Босоніж по
світу.
12.45 Джон Вейн і
Роберт Мітчум у
вестерні “Ельдорадо”,
США, 1967.
15.00 Сімейний
турнір.
15.40 “Златопольські”.
16.10 Шанс на успіх.
17.10 Жан Рено в
бойовику “Ягуар”,
Франція, 1996.
19.00 Панорама.
19.35 “Дворецький
Боб”, комедія, Великобританія, 2005.
21.10 “Барви щастя”.
21.45 “Доктор Хауз”.
22.45 “Нова”.
23.40 “Розборки в
Бронксі”
01.15 “Пси 2: Остання
кров”,
03.00 Ніч загадок.
ріал.
10.00 Що читати
дитині.
10.40 “Чорний нарцис”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.35 Кулінарний
журнал.
13.50, 19.35 Угадай
мелодію.
14.40, 19.00 “Будинок парафіяльного
священика”.
15.05, 18.35 “Клан”.
15.30 “Мода на успіх”.
16.50 “Панотець
Матеуш”.
17.45 Публіцистична
програма.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Приціл.
20.05 Вечірка.
21.15 Співай і борися.
22.30 “Америкаснкий
пиріг: весілля”.
00.15 “Плачучий
убивця”.
TVP-2

06.50 “Цар царів”.
08.20 “Життя в апартаментах Зака і Коді”.
08.50, 13.55 “Ліцензія
на виховання”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.15 “Казковий
принц”, США, 2001.
14.35 “Барви щастя”.
15.10 “Кохання удівця”.
16.05, 20.00 Кабаре.
17.00 Локальна програма.
17.30 “Велика важливість”.
18.25 Виграють діти.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.35 Премія Яна Новака Езораньского.
21.10 “І в горі, і в
радості”.
22.15 Вікторина.
23.50 “Вона чекає
дитину”.
01.45 “Рішучість
смерті”
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Субота,
5 червня
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06.00 Ранкова молитва
06.05 Шлях до святині
06.15 Мультфільм
06.25 Світ православ’я
06.50 Крок до зірок
07.30 Талантам вхід без
черги
08.10 Нерухомість з
Іриною Кілко
08.20 Олімпіада: від
малого до великого
08.40 Корисні поради
09.00 Погода
09.05 Прес-анонс
09.15 85-й річниці Артеку присвячується. Д/ф
“Артек: учора, сьогодні,
завтра”
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 “Тиждень моди” з
Д. Шаповаловою
11.05 Парламент
11.55 Погода
12.05 Кубок світу ФІФА:
Зворотний відлік
12.10 Футбол. Кубок
світу - 1994. Фінал.
Бразилія-Італія
15.15 Погода
15.30 Наша пісня
16.15 Книга. UA
17.05 В гостях у Дмитра
Гордона
18.05 2-й Київський
Міжнародний кінофестиваль. Щоденник
18.30 Погода
18.40 Кубок світу ФІФА:
Зворотний відлік
18.45 Футбол. Кубок
світу - 1998. Півфінал.
Франція-Хорватія
21.00 Підсумки дня
21.15 Світ спорту
21.30 Погода
21.40 Фольк-music. Підсумки сезону
22.40 Мегалот
22.45 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 Акваторія бізнесу
23.25 Персона
00.00 Док. фільм “Стратегія перемоги”
01.20 Підсумки дня
01.40 Погода
01.50 Кубок світу ФІФА:
Зворотний відлік
01.55 Футбол. Кубок
світу 1994. Фінал.
Бразилія-Італія
04.40 Право на захист

Недiля,
6 червня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Ранкова молитва
06.05 Шлях до святині
06.20 Мультфільм
06.35 Софія
06.50 DW. Новини
Європи
07.20 Персона
07.50 Сільський час
08.20 Укравтоконтинент
08.40 Акваторія бізнесу
09.00 Погода
09.10 85-й річниці Артеку присвячується. Х/ф
“Новий Гулівер”
10.30 Нова армія
11.00 Муз. ua
11.30 Здоров’я
12.00 Аудієнція
12.30 Кубок світу ФІФА:
Зворотний відлік
12.35 Футбол. Кубок
світу - 1998. Півфінал.
Франція-Хорватія
14.45 Шлях до Кубка
світу з футболу-2010.
Португалія-Мексика
15.20 Коло Олімпіади
15.55 Погода
16.05 В гостях у Дмитра
Гордона
17.10 Діловий світ.
Тиждень
17.50 Погода
18.00 Кубок світу ФІФА:
Зворотний відлік
18.15 Футбол. Кубок
світу - 1998. Фінал.
Франція-Бразилія
20.30 Точка зору
21.00 Підсумки тижня
21.35 Погода
21.45 2-й Київський
Міжнародний кінофестиваль. Закриття
22.50 Трійка, Кено,
Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.30 Оперативний
об’єктив
00.00 Док. фільм “Стратегія перемоги”
01.20 Підсумки тижня
01.55 Погода

TV
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12.30 “Хроніка
тижня”
13.30 “Драйв”
14.20 “Страва від
шефа”
14.40 “Гра долі” (Михайло Врубель)
15.30 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “На межі”
18.20 “Вікно в Європу”
19.00, 22.30, 00.00,
04.00 “Час новин”
(російською мовою)
19.30, 01.00 Політичне ток-шоу “5
копійок”
21.20 “Народний
контроль”
22.00, 03.30, 05.40
“Територія закону”
00.40 “Мотор”

20.30 Фестиваль гумору “Юрмала 2009”
22.30 Х/ф “Сафо”
01.15, 05.10 Т/с
1+1
“Монк”
06.05 М/ф “Таємниця 02.00 Програма “Позаочі”.
третьої планети”
02.45 Х/ф “Воїн ша06.50 “Справжні
йєнів”
лікарі”
04.15 Знак якості
07.50 “Світське
життя”
НОВИЙ КАНАЛ
09.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качині
05.40 Х/ф “У пошуках
історії”
улюбленця”
10.40 М/ф “Мауглі”
07.05 Х/ф “Джек Хан12.05 “Суперзірка.
тер і небесна зірка”
Гала-концерт”
09.05 М/с “Дональд
14.50 Х/ф
Дак”
“Відьмочки09.45 М/с “Нові приблизнючки - 2”
годи Вінні Пуха”
16.35 “Анатомія
10.05 Зоряні драми
слави”
11.05 Інтуїція
17.30 Х/ф “Ромео,
12.20 Info-шок
Джульєтта і піца”
13.25 Файна Юкрайна
19.30 ТСН: “Телеві14.50 Даєш молодь
зійна служба новин” 15.25 Хто проти
20.10 Х/ф “Коханий
блондинок?
по найму”
16.40 Т/с “Моя пре22.15 Х/ф “Кохання
красна нянька”
без правил”
18.10 Х/ф “Обладун00.25 “Даїшники”
ки Бога”
02.25 Х/ф “Подвій20.00 Х/ф “Параграф
ний удар”
78”
04.10 Х/ф “Шепіт по- 22.00 Х/ф “Бібліотемаранчевих хмар”
кар”
05.50 М/ф “Пригоди 23.55 Спортрепортер
барона Мюнхгаузена” 00.00 Х/ф “Її серце”
02.05 Третій зайвий
ІНТЕР
03.10, 04.10 Студія
Зона ночі Культура
05.45 Мультфільм
03.15 Українці Любов
06.45 “Велика по04.15 Козак душа
літика з Євгенієм
правдива
Кисельовим”
04.30 Козацькі мо09.00 “Формула люгили
бові”. В.Тализіна
04.50 Студія Зона
10.00 “Городок”
ночі
11.00 Програма “По- 04.55 Невідома
заочі”. М.Делієв
Україна
12.00 “Найрозумні05.35 Зона ночі
ший”.
13.50 Д/п “Нескінчен- ICTV
ний Єралаш”
14.50 Х/ф “Три напів- 04.20, 06.55 Погода
04.25 Факти
грації”
04.50 Автопарк. Парк
17.30 Мюзикл “Коавтомобільного
заки”
20.00, 00.30 “Подро- періоду
05.20 “Гольфклуб”. Х/ф
биці”.

07.00 Добрі новини з
Оленою Фроляк
07.05 Козирне життя
07.35 “Свідок”. Х/ф
10.00 “Смак”. Кулінарна програма
10.35 Люди, коні,
кролики і...домашні
ролики
11.35 Квартирне
питання
12.40, 19.10 Наша
Russia
13.05 “Дев’ять ярдів”.
Х/ф
15.10 Ти не повіриш!
16.00 Провокатор
17.00 Під прицілом
18.00 Максимум в
Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Спорт
19.30 Велика різниця
20.35 “Жінка-кішка”.
Х/ф
22.55 Прожектор
Перісхілтон
23.40 Третій тайм
00.10 “Змії на борту
літака”. Х/ф
02.15 “Зухвалі ведмежата”. Х/ф
05.20 Помилаандерсон

20.40 “Вечори на
хуторі поблизу
Диканьки” Невідома
версія
21.40 “Моя правда.
Володимир Пресняков”
22.45 “Зіркове життя.
Самотність перших
красунь” ч.2
23.45 “Паралельний
світ”
00.45 Х/ф “Декілька
примарних днів”
02.25 “Мобільна
скринька”

нок парафіяльного
священика”. Т/с.
09.00 Луна панорами.
09.30, 18.15, 03.55
“Пам’ятай про мене”.
09.45, 00.35 Відеотека
дорослих чоловік.
10.30 “Будинок на
голові”. Т/с.
11.05 “Подорожі
Макловича”. Тележурнал.
11.30 “Дика Польща”.
Д/с.
12.00, 04.10 “Райський клімат”. Т/с.
12.30 “Войтек Черов5 КАНАЛ
ський - босоніж крізь
світ”. Цикл репор06.00 Програма
тажів.
передач
13.00, 20.30, 02.30
06.01, 23.30 “ЧасНовини.
Тайм”
13.10 “Велика гра”.
06.15, 08.10, 11.20,
14.15 “І в горі, і в
13.15, 15.20, 17.20,
радості”. Т/с.
21.50, 00.20, 03.20,
ТРК УКРАЇНА
15.10 Студія Полонії.
05.20 “Погода на
15.30 “Зроблено в
курортах”
06.00 Шустер Live
06.20, 08.15, 19.20,
07.00 Шоу “Граєш або Польщі”. Телетурнір.
16.00, 04.35 “Пре00.25, 02.20, 04.50
не граєш”
стижний район”. Т/с.
“Тема тижня”
07.55 Т/с “Моя пре17.00 Сніданок на
06.30, 18.45, 05.30
красна няня”
полуденок.
“Київський час”
09.00 Шоу “Очам не
18.00 Телеекспрес.
06.45, 11.30
вірю”
“Автопілот-тест”
09.25, 04.00 Х/ф “За- 18.30 “Молоденька
сратушка”. Д/ф.
07.00, 07.30, 08.00,
гадай бажання”
19.20, 01.25 “Л як
09.00, 10.00, 11.00,
11.25 Літній жарт
СТБ
любов”. Т/с.
12.00, 13.00, 14.00,
із С.Єщенко,
20.10, 02.10 На до05.55 М/ф “Крокодил 15.00, 16.00, 17.00,
В.Данільцем і
браніч, малюки!.
18.00, 21.00, 23.00,
Гена и Чебурашка”
В.Моісеєнком
20.50, 22.15, 02.50
03.00, 05.00 “Час
07.00 Х/ф “Людина
12.45 Т/с “Спецназ
Спорт.
новин”
народилася”
- 2”
21.05 Прогноз по07.05, 00.15, 03.15,
09.00 “Їмо вдома”
16.00 Т/с “Успіх за
годи.
05.15 “Час спорту”
10.05 “ВусоЛапоХвсяку ціну”
21.15, 02.55 Розмова з
07.15, 09.15, 12.20,
віст”
17.55, 19.30 Т/с
архієпископом Кази14.15, 16.20, 17.50,
10.55 М/ф “Вовка в
“Вийшов їжачок із
миром Нічем.
Тридевятом царстве, 22.50, 23.50, 04.25
туману...”
21.25, 03.05 “Час
“Погода в Україні”
Винни-Пух и его
19.00, 03.30 Події
07.35, 08.50, 22.40,
друзья, Маугли”
23.00 Х/ф “Гра у піж- гордості”. Т/с.
22.20, 05.30 “Зцілен23.20, 04.15 “Бізнес13.55 Х/ф “Невімурки”
час”
рність”
01.00 Х/ф “Плаксій” ня”. Х/ф.
08.30 “Бістро-ТБ”
15.55 “Україна має
01.45 Ювілейний ве- 00.00 Концерт.
09.20 “Своїми очима” чір Клари Новикової
талант!” Невідома
POLSAT
09.45 “Улюблена
версія
05.30 Срібний апельробота”
06.15 Вставай! Гра18.00 “Неймовірні
син
10.15, 02.30 “Здорові
ємо!.
історії кохання”
TVP POLONIA
історії”
07.00 “Новини Пол19.00 Х/ф “Вечори
10.35 “Не перший
сат”.
на хуторі поблизу
07.00, 07.20, 07.45,
08.15 “Скубі Ду”.
Диканьки (Ніч перед погляд”
08.10, 08.30 “Буди11.45 “Технопарк”
08.45 “Селезень ДоРіздвом)”

02.00 Благовісник
02.35 Коло Олімпіади
03.00 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
03.35 Культурномистецький арсенал.
Вистава “НаталкаПолтавка”
05.25 М/с “Веселий
коледж” 38,39 серії

ICTV

15.55 “Правила
життя. “Е”: ознака
смерті”
17.00 “Нез’ясовно,
але факт”
17.55 “Паралельний
світ”
19.00 “Битва екстрасенсів”
20.05 Х/ф “Третій
зайвий”
22.10 Х/ф “Все не випадково”
00.05 “Неймовірні
історії кохання”
01.10 Х/ф “Шукайте
жінку”

05.00 Хто в домі хазяїн?
05.25 М/с “Веселий
коледж” 36,37 серії

1+1
06.10 “Літаючий
будинок”
06.35 Х/ф “Пригоди
Хлопчика-мізинчика
і Дюймовочки”
08.00, 05.00 “Ремонт
+”
09.05 Лотерея “Лотозабава”
10.15 М/с “Качині
історії”
10.40 Кулінарне шоу
“Смакуємо”
11.15 Х/ф “Книга
джунглiв”
13.30 “Міняю жінку”
15.05 Х/ф “Кохання
без правил”
17.25 Х/ф “Коханий
по найму”
19.30 “ТСН-тиждень”
20.10 “Криве дзеркало”
22.25 “Світське
життя”
23.25 Х/ф “Швидкість
- 2”
01.50 Х/ф “Втеча з
в’язниці”
03.35 Х/ф “Посланці”

собі”
17.00 “БУМ”.
18.00, 20.50 Х/ф
“Синдром Фенікса”
20.00, 01.05 “Подробиці тижня”.
23.00 Док. проект
“Таємні життя сіамських близнюків”
02.50, 04.20 Т/с
“Монк”
03.35 Формула любові.
НОВИЙ КАНАЛ

05.55 Х/ф “Її серце”
07.45 Церква Христова
08.00 Запитаєте в
доктора
08.40 М/с “Усе про
Міккі Мауса”
09.15 М/с “Нові пригоди Вінні Пуха”
09.35 Руйнівники
міфів
10.40 Х/ф “Обладунки Бога”
12.30 Кліпси
12.55 Шоуманія
13.40 Ексклюзив
14.25 Аналіз крові
15.10 Info-шок
16.15 Х/ф “Бібліотекар”
18.15 Х/ф “День
радіо”
20.30 Х/ф “Без почуттів”
22.35 Файна Юкрайна
23.20 Спортрепортер
23.30 Х/ф “Дуже
страшне кіно-2”
01.15 Третій зайвий
ІНТЕР
02.20, 03.25 Студія
Зона ночі Культура
06.20 Х/ф “Пригоди
02.25 Георгій Нарбут.
Гекка Фіна”
Живі картини
08.20, 02.00 Д/п “Ар- 02.40 Країна людей
магедон тварин”
03.10 У кожній про09.30 “Школа доктора фесії є музика
Комаровського”
03.30 Третя влада
10.00 “Україно, вста- 04.15 Термінал
вай!”.
04.30 Студія Зона
10.25 “Доки всі вдо- ночі
ма”. Жасмін
04.35 Невідома
11.20 Х/ф “Дівчинка” Україна
14.15 Концерт М.
05.30 Зона ночі
Задорнова “Нічого

05.45, 06.40 Погода
05.50 Факти
06.10 “Смак”. Кулінарна програма
06.45 “Гольфклуб-2”.
Х/ф
08.35 Анекдоти поукраїнськи
08.55 Прожектор
Перісхілтон
09.40 Квартирне
питання
10.40 Ти не повіриш!
11.25 Козирне життя
12.10 Інший футбол
12.40 Спорт
12.45 Під прицілом
13.45 Провокатор
14.40 “П’яний майстер-2”. Х/ф
16.50 Наша Russia
17.25 Велика різниця
18.45 Факти тижня з
О.Соколовою
19.40 Максимум в
Україні
20.05 Країна має
знати!
20.55 “Останній бойскаут”. Х/ф
23.00 “Апокаліпсис”.
Х/ф
01.55 Comedy Club
02.40 Інтерактив.
Тижневик
02.55 “Я - це суд, суд це я”. Х/ф

5 КАНАЛ

06.00 Програма
передач
06.01, 23.30 “ЧасТайм”
06.15, 08.20, 10.20,
13.20, 15.20, 17.20,
18.25, 21.45, 00.20,
03.20, 05.20 “Погода
на курортах”
06.20, 08.10, 10.50,
00.25, 02.50, 04.50
“Тема тижня”
06.30, 05.30 “Київський час”
06.45 “Технопарк”
07.00, 07.30, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 23.00, 03.00,
05.00 “Час новин”
СТБ
07.05, 00.15, 03.15,
06.30 М/ф “Приклю- 05.15 “Час спорту”
07.15, 09.15, 14.15,
чения Домовенка”
07.25 Х/ф “Куховар- 16.15, 17.50, 22.50,
23.50, 04.25 “Погода в
ка”
Україні”
09.00 “Їмо вдома”
07.35, 08.50, 22.40,
10.05 “ВусоЛапоХ23.20, 04.15 “Бізнесвіст”
час”
11.00 “Караоке на
07.50 “Зодчий”
Майдані”
08.30 “Бістро-ТБ”
12.00 Х/ф “Афоня”
09.20, 02.30 “Вікно в
13.55 “У пошуках
Америку”
істини. Катерина
Велика: Пристрасть 10.30 “Феєрія мандрів”
та влада”
14.55 “Слідство вели. 11.20, 12.20 ПоНаліт на психлікарню” літичне ток-шоу “5
копійок”

13.30 “Вікно в Європу”
14.20 “Страва від
шефа”
14.40 “Гра долі” (Михайло Врубель)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.20 “Фактор безпеки”
17.10 “Палата”
17.30, 04.30 “Не перший погляд”
18.30 “Народний
контроль”
19.00, 22.30, 00.00,
04.00 “Час новин”
(російською мовою)
19.15, 01.00 Народне
ток-шоу “Майдан”
21.00 “Час: підсумки”
22.00, 03.30, 05.40
“Особливо небезпечно”
00.40 “Смачні подорожі”
04.20, 05.25 “Огляд
преси”
ТРК УКРАЇНА

06.00, 05.25 Срібний
апельсин
06.30 Події
07.00 Літній жарт
із С.Ещенком,
В.Данільцем і
В.Моісеєнком
08.00 Т/с “Моя прекрасна няня”
08.40, 04.00 Х/ф “Бетховен - 5”
10.35 Х/ф “К-9: Собача робота”
12.40 Т/с “Вийшов
їжачок із туману...”
17.00 Шоу “Граєш або
не граєш”
18.00, 19.30 Т/с “Успіх
за всяку ціну”
19.00, 03.30 Події
тижня
22.25 Х/ф “Список
контактів”
00.25 Х/ф “Тремтіння
Землі 3: Назад до досконалості”
02.30 Д/ф “Остання
любов Бога вогню”

нальд представляє”.
09.20 “Мільярди Бейлі” - комедія, Канада,
2005.
11.15 Готує Ева Вахович.
11.45 “Задоволення”
- музкомедія, США,
1988.
13.45 “Він і вона”.
Турнір подружніх
пар.
14.45 Екстремальний
ремонт.
15.45 Крутиться.
16.45 “Сегун”.
18.50 “Цифри”.
19.50 Події.
20.20 Погода.
20.30 Волейбол
Німеччина-Польща.
22.45 “Колонія” - бойовик, США, 1997.
00.45 “Чорна кішка” трилер, Гонконг, 1991.
02.45 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.
TVP-1

07.15 Телемагазин.
07.30 “Бухта Монарха”, серіал, США.
08.15 Кулінарний
журнал.
08.30 Рік у саду.
09.00, 13.00, 20.30
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 Передвиборна
агітація.
09.40 Зерно.
10.15 Мультсеріали
студії Діснея.
11.15 “Ханна Монтана”.
11.45 “Кайл XY”
12.35 Грає музика.
13.10 Книжковий
склад.
13.35 Супермоделі.
14.10 Співай і борися.
15.15 Елвіс Преслі
в мелодрамі “Різнороб”, США, 1964.
17.05 “Блондинка”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Концерт.

07.00 “Новини Полсат”.
07.00, 07.20, 07.40,
08.10 “Виробництво
08.00, 08.25 “Клан”.
Міккі Мауса”.
Т/с.
08.40 “Селезень До08.45 Сніданок на
нальд представляє”.
полуденок.
09.15 “Скубі Ду”.
09.50, 19.25, 01.25 “Л 09.45 “Стрибаючі
як любов”. Т/с.
ведмедики”.
10.40 “Зерно”. Теле10.45 “Качині історії”.
журнал.
11.15 “Грай як
11.05 “Король Маті- Бекхем” - комеуш Перший”. Т/с.
дія, ФРН-США11.20, 06.40 “П’ять
Великобританія,
хвилин про...”. Хроні- 2002.
ка waw.pl
13.35 “Крокодил Дан11.30 Трансляція
ді 2” - гостросюжетна
святкової меси.
комедія, Австралія,
14.05, 04.10 “Злато1988.
польские”. Т/с.
16.00 Волейбол
14.30, 23.25, 04.40
Німеччина-Польща.
“Пам’ятай про мене”. 18.15 “Містер ФасоКонцерт.
лина”
14.45 Шопен 2010.
18.45 Кабаре.
15.10, 04.55 “Пано19.50 Події.
тець Матеуш”. Т/с.
20.20 Погода.
16.00, 05.40 “Кабаре
20.30 “Світ за сімейОдинички”.
ством Кепських”.
16.20, 06.05 Репор21.00 “С.S.I.”.
таж.
23.00 “Кістки”.
16.55 Невідкриті
00.00 “Розпачливі доскарби.
могосподарки”.
17.25, 03.50 “Запро02.00 Спортивний
шення”.
журнал.
17.45, 06.35 Студія
04.00 Таємниці долі.
Полонії.
TVP-1
18.00 Телеекспрес.
18.15 Хіт декади.
06.10 Телемагазин.
20.15, 02.10 На до06.30 “Дві сторони
браніч, малюки!.
медалі”.
20.30, 02.30 Новини. 07.05 “Новий Завіт”,
20.50, 23.40, 02.50
мультфільм.
Спорт.
07.35 “Переможці
21.05 Прогноз поне помирають”, док.
годи.
фільм.
21.15, 03.00 “Фальши- 08.30 Зустріч із мовомонетники. Повер- лоддю.
нення зграї”. Т/с.
09.00 Передвиборна
22.05 “Люблю тебе,
агітація.
Польща!”. Телетурнір. 09.25 “Веселий
06.45 “Польський
город”, мультфільм,
смак”. Кулінарний
СРСР, 1955.
тележурнал.
09.40 “Яносик”.
11.30 Богослужіння.
POLSAT
Приєднання до лику
блаженних ксьондза
06.15 Вставай! ГраЄжі Попелушко.
ємо!.
TVP POLONIA

19.40 Зустріч із молоддю.
20.00 Вечірка. “ВінніПух”
21.25 “Олівер
Твіст”, драма,
ВеликобританіяФранція-ЧехіяІталія, 2005.
23.00 Джекі Чан у бойовику “Збруя Бога
2: Операція Кондор”,
Гонконг, 1991.
01.45 “4400”.
03.30 “Заткнися і
пристріли мене”,
комедія.
TVP-2

07.00 Луна Панорами.
07.30 Публіцистична
програма.
08.05 Передвиборна
агітація.
08.35 “Мостовяки”.
09.30 “Барви щастя”.
10.35 “Смак до
життя”.
11.45 “Камо грядеші?”.
12.40 Босоніж по
світу.
13.15 Кулінарний
журнал.
13.45 “Ліцензія на
виховання”.
15.00 Сімейний
турнір.
15.35 Кабаре.
16.05 Вікторина.
17.40 “Меса за Батьківщину”, док.фільм.
18.20 Слово на неділю.
18.30 Вхід вільний!.
19.00 Панорама.
19.35 Відеотека дорослого.
20.30 Розважальна
програма.
21.05 Марьолка правду тобі скаже.
23.05 “Однієї крові”,
жахи, США, 2007.
00.45 “Супернова”,
н/ф трилер, США,
2005.
02.10 Ніч загадок.
14.00, 20.30 Новини.
14.25 Кулінарний
журнал.
15.00 “Повітряний
міст”.
16.45 “Південна частина Тихого океану”,
док.фільм.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Панотець
Матеуш”.
19.15 Угадай мелодію.
20.00 Вечірка. Чип та
Дейл.
21.20 “Блондинка”.
22.20 “Гуру”, комедія,
США-ФранціяВеликобританія,
2002.
00.05 Барбра Стрейзанд і Кріс Крістофферсон у драмі
“Народження зірки”
TVP-2

06.25 Слово на неділю.
06.30 “Таємниці
лосів”.
07.25 Сто тисяч
лелек.
08.00 “Мостовяки”.
08.55 “Барви щастя”.
10.10 Затишок зірок.
10.45 “Суперкріт”.
11.50 Босоніж по
світу.
12.20 Кулінарний
журнал.
12.50 “Шейн”, вестерн, США, 1953.
15.00 Сімейний
турнір.
15.30 “Златопольські”.
16.05 Шанс на успіх.
17.10 “І в горі, і в
радості”.
18.05, 21.05 Кабаре.
19.00 Панорама.
19.40 Телетурнір.
22.00 “Форсаж”, бойовик, США, 2001.
23.55 Люблю кіно.
00.30 “Анджей Стасюк”, док.фільм.
01.20 Літературні
новини.
01.50 Ніч загадок.

Робота для Вас
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PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.
РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
Ковельський міськрайонний центр зайнятості
Посада

З/П

Вимоги

архітектор

1800

Досвід роботи за фахом. Професіоналізм.Працелюбність,
відповідальність. Звертатися за
адресою вул.Незалежності, 129

бармен

2000

Порядність, охайність., добросовісність.Графік роботи з 11,00
год. - до 23.00. год по змінно.

Звертатись вул.
Симоненка, 66
бухгалтер

вантажник
верстатник
деревообробних
верстатів

1295

1000
1100

Обов”язково досконале знання програми 1С Бухгалтерія.
Останні 3 роки бухгалтерський
стаж.
Фізично здорові. Розвантажувати та завантажувати молочну
продукцію.Бажання працювати.
Обробка лісопродукції, робота
в цеху, професіоналізм.

Працювати з 8,00
год до 17.00 год.
взуттьовик з
ремонту взуття

Посада

геодезист

ІІІЗнання по ремонту взуття
(набойки на каблуки, профілактика, проклейка, заміна подошви, каблуки).

водій автомобіля
2, 1 класу (автобуси)

950

Перевезення пасажирів (міські,
приміські, міжміські перевезення).Із досвідом роботи. Без
шкідливих звичок, Комунікабельність.

водій автомобіля 3, 2, 1 класу
(автомобілі(крім
вантажних), таксі
та автофургони)

1000

Водій маршрутного таксі, Досвід в маршрутних перевезеннях. Здібність, працьовитість.

водій автомобіля 3, 2, 1 класу
(важкі вантажні
автомобілі з
великою вантажопідйом- ністю
та вантажні

2000

водій автомобіля 3, 2, 1 класу
(важкі вантажні
автомобілі з
великою вантажопідйом- ністю
та вантажні

1000

водій автомобіля 3, 2, 1 класу
(важкі вантажні
автомобілі з
великою вантажопідйом- ністю
та вантажні

2000

водій автомобіля 3, 2, 1 класу
(важкі вантажні
автомобілі з
великою вантажопідйом- ністю
та вантажні

900

водій автотранспортних засобів

1500

водій навантажу- 900
вача

Вимоги

1500

Професіоналізм.Відповідальність, добросовісність.Звертатися за адресою вул.Незалежності,
129

головний механік 2000

Звертатись у відділ кадрів за
тел.4-79-22, Бажано знання
енергогосподарства

електромеханік
електрозв’язку

ДОПУСК ДО РОБОТИ ПІСЛЯ
ПРОХОДЖЕННЯ МЕДОГЛЯДУ
ПО ПРОФЕСІЇ В ЗАЛІЗНИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВУЗЛОВОЇ
ЛІКАРНІ СТ.КОВЕЛЬ.ДОДАЄТЬСЯ РАЗОВИЙ КВИТОК.

2014

електрослюсар
(слюсар) черговий та з ремонту
устаткування

1100

закрійник

884

закрійник
884

З/П

884

Водій авто.ГАЗ-53. Бажання та
прагнення працювати.

Водій ЗІЛ-130, ГАЗОН-52.
Обов’язково знання по ремонту
автомобіля. Відповідального,
без шкідливих звичок.

Наявність всіх категорій.
Практика роботи. Перевезення
вантажів (будматеріалів, мін.
вати, цемент, пісок).
Наявність посвідчення
обов”язкове (можливе тракториста). Проходження мед.
комісії. Із довідом роботи.

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

З/П

Вимоги

начальник відділення зв’язку

1000

Можливе навчання.Робота на
підміну відпусток з виїздом по
населених пунктах Ковельського району. Оплачується дорога,
добові 6 грн. додаються. Працювати понеділок, вівторок, четвер,
субота.

охоронець

884

ІІІ.Охороняти стоянку, Працелюбність, порядність.

охоронець

1225

Бажання працювати ДР Робота
в Ковельському районі

перукар (перукар
- модельєр)

884

ІІІЗнання сучасної стрижки,
зачісок, хім. завивок.Бажання
працювати. Заробітна плата залежить від виробітку.

підсобний робітник

884

Виконувати будівельні роботи.
Фізично-здорові. Без шкідливих
звичок. Старанність в роботі.

підсобний робітник

900

Працювати в столярному
цеху по виготовленню меблів
(укладка дошок, покраска) Без
шкідливих звичок. Старанність
в роботі.

продавець продо- 900
вольчих товарів

Працювати з 8,00 год до 20,00
год. в магазині “Інеса” по вул.
Ватутіна, 72, а Порядність. Бажання працювати.

закрійник

1000

Професіоналізм, відповідальність.Заробітна плата + премія.

Інженер лісового
господарства

1500

Звертатись у відділ кадрів за
тел.4-79-22, Наявність прав
водія

продавець продо- 884
вольчих товарів

Працювати в магазині с.Дубове.
Порядність. Бажання працювати.

контролер на
контрольнопропускному
пункті

884

КОНТРОЛЕР ПО ПАРКУВАННЮ АВТОТРАНСПОРТУ, ПОРЯДНІСТЬ.

Продавецьконсультант

900

Бажання працювати. Робота в
Ковельському районі

900

косметик

1000

Знання сучасної косметології
(маски, макіяж, дизайн) Відповідальність, бажання працювати. Салон “Шарм”

Продавецьконсультант

Бажання працювати. Робота в
Ковельському районі

Продавецьконсультант

900

Бажання працювати. Робота в
Ковельському районі

манікюрниця

884

ІІІ.Вміння робити сучасного
декоративного та художнього
манікюру. Заробітна плата залежить від виробітку.

машиніст крана
(кранівник)

2000

Машиніст козлового крана.
Дисциплінованість, знання
структури козлових кранів.

машиністкранівник

2000

ПРАЦЮВАТИ КРАНІВНИКОМ
БАШТОВОГО КРАНА.Досвід
роботи за фахом.Відповідальність.Наявність посвідчення.

Водій лісовозного автомобіля.
Бажання працювати.

Знання автомобіля Камаз, з
прицепом.Із досвідом роботи.
Без шкідливих звичок, Комунікабельність.

3 група допуску.Працелюбність,
прагнення працювати.

Посада

менеджер (управитель) із збуту

1000

Знання будівельної сфери. Реалізація вікон і дверей. Звертатись в офіс по вул.Сагайдачного. 10 каб.1

механік

884

Із досвідом роботи за фахом,
старанність в роботі.

механік цеху

1150

Механік по обслуговуванню
обладнання швейних цехів.
Знання швейного обладнання.
Заробітна плата відряднопреміальна.

модельєрконструктор

884

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

начальник відділення зв’язку

1000

Можливе навчання.Робота на
підміну відпусток з виїздом
по населених пунктах Ковельського району. Оплачується
дорога, добові 6 грн. додаються.
Працювати понеділок, вівторок,
четвер, субота.

слюсар з ремонту 884
автомобілів

Із досвідом роботи за фахом
обов”язково, старанність в
роботі, працелюбність. Знання
будови та ремонту автомобіля.

1200

Вміння виготовляти та ремонтувати інструменти та пристрої,
виконувати термічне оброблення деталей, доводити інструмент та рихтувати вироби, які
виготовляє. Виготовляти деталі
фігурного контуру.

соціальний робітник

884

Догляд за одинокими та престарілими. Проживати с. Гончий
Бріз. Працювати з 9,00 год до
13,00 год.Обов”язкова наявність
санітарної книжки.

столяр

900

Столяр із виготовлення меблів.
Бажання працювти.

столяр

900

Навики роботи. Відповідальність, дисциплінованість.

фармацевт

1030

Бажання працювати. Знання
фармацевтичної галузі.

фармацевт

884

Дисциплінованість. Знання
фармакології.

фармацевт

1000

Відповідальність,бажання
працювати, чесність. Знання
фармацевтичної галузі.

формувальник
ковбасних виробів

884

Працювати в ковбасному цеху,
мати досвід у цій сфері.Відповідальність, бажання працювати.

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою
інформацією звертатися за адресою: м. Ковель, вул.
Сагайдачного, 6а, тел. (8-252) 7-11-40, 7-11-38

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
www.eurorabota.com
м.Луцьк вул. Станіславського 11
Тел: 0332 789899: 096 83 00900
e-mail: lkalina@itt.net

СПД Сверчевська Лариса Олександрівна
ПРОПОНУЕМО: роботу для швачок; закрійниць
для роботи в ательє, різноробочі для роботи в теплицях, будівельники різних спеціальностей.
Ліцензія МСПіП серія АВ № 327011 від 20.04.2007 по 20.04.2012
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Спочив у французькій землі
Został pochowany w ziemi francuskiej

rodzinie Barbary i
Jakuba Chmilewskich, którzy mieszkają
w Zwozach, jeszcze za
rządów II RP urodziło się pięcioro dzieci
– cztery dziewczynki i
syn Ołeksij. Syn gdzieś
już w Argentynie został
wpisany do rejestru po
hiszpańsku – Oleandro.

Do Hiszpanii pojechał
w poszukiwaniu lepszego
losu mając już wtedy w pełni ukształtowaną tożsamość.
A uformowała się ona, jak
wspomina siostra Ludmiła,
pod wpływem ideałów komunistycznych zaczerpniętych od kolegów z Chopnewa
i Trostianca, skąd pochodziła
matka i gdzie mieszkał dziadek Sydir Pyłypczuk. Właśnie on sprzedał część roli,
żeby nazbierać trochę pieniędzy na drogę dla wnuka.
Później, kiedy w latach
50-tych niektórzy emigranci
zaczęli napływać na Ukrainę, do Chmilewskich dotarła
wiadomość, że Ołeksij marzy
o powrocie do kraju. Jednak
przeszkodą dla urzeczywistnienia tego marzenia stała
się druga wojna światowa,
która ogarnęła całą Europę.
„Argentyńczyk” Chmilewski,
mający obywatelstwo polskie,
porzucił zawód mechanika
samochodowego z wysokimi zarobkami i dobrowolnie
wpisał się na listę legionistów
Wojska Polskiego, które zbierał poza granicami kraju generał Anders. Zarówno rodzina w domu, jak i znajomi w
Argentynie na początku tylko
domyślali się, a potem byli już
pewni tego, że Ołeksij zginął
w walce przeciw faszystom.
Jednak gdzie to się stało, pod
jakim niebem?
Jeszcze w latach 60-tych
poszukiwania
prowadziły
siostry, szczególnie zaangażowała się w to Ludmiła.
Poszukiwania
prowadzono przez Czerwony Krzyż i
przez znajomych. Pomagał w
tym rodak Piotr Sardaczuk,
który w tym czasie pełnił

funkcję Ambasadora Ukrainy na Słowacji i w Polsce, był
też wiceministrem Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Ukrainy. Jednak sprawy nie
doprowadzono do końca, a
całościowego obrazu tragedii
nie mamy do dziś. Jedynie
wiemy, że w latach 90-tych
siostry otrzymały od Rządu
Polski nieduże wsparcie materialne. Ale najważniejsze
było nie to, a wiadomość, że
wreszcie znaleziono jakąś informację o Ołeksym Chmilewskim. Na liście poległych
żołnierzy Pierwszej Dywizji
Pancernej, prochy których
znajdują się poza granicami
Ukrainy i Polski, znaleziono
również Aleksego Chmilewskiego – urodzonego we
wsi Zwozy w gminie Kiwerce w powiecie łuckim. Jego
szczątki doczesne spoczywają na ziemi francuskiej, gdzie
zginął w sierpniu 1944 roku.
Należy wymienić również innych pochodzących
z Wołynia legionistów pancernych, których nazwiska
zasługują na szczególną uwagę: Iwan Bilawskyj (ur. 1915,
Balarka, Silno) – zginął w
Danii, Władysław Jewpłow
(ur. 1917, Łuck) – poległ we
Francji, Zygmund Nejman
(ur. 1907, Antonowka powiatu łuckiego) – poległ w
Wielkiej Brytanii, Antoni Samoluk (ur. 1922, Chopnów
rejonu Kiwerce). Ojciec Antoniego Samoluka podążył
z rodziną za ocean w latach
30-tych. Ta lista jest drogowskazem zainteresowanych
poszukiwaniem zaginionych
w czasie zawieruchy wojennej krewnych oraz cenną pomocą dla tych, którzy odradzając pamięć o walczących
przeciw faszyzmowi, pragną
w ten sposób przekazać wiedzę o tragicznych wydarzeniach z lat wojny następnym
pokoleniom, za jakie ich
urodzeni wcześniej rówieśnicy złożyli ofiarę z życia.
Ci ludzie nie byli zwykłymi najemcami - elementem
deklasowanym, jak o nich
robiono wzmiankę w słow-

nikach radzieckich. Nie jest
tajemnicą, że wówczas w Europie legioniści już posiadali
ubezpieczenia. Koszty ubezpieczeniowe lub spadek, które
były przekazywane zza granicy krewnym i bliskim osób
zmarłych, częstokroć były
przywłaszczane przez państwo radzieckie. Odbywało się
to w bardzo zakamuflowany
sposób. Skoro taki los spotkał
koszty legionistów i przyczyniło się to do ich oszczerczego
zniesławienia, to chociażby teraz należało wymienić ich nazwiska i utrwalić je w pamięci
narodowej w ich rodzinnych
miejscowościach.
Walerian TYNCZUK, m. Kiwerce

Na zdjęciu: pierwszy z
prawa w pierwszym szeregu
Ołeksij Chmilewski. Zdjęcie
zrobiono w Łucku przed
wyjazdem Ołeksija za
ocean. Być może i inne osoby
na zdjęciu są emigrantami z
Wołynia.

У

сім'ї Варвари і
Якова Хмілевських,
що у Звозах, ще при
Польщі підростало
п'ятеро дітей – чотири
дівчинки і син Олексій.
Останній десь вже в
Аргентині на іспанський манер записаний
був Олеандро.
Олексій виїхав туди у
1930-их у пошуках кращої
долі, маючи вже цілком
сформований світогляд.
Формувався він, як згадує
сестра Людмила, під впливом комуністичних ідей,
що йшли від друзів з Хопнева і Тростянця, звідки
родом була мати і де жив
дід Сидір Пилипчук. Саме
він продав частину землі,
щоб зібрати трохи грошей
на дорогу внукові.
Уже пізніше, коли у
50-их роках дехто з емі-

грантів почав відвідувати
Україну, до Хмілевських
долинула звістка про те,
що Олексій мріяв про повернення. Але мріям на
заваді стала Друга світова
війна, що вирувала в Європі. «Аргентинець» Хмілевський, що мав польське
громадянство, залишив
високооплачувану роботу автослюсаря і пішов
добровольцем-легіонером
у польську армію, яку
сформував за межами
Польщі генерал Андерс.
І рідні дома, і знайомі в
Аргентині спочатку лише
здогадувались, а потім
впевнились, що Олексій
поліг у боротьбі з фашизмом. Але ж де, під яким
небом?
Ще з 60-их років пошуком того, де це сталося, займалися сестри, зокрема,
Людмила Яківна. Шукали
і через Червоний Хрест, і
через знайомих. Допомагав у пошуках і земляк Петро Данилович Сардачук,
який був Послом України
в Словацькій Республіці, в
Польщі, заступником Міністра закордонних справ
України. Але справу не доведено до кінця, цілісної
картини трагедії немає й
досі. Хіба що у 90-их роках
сестри одержали від уряду
Польщі невелику допомогу грішми. Проте (і це головне для рідні!) знайшли
такі дані про Хмілевського
Олексія: у списку полеглих
жовнірів Першої танкової дивізії, похованих за
межами Польщі та України, значиться і він, уродженець села Звози гміни
Ківерці Луцького повіту.
Прах Олексія покоїться
у Франції, де обірвалось
його життя у серпні 1944
року.
Варто назвати й інших
легіонерів-танкістів, чиї
імена, як уродженців Волині, привертають увагу: Білявський Іван (1915
р.н., Балярка, Сильно)
– загинув у Данії; Євп-

лов Владислав (1917 р.н.,
Луцьк) – у Франції; Нейман Зигмунт (1907 р.н.,
Антонівка Луцького повіту) – у Великобританії;
Самолюк Антон (1922 р.н.,
Хопнів Ківерцівського району). Батько останнього,
Петро, виїхав із сім'єю за
океан теж у 30-их роках.
Цей список є орієнтиром
для тих, хто зацікавлений
у пошуках родичів, земляків, хто відновлює пам'ять
про борців проти фашизму, щоб зробити її надбанням майбутнього, якому
вони пожертвували свої
життя, занести їх імена на
обеліски.
Не були ці люди звичайними найманцями з числа
декласованих елементів,
як про них писали словники радянського періоду.
Не таємниця, що за кордоном уже тоді добровольцілегіонери підлягали страхуванню. Страхові суми
чи спадщина, яка надходила з-за кордону рідним
та близьким померлих,
часто привласнювались
радянською
державою.
Відбувалось це у такій завуальованій формі, як вимога до спадкоємців дати
згоду побудувати, наприклад, дорогу. Так було, зокрема у Любешівському
районі під час будівництва
дороги до сіл Бучин та Курінь. Якщо подібне сталося і з коштами легіонерів - борців з фашизмом з
Волині, то потрібно хоча б
нині назвати їх імена, увіковічнити пам'ять про них
у назвах тих об'єктів.
Валеріан ТИНЧУК, м. Ківерці

На фото: перший справа у першому ряду - Олексій Хмілевський. Світлину зроблено у Луцьку
перед від'їздом Олексія за
океан. Цілком можливо,
що й інші, зображені на
світлині, - теж емігранти з Волині. Чекаємо відгуків та повідомлень читачів, хто ж ці люди.

Petlura –
zapomniany bohater

Петлюра –
забутий герой

Na tle głośnych obchodów dużej ilości ważnych dat, które przypadają
na maj, w dziwny sposób pozostały nie zauważone dwie daty. 23 maja
minęła nie „okrągła”, ale jednak rocznica urodzin Symona Petlury, 25
maja – rocznica jego tragicznej śmierci (1879-1926).
Ta postać w historii Ukrainy jest znacząca i sprzeczna, tajemnicza
i niedoceniona, głównie dlatego, że radziecka propaganda latami
efektywnie kreowała w naszych oczach wizerunek Petlury – wroga
narodu. Nasze stereotypowe poglądy na historię do dziś nie dają
nam możliwości zmienić ten werdykt. Po prostu nie dostaliśmy
rozkazu okrywać go chwałą.
Natomiast, to właśnie jemu musimy zawdzięczać narodziny
narodowej armii, to właśnie on uparcie walczył za niepodległość
wówczas, gdy świat nie wiedział, co to Ukraina, to dzięki jego
współpracy z Piłsudskim nawała bolszewicka nie dotarła do
Zachodniej Europy. Petlura uważał, że ukraińska niepodległość
nie może odbyć się bez wsparcia największych krajów Zachodu,
bez niego nowe próby ukraińskiego państwowego renesansu mogą
skończyć się katastrofą. Te jego myśli z początku lat 20-tych XX
wieku wydają się być aktualnymi do dziś. Czy może historia się
powtarza?
Natalia DNYSIUK

На фоні гучних святкувань великої кількості важливих дат,
що припадають на травень, дивним чином залишилися непоміченими дві дати. 23 травня минула, хоч і не „кругла”, але все
ж річниця народження Симона Петлюри, 25 травня – річниця
трагічної смерті (1879-1926).
Ця постать в історії України – знакова і суперечлива, таємнича і недооцінена, головним чином тому, що радянська пропаганда роками ефективно формувала в наших очах образ Петлюри – ворога народу. Наші стереотипні погляди на історію до
сьогодні не дають нам можливості переглянути цей вердикт.
Нам просто не дали команди його возвеличувати.
Натомість, саме йому ми повинні завдячувати за створення
національної армії, саме він вперто боровся за незалежність тоді,
коли світ не знав, що таке Україна, саме завдяки його співпраці з
Пілсудським більшовицька навала не змогла прорватися у Західну
Європу. Петлюра вважав, що українська незалежність не може відбутися без підтримки провідних країн Заходу, без неї нові спроби
українського державного ренесансу можуть завершитися катастрофою. Ці його думки з початку 20-х рр. ХХ. ст. видаються актуальними й дотепер. Чи, можливо, історія повторюється?
Наталя ДЕНИСЮК
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Марія Конопніцка,
тобто жабо у космосі
Л

Maria Konopnicka,
czyli żabot w kosmosie
L

wów, Cmentarz Łyczakowski, II rondo , piąta
aleja i - jest – nadobna dama uczesana staromodnie z przedziałkiem pośrodku i wielkim żabotem,
przyszpilonym misternie do bluzki przypominającej
bardziej zbroję aniżeli zwiewną damską konfekcję.
Taką potomnym zostawiła w kamieniu autorka rzeźby, Luna Drexlerówna. Po owym pancernym niemal
żabocie i owym przekornym legendarnym przedziałku rozpoznają ją dziesiątki polskich turystów, przybywających do alei Panteonu Wielkich Lwowian.
Maria
Konopnicka.
23.maja znów miała urodziny – tym razem sto sześćdziesiąte ósme.
O krasnoludkach i sierotce
Marysi, Na jagody, O Janku
Wędrowniczku – za te utwory kochały ją w Polsce całe
pokolenia maluchów. Bez
zbędnej dydaktyki i nadętego
w bańki liter moralizowania
trafiała nie tylko w smaczki
najmłodszych odbiorców, ale
także w wyrafinowane gusta
literackie odbiorców dojrzałych. Jej poezja – choć gatunkowo trudna do przełknięcia
dla epoki realizmu, w jakiej
przyszło Konopnickiej tworzyć, odpowiadała często na
palące problemy tamtego
czasu – nierówność społeczną i niepokoje życia publicznego. Do swej poetyckiej
spuścizny dołączyła także
popularny w drugiej połowie
dziewiętnastego stulecia gatunek prozy – nowelę. Dym,
Mendel Gdański, Nasza
szkapa – to tytuły jej najbardziej znanych i poczytnych
małych form prozatorskich,
których z czasem stała się mistrzynią. Kształcenie u sióstr
sakramentek w Warszawie
wpłynęło na jej wrażliwość
społeczną. Cierpienie, bieda,
głód, choroba, śmierć, to u
Konopnickej motywy przeplatające się z miłością, poświęceniem, młodością, domem. Umiejętność pisania
zwięzłego, zdyscyplinowanego – to perła pióra w świecie
literackich szaleństw kobiet.
A na takie zalety twórczości
Konopnickiej zwrócili uwagę
już współcześni jej krytycy.
Uformowanie się pewnych cech pisarstwa zależało od atmosfery rodzinnego
domu – braku przedwcześnie zmarłej matki i w jej
miejscu wymagającego ojcca, nie pozwalającego so-

bie na mdłe opowiastki o
pensjonarskich miłostkach,
a wychowującego dzieci w
atmosferze surowej powagi i szacunku dla wartości
najwyższych. Stąd poezja i
proza Konopnickiej jest w
tej szczególnej moralności
dobrze zakotwiczona.
Ojciec zresztą był nie tylko sam znawcą literatury, ale
także strażnikiem narodowego pamiątek ołtarza. Tak
samo jak brat Marii, który
poległ w powstaniu styczniowym. To ostatnie wydarzenie miało duży wpływ
na młodą pisarkę. Mądrej i
przemyślanej postawy obywatelskiej na posterunku
patriotycznych obowiązków
nie można Konopnickiej odmówić. Jej sztandarowy pod
tym względem tekst Rota
pretendował z Mazurkiem
Dąbrowskiego do statusu
hymnu Polski.
W dobie pierwszych niepokojów feministycznych
Konopnicka
redagowała
pismo dla kobiet Świt oraz
tymczasowo współpracowała z pismem emancypantek
– Bluszczem. Jej artykuły
zachowywały jednak zdroworozsądkowe
podejście
do problemu feminizmu i
w zupełności dystansowały
się do zbyt wykoślawionego obrazu zamęczonej płci
pięknej w świecie dominacji mężczyzn. Nie pomogło
to jednak pisarce uratować
swego małżeństwa, które po
czternastu latach zakończyło
się rozstaniem z mężem.
Dla uczczenia srebrnego
jubileuszu twórczości literackiej otrzymała w darze
wdzięczności od społeczeństwa polskiego dworek w
Żarnowcu.
Zmarła we Lwowie 8. października 1910 roku. W pogrzebie wzięło udział około
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ьвів, Личаківське кладовище, другий поворот, п’ята алея і ось вона – дорідна пані зі
старомодною зачіскою і проділом посередині та
з розкішним жабо, майстерно пришпиленим до
блузки, яка більше нагадує панцир, аніж легкі
жіночі шати. Такою залишила її потомкам у камені автор скульптури, Луна Дрекслерівна. За цим
панцирем із жабо і проділом у косах її впізнають
тепер десятки польських туристів, які прибувають на алею «Пантеону визначних львів’ян».

Na grobie pisarki wyryto napis:

…Proście wy Boga o takie mogiły,
Które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości,
Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły
Na dzień przyszłości.
Spokojnie spoglądająca pani z nagrobnego popiersia nie przypuszczała zapewne, jak prorocze okażą
się te słowa dla Polaków – z mocy czynu narodził
się dzień przyszłości - Polska odzyskała wkrótce po
wyryciu napisu niepodległość.
50.000 osób. Jak zawsze przy
23 травня виповнилося
takich okazjach, Lwowem 168 років від дня ародження
wstrząsneła kolejna fala ma- Марії Конопніцкої.
nifestacji patriotycznych.
«Про гномиків і сирітку Марисю», «За ягодами»,
Sława Marii Konopnickiej «Про Янека-мандрівничка»
rozeszła się szerszym echem - за всі ці твори її любила
nie tylko w Polsce, ale nawet дітвора у Польщі багатьох
w… kosmosie. Międzynaro- поколінь, її читали з насоdowa Unia Astronomiczna лодою як найменші читачі,
postanowiła nazwać jeden z так і дорослі. Хоча її поезія
kraterów na Wenus imieniem за своєю формою порівняpisarki. A w obliczu takiego но важка як для епохи реrozwoju wypadków chyba już алізму, в якій Конопніцкій
nie przystoi przyczepiać się довелося творити, вона відzanadto do tego staroświecko повідає нагальним проблеpancernego żabotu…
мам того часу – викриває
Justyna JANCZ суспільну нерівноправність

і представляє усі тривоги тогочасного суспільства. Її поетичну спадщину доповнює
досить популярний у другій
половині дев’ятнадцятого
століття прозовий жанр –
новела. «Дим», «Гданський
Мендель», «Наша шкапа» це назви найбільш відомих
і поширених серед читачів
зразків малої прози, які вийшли з-під майстерного
пера Марії Конопніцкої.
Освіта, здобута у черницьсакраменток у Варшаві зумовила її суспільну вразливість. Страждання, нужда,
голод, хвороби, смерть – це
мотиви, які у письменниці
переплітаються з любов’ю,
посвяченням,
молодістю,
домівкою. Уміння писати
зв’язно і влучно – ось перлина самобутності її пера у
світі жіночих літературних
шаленств. На такі переваги
творчості Конопніцкої критики звернули увагу ще за її
життя.
Атмосфера родинного
дому вплинула на формування особливих рис стилю письменниці, а саме
- передчасна смерть мами
та завжди вимогливий
батько, який не дозволяв
собі надмірної ніжності і
теплоти. Він виховував дітей в дусі суворої поваги
до найвищих моральних
цінностей. Це і стало підгрунтям для поезії і прози
Марії Конопніцкої.
Батько зрештою був не
тільки знавцем літератури, але й охоронцем «національних пам’яток вівтаря», як і брат Марії, який
загинув під час Січневого
повстання. Ця трагічна подія відіграла значну роль у
творчості молодої письменниці. Їй не можна відмовити
у мудрій і продуманій громадянській позиції на чатах

патріотичного
обов’язку.
Взірцевим у цьому плані
став текст «Присяги», який
разом з «Мазурком» Домбровського претендував на
статус польського гімну.
У добу перших феміністичних віянь Конопніцка
була редактором жіночого часопису «Світанок» і
тимчасово співпрацювала
з емансипованим виданням «Плющ». Однак у всіх
її статтях збережено здоровий глузд стосовно фемінізму і немає гнітючого
образу втомленої жінки у
домінуючому світі чоловіків. На жаль, це не допомогло письменниці врятувати
свою власну сім’ю, яка, після
чотирнадцяти років спільного подружнього життя,
розпалася.
Під час святкування
срібного ювілею літературної творчості на знак
вдячності
Конопніцка
отримала від польської
громади невеличке обійстя в Жарновці.
Померла письменниця у
Львові 8 жовтня 1910 року.
Попрощатися з нею прийшло понад 50 тисяч осіб.
Як завжди це бувало, похорони визначної діячки стали для Львова ще однією
нагодою для чергових патріотичних маніфестацій

Слава Марії Конопніцкої викликала значний
резонанс не лише в Польщі, а й сягнула … космосу. Міжнародна астрономічна асоціація вирішила
присвоїти одному з кратерів на Венері ім’я письменниці. Тож після такого
розвитку подій, мабуть, не
варто надто придиратися
до старосвітського панцеру з жабо…
Юстина ЯНЧ

90-та річниця від дня
90. urodziny Kapłana
Намісника
Piotrowego z Wadowic народження
Петрового з Вадовіц

I jam się też rozszumiał – buk między bukami,
Tako mi się stało święte pasterskie śpiewanie,
żem zamarzył, syn Piastów – izraelski Dawid,
By mi na czoło Pańskie zeszło pomazanie…

W Roku Kapłańskim
słowa te nabierają szczególnego znaczenia- tym
bardziej, że wyszły spod
pióra wielkiego polskiego
kapłana – Karola Wojtyły.
W tym roku obchodzimy
nie tylko piątą rocznicę
śmierci Jana Pawła II, ale
także jubileusz Jego urodzin – 18. maja minęło
dziewięćdziesiąt lat od
Jego przyjścia na świat w
Wadowicach.
Ostatnie lata przynio-

sły obfity plon publikacji
biograficznych, poświęconych Karolowi Wojtyle.
W Roku Kapłańskim
warto zatrzymać się jednak nie nad biograficznymi wątkami, a nad istotą
kapłaństwa w wydaniu
Jana Pawła II i nad głębokim wymiarem Jego gorsetowej definicji kapłaństwa: Kapłan – to człowiek
dla innych.
Justyna JANCZ

У Році Священика ці слова
набирають особливого значення, тим більше, що вони
вийшли з-під пера великого
польського священика – Кароля Войтили. В цьому році
минає не тільки п'ята річниця
смерті Йоана Павла II, але також на цей рік припадає його
ювілей – 18 травня минуло
дев'яносто років від дня, коли
він з'явився на світ у Вадовіцах.
Останні роки принесли
рясний урожай біографічних

публікацій, присвячених Каролю Войтилі.
Проте у Році Священика варто задуматися не над
біографією, а над істотою
священства в інтерпретації
Йоана Павла ІІ і над глибоким змістом його лапідарного визначення священства:
“Священик – це людина для
інших”.
Юстина ЯНЧ
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Czesi na Wołyniu

Dzieje Czechów swym korzeniem sięgają sędziwego antyku. Połączenie plemiom słowiańskich jeszcze w V-VI wieku
zapoczątkowało historię Czech.
Według podania, mityczny ojciec Czech wspiął się
na górę Rżyp i zachwycił się
pięknem okolicy. Dlatego
czescy Słowianie, którzy dotarli na te tereny, pozostali
tutaj na zawsze. Tu wybudowały swoje osady celtyckie i
germańskie plemiona (jedno
z nich nazywało się Bojowie,
od nich też powstała nazwa
Bohemia).
Po zjednoczeniu plemion
słowiańskich w V wieku i
przyjęciu przez nie chrześcijaństwa powstało Wielkie
Imperium Morawskie (830 –
906 rr.). Jednak pod koniec
IX wieku Czesi odłączyli się
od Imperium i załozyli niezależne państwo Bohemię.
Historia Czech na przestrzeni wieków kształtowała
się rozmaicie – od stopniowego
rozpowszechnienia
swego wpływu na Europę
Środkową do prawdziwego rozkwitu za rządów Karola IV, który był nie tylko
królem Bohemii, lecz również Cesarzem Imperium
Rzymskiego; od utworzenia
Niepodległej Republiki Czechosłowackiej w 1918 roku
do okupacji przez wojska
hitlerowskie, powstania i
wyzwolenia Pragi, „rozwodu” Czech i Słowacji oraz
słowackiej deklaracji o niepodległości.
Czechy są niesamowitym
krajem o niezwykle bogatej historii i kulturze, a Praga jest jego sercem. Dzisiaj
to miasto zajmuje drugie
miejsce na świecie po Paryżu według liczby turystów.
Trudno uwierzyć, że kiedyś
mieszkańcy Czech zbierali
swoje dobytek i udawali się
w poszukiwaniu lepszego
życia. Dokąd oni wyruszali?
Nie do uwierzenia, na nasze
ojczyste ziemie…
Korzystne warunki zamieszkania, protekcjonistyczna polityka rządowa,
dużo luk na lokalnym rynku towarowym, stosunkowo niskie ceny gruntów
– nie jest to pełna lista powodów, które przyczyniły
się do inwazji obcych kolonistów do Kijowa, na Wołyń
i Podole w II połowie XIX
wieku. Masowa migracja
kolonistów z Czech zaczęła się pod koniec 60-tych i
na początku 70-tych lat, po
zatwierdzeniu przez Aleksandra II rozporządzenia
Komitetu Ministrów „O
osadnictwie Czechów na
Wołyniu”. Na podstawie tego
rozporządzenia, z zastrzeżeniem przyjęcia obywatelstwa
rosyjskiego, koloniści pod
warunkiem
zaświadczeń
o nabyciu nieruchomości
otrzymywali zwolnienia z
podatku i ze służby w woj-

sku, a także pozwolenie na
utworzenie szkół.
Według spisu ludności w
1921 roku, Wołyń zamieszkiwało 25 200 tysięcy Czechów, kolonie których były
położone na południu Wołynia. Przybywający na Wołyn kupowali ziemie wielkich posiadaczy ziemskich,
których nie mogli wykupić
chłopi polscy, jakim nawet
nie wolno było tych ziem
zamieszkiwać. Co ciekawe,
ci Czesi, którzy przybyli na
Wołyń jeszcze przd 1868 rokiem, pozostali katolikami,
a ci, którzy przybyli później,
przeszli na stronę prawosławia, ponieważ tylko prawosławni mogli nabywać na
własność posiadłości Wołynia. W osadach czeskich
władze rosyjskie budowały
cerkwie prawosławne, jednak po przyjęciu prawosławia Czesi rzadko odwiedzali
te cerkwie. W większych
czeskich koloniach głównym kościołem był kościół
husycki, to znaczy cerkiew
protestancka Braci Czeskich,
kontynuatorów dzieła Jana
Husa, który miał swoje duchowieństwo. Wobec tych
kolonii, które pozostały w
obrządku katolickim, rząd
rosyjski stosował rygory.
Na przykład, znany jest incydent, kiedy w Teremno
członkowie kolonii czeskiej
na kolanach prosili gubernatora Trypowa o pozostawienie im obrządku katolickiego.
Według ówczesnych źródeł, Czesi byli wzorowymi
wieśniakami i najlepszymi
rolnikami zamieszkającymi ziemie Wołynia. Kolonie czeskie można było
rozpoznać po dużych murowanych domach, gdzie było
6 pokojów, wyróżniających
się określoną architekturą,
wyjątkową czystością i bogactwem. Na wsi zazwyczaj
była szkoła pełniąca też
funkcje klubu, a opodal wsi
znajdowała się chmielarnia.
Po pierwszej wojnie światowej na Wołyniu było czynnych 35 państwowych szkół
czeskich, gdzie pracowało 30
czeskich nauczycieli.
Po 1921 roku część gubernii wołyńskiej, którą w większości zamieszkiwali Czesi,
odeszła do Polski. Ludność
czeska była skupiona przede
wszystkim w środkowych i
południowo-wschodnich
powiatach
województwa
wołyńskiego – łuckim,
włodzimierz-wołyńskim,
dubieńskim, rówieńskim,
zdołbunowskim. W Dubnie
mieszkało najwięcej Czechów ze wszystkich miast
Wołynia. Największą i najlepiej zorganizowaną kolonią

czeską była Wołkowyja (na
północ od Dubna), w której
mieszkało 5 tysięcy osób.
Życiem duchowym Czechów, zachowaniem ich
tradycji kulturowych na
Wołyniu zajmowała się
Czeska Matice Wołyńska.
Należy zauważyć, że obecnie
Stowarzyszenie dalej aktywnie funkcjonuje w Łucku.
Jak uważa pani Larisa Mładanowicz, Prezes Stowarzyszenia, kwestia zachowania
kultury i tradycji Czechów
na Wołyniu jest bardzo
skomplikowana. Ponieważ
Czesi tutaj mieszkają już
ponad sto lat i pierwsi osadnicy przekazywali tradycje
obchodów różnych świąt
swoim dzieciom i wnukom,
oczywistym pozostawał ten
fakt, że ludowy skarbiec
Czechów nieco się zmieniał. „Zachowujemy kulturę
jeszcze tych Czech, z których wyjeżdżaliśmy, dlatego
babcie przekazywały nam tę
wiedzę w postaci zesztyw-

Чехи на Волині

Історія чехів корінням своїм сягає сивої давнини. Об’єднання
слов’янських племен ще в V – VI столітті знаменувало початок
історії Чехії.

За повір’ям, міфічний
отець Чех, зійшовши на
гору Ржип, був зачарований навколишньою красою. І чеські слов’яни, які
прийшли сюди в V столітті,
залишились тут назавжди,
але люди населяли ці землі ще в кам’яному віці. Тут
залишили свої поселення
кельтські і германські племена (одне з них носило
назву Бої, від якого і виникла назва Богемія).
Об’єднання слов’янських
племен у V столітті і прийняття християнства зумовило створення Великої Моравської Імперії (830 – 906
рр.). Щоправда, наприкінці
ІХ століття чехи вийшли з
Імперії і заснували незалежну державу Богемію.
Протягом своєї історії
Чехія пережила різне – від
поступового розповсюдження свого впливу на
усю центральну Європу до
справжнього розквіту за
часів правління Карла IV
(що був не лише королем

Zespół ludowy polsko-ukraińsko-czeski, Werba (Wołyń) 1936r.

niałej, tylko trochę zmienionej – na tę dawną tradycj ę
zostały nałożone tradycje
wołyńskie i ich różnorodność” – opowiada pani Larysa. Ona zauważa, że czeski
konsul Martina PawlitowaMuchowa, która opiekuje się
rodakami, uważa, że Stowarzyszenie Kultury Czeskiej
na Wołyniu zachowuje ten
język i kulturę czeską, które
funkcjonowały w Czechach
160-200 lat temu. Natomiast
współczesne Czechy dopiero
teraz zaczynają Kateryna
wracaćPEKNA
do
ówczesnych tradycji. Cały
czas Czechy znajdowały się
pod wpływem kultur niemieckiej, angielskiej czy
amerykańskiej, ale teraz kraj
ten zaczyna przywracać to,
czym żyła wspólnota czeska
na Wołyniu prawie dwa wieki. Możemy zatem powiedzieć, że pozostawiając rodzime tereny ówcześni Czesi
nie tylko nie zdradzili swej
tożsamości narodowej, ale
potrafili przekazać miłość
do niej następnym pokoleniom.
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Богемії, а й імператором
Святої Римської Імперії),
від заснування незалежної
Чехословацької Республіки у 1918 році, до окупації
гітлерівськими військами,
повстання і визволення
Праги, “розлучення” Чехії
та Словаччини і проголошення незалежності.
Чехія – дивовижна країна з неймовірно багатою
історією і культурою, а
Прага – її серце. Сьогодні
це місто займає другу сходинку у світі після Парижа за кількістю туристів.
Важко повірити, що колись жителі Чехії, зібравши речі, залишали свої
домівки і вирушали на
пошуки кращого життя.
Куди б ви думали? Так, на
наші рідні землі…
Сприятливі умови поселення, протекціоністська політика уряду, незаповненість місцевого
ринку товарами, порівняно низькі ціни на землю – ось далеко не повний
перелік причин, що сприяли активному проникнен-
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ню іноземних колоністів
у Київську, Подільську і
Волинську губернії у другій половині ХІХ століття. Масове переселення
чеських колоністів розпочалося наприкінці 60-х –
початку 70-х років, після
затвердження
Олександром ІІ постанови Комітету Міністрів «О водворении Чехов на Волини». За
цією постановою, за умови прийняття російського підданства, колоністам
надавались пільги у придбанні землі, звільнення
від оподаткування та несення військової служби.
Чехам навіть був наданий
дозвіл на заснування шкіл.
Згідно з переписом населення у 1921 році на Волині
проживало 25 200 тисяч чехів, колонії яких розташовувались на півдні Волині.
Прибуваючи на Волинь,
вони купували землі великих землевласників, які не
могли купувати польські
селяни (вони не могли навіть тут оселятися). Цікаво, що ті чеські колоністи,
які прибули на ці землі ще
до 1868 року, залишались
католиками, а ті, що приїхали пізніше – прийняли
православ’я, тому що згідно
з указом від 1881 року землі
на Волині могли набувати у
власність лише православні, але не поляки. В чеських
колоніях російський уряд
будував православні церкви, але, хоч чехи і приймали
православ’я, до цих церков
вони навідувалися вкрай
рідко. У великих же колоніях однією з основних була
гуситська церква, тобто,
так звана протестантська
церква Чеських братів, послідовників Яна Гуса, яка
мала власне духовенство.
Ті ж колонії, що залишилися католицькими, зазнавали сильних утисків з боку
російської влади. Так, наприклад, відомий випадок,
коли в Теремно члени чеської колонії на колінах благали губернатора Трипова залишити їм католицьку віру.
Як свідчать тогочасні
джерела, чехи були взірцевими селянами і найкращими землеробами,
які населяли місцеві землі. Чеські колонії можна
було впізнати по великих
мурованих будинках, як
правило на 6 кімнат, що
відзначалися
специфічною архітектурою, винятковою чистотою і заможністю. У селах обов’язково
була школа - клуб, а неподалік села, зазвичай, розташовувались хмелярні.
Після Першої світової війни на Волині діяло 35
державних чеських шкіл,
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у яких працювало 30 чеських вчителів.
Після 1921 року частина Волинської губернії, де мешкала більшість
чехів, відійшла до Польщі. Чеське населення
концентрувалося
переважно у центральних та
південно-східних повітах
Волинського воєводства
– Луцькому, ВолодимирВолинському,
Дубнівському,
Рівненському,
Здолбунівському. В Дубні
мешкало найбільше чехів
з усіх волинських міст.
Найбільшою ж і найкраще
організованою
чеською
колонією була Волковия
(на північ від Дубна), де
проживало 5 тисяч осіб.
Духовним
життям
чехів, збереженням їх
культурних традицій на
Волині керувала Чеська
Матіце Волинська. Варто
зазначити, що товариство
і сьогодні функціонує в
Луцьку. Як вважає пані
Лариса Младанович, яка
очолює товариство, питання збереження культури і традицій чехів тут,
на Волині, є непростим.
Оскільки чехи вже проживають тут не одну сотню років, то виходить,
що традиції відзначення
різних свят перші чеські
переселенці передавали
своїм дітям і онукам, але
звісно, вони дещо змінювались. «Ми зберігаємо
культуру ще тієї Чехії, з
якої виїжджали, тому від
бабусь ми отримували ці
знання у дещо законсервованому вигляді, хоча
вони і змінювались – на
них накладались волинський колорит, традиції
цього краю,» – розповідає
пані Лариса. За її словами, чеський консул Мартіна
Павлітова-Мухова,
що опікується краянами,
вважає, що волинське товариство зберігає ту мову
і культуру Чехії, яка була
майже 160 – 200 років
тому. Сучасна Чехія, натомість, лише зараз починає
повертатися до тогочасних традицій. Увесь цей
час Чехія була відкрита
для впливу німецької, англійської, американської
культур, але сьогодні там
починає відроджуватись
те, чим жила місцева чеська община майже два століття. Таким чином, можна сказати, що залишаючи
свої рідні землі багато років тому, тогочасні чехи не
тільки не зрадили власним
культурним цінностям, а й
змогли зберегти їх для наступних поколінь.
Катерина ПЕКНА
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