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Największe osiągnięcie Progra-
mu Kirklanda to absolwenci.
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Найбільше досягнення про-
грами Кіркланда – 
її випускники.

Францішку Прус відзначено 
Хрестом „Орден Відроджен-
ня Польщі”.

Збігнев Войцеховський: „Му-
симо розповісти наступним 
поколінням трагічну правду 
наших народів”.

У Варшаві – разом

W Warszawie razem

Хрести Францішки Прус

„Нашою силою 
є єдність!”

Krzyże Franciszki Prus

«Luceoria» śpiewała
w Wąwolnicy

„Naszą siłą jest
jedność!”

Pani Franciszka Prus została 
uhonorowana Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

1-3 липня відбувся III Міжна-
родний фестиваль мистецтв 
«Fort.Missia».

1-3 lipca odbył się III Między-
narodowy Festiwal Sztuki «Fort.
Missia».

Для хору ця поїздка стала 
першим закордонним дебю-
том.

Dla chóru ta podróż stała się 
pierwszym debiutem zagra-
nicznym.

Zbigniew Wojciechowski: „Mu-
simy przyszłym pokoleniom 
powiedzieć tę tragiczną prawdę, 
która jest w naszych narodach”. 

 
 

 

Fort.Missia 
за будь-якої погоди

Fort.Missia przy każdej 
pogodzie 

«Luceoria» заспівала
 у Вонвольниці

Teraz Polska
1 lipca w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji inau-

guracji sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie 
Unii Europejskiej.

W tym dniu odbyło się wspólne 
posiedzenie Sejmu i Senatu RP, w któ-
rym wzięli udział także byli prezydenci 
i premierzy, przedstawiciele najważniej-
szych instytucji państwowych i ducho-
wieństwa. Podczas posiedzenia głos za-
brali prezydent Bronisław Komorowski, 
marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna i 
marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 
Wyemitowane zostało także przesłanie 
Jerzego Buzka, przewodniczącego Par-
lamentu Europejskiego oraz przewod-
niczącego parlamentu Węgier Laszlo 
Kovera. Przypomnijmy, że Węgry spra-
wowały prezydencję przez pierwsze 
półrocze 2011 roku. Wieczorem w Te-
atrze Wielkim w Warszawie odbyła się 
uroczysta gala z okazji rozpoczęcia pol-
skiej prezydencji.

Oprócz ofi cjalnych uroczystości 1 
lipca imprezy inauguracyjne odbywały 
się także na ulicach miasta - na  Ma-
riensztacie, na Starówce, w nieczynnej 
elektrociepłowni na Powiślu, w Cen-
trum Nauki Kopernik czy też na Placu 
Defi lad. Warszawiacy i goście miasta w 
każdym wieku mogli oglądać występy 
wykonawców muzyki etno z różnych 
krajów Europy, słuchać koncertów mu-
zyki eksperymentalnej, alternatywnej, 
klasycznej i rockowej, degustować po-
trawy kuchni narodów europejskich i 
uczestniczyć w integracyjnych zaba-
wach dla dzieci.

Kulminacją tego dnia był koncert 
„Tu Warszawa”, który rozpoczął się 

na Placu Defi lad o godzinie 22.00 od 
prezentacji fi lmu promującego polską 
prezydencję. Na scenie, a właściwie na 
trzech scenach wystąpili polscy i za-
graniczni artyści. Zabrzmiały utwory 
znanych kompozytorów Fryderyka 
Chopina, Andrzeja Kurylewicza i Jana 
A.P. Kaczmarka, Krzysztofa Komedy i 
Wojciecha Kilara, w wykonaniu Janusza 
Olejniczaka, kwintetu Tomasza Stań-
ki, Chrisa Bottiego, Leszka Możdżera i 
orkiestry Sinfonia Varsovia. Wystąpiły 
polskie zespoły Perfekt, Myslovitz i Ka-
pela ze Wsi Warszawa. Zagraniczni ar-
tyści – m.in. wokalistka zespołu Cran-
berries Dolores O' Riordan, Kenny G, 
Angie Stone, Michael Bolton, grupa wo-
kalna Manhattan Transfer – wykonali 
własne utwory oraz ujęli warszawiaków 
oryginalną aranżacją polskich przebo-
jów. Niektóre utwory ilustrowane były 
zdjęciami najważniejszych wydarzeń z 
historii Polski, które można było zoba-
czyć na telebimach. Pod koniec koncer-
tu wszyscy zgromadzeni na placu mogli 
podziwiać wyjątkowy pokaz sztucznych 
ogni w epicentrum którego znalazł się 
Pałac Kultury i Nauki.

P.S.: Więcej  informacji na temat 
Prezydencji Polski w UE można 
przeczytać w specjalnej wkład-
ce do MW – “Monitorze Euro-
pejskim”.

Natalia DENYSIUK

Тепер – Польща 
1 липня 2011 року у Варшаві відбулися інавгураційні 

урочистості, присвячені початку головування Поль-
щі у Раді ЄС.

У цей день відбулося спільне за-
сідання Сейму та Сенату Республі-
ки Польща, у якому також взяли 
участь колишні президенти і прем’єр-
міністри, представники найважливі-
ших державних інституцій та духо-
венства. Під час засідання виступили 
Президент Броніслав Коморовскі, мар-
шалок Сейму Гжегож Схетина, марша-
лок Сенату Богдан Борусевіч. Також 
транслювалися послання Єжи Бузека, 
Голови Європейського Парламенту, 
та Ласло Ковера, Голови парламен-
ту Угорщини. Пригадаймо, що саме 
Угорщина виконувала головування 
протягом першого півріччя 2011 року. 
Увечері у Великому театрі у Варшаві 
відбувся урочистий гала-концерт з на-
годи початку польського головування 
у Раді ЄС. 

Окрім офіційних урочистостей 
інавгураційні святкування відбува-
лися на Маріїнштаті, у Старому місті, 
у недіючій електростанції на Повіслі, 
у Центрі науки Коперника, на площі 
Дефіляд. Варшав’яни і гості міста 
будь-якого віку могли спостерігати 
за виступами виконавців етномузи-
ки із різних країн Європи, відвідати 
концерти експериментальної, аль-
тернативної, класичної і рокової му-
зики, дегустувати страви кухонь єв-
ропейських народів та взяти участь у 
інтеграційних іграх для дітей.

Кульмінацією дня був концерт 
«Тут – Варшава», який розпочався 

на площі Дефіляд о 22.00 год. презен-
тацією фільму, який популяризував 
польське головування. На сцені, ві-
рніше аж на трьох сценах, виступили 
польські та закордонні артисти. У ви-
конанні Януша Олейнічака, квінтету 
Томаша Станьки, Кріса Ботьє, Леше-
ка Можджера і оркестру «Sinfonia 
Varsovia» зазвучали твори Фреде-
рика Шопена, Анджея Курилевича і 
Яна А.П. Качмарека, Кшиштофа Ко-
меди та Войцеха Кіляра. Виступили 
польські гурти «Perfekt», «Myslovitz», 
«Kapela ze Wsi Warszawa». Серед 
закордонних артистів були: вока-
лістка гурту «Cranberries» Долорес 
О’Ріордан, Кенні Джи, Енджи Сто-
ун, Майкл Болтон, вокальна група 
«Manhattan Transfer», котрі викона-
ли власні твори, а також підкорили 
варшав’ян власним аранжуванням 
популярних польських пісень. Дея-
кі твори ілюструвалися фотографі-
ями найважливіших подій з історії 
Польщі, які можна було подивитися 
на величезних екранах. Наприкінці 
концерту усі, хто зібрався на площі, 
могли спостерігати за винятковим 
феєрверком, в епіцентрі якого пере-
бував Палац культури і науки. 

Наталя ДЕНИСЮК

P.S.: Більше матеріалів, які сто-
суються головування Польщі 
у Раді ЄС можна прочитати у 
спеціальній вкладці до «ВМ» – 
«Європейському Моніторі».
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„Naszą siłą jest jedność!”
„Нашою силою є єдність!”

70 років тому сталася велика трагедія – органи НКВС, відсту-
паючи перед натиском фашистської Німеччини, розстріляли 
польських солдатів та офіцерів у Володимирі-Волинському, 
Ковелі, Луцьку.

22 червня 2011 року кладовище у 
Володимирі-Волинському, на якому спочи-
вають останки вбитих польських солдатів та 
офіцерів, відвідав депутат Сейму РП Збігнев 
Войцеховський. Польська делегація поклала 
квіти і запалила лампадки, символічно уша-
нувавши жертв тих трагічних подій і підтри-
мавши пам’ять про них на майбутнє.

– Це лише невеликий, символічний вимір, 
хоча відзначаємо 70-у річницю, – говорить Збіг-
нев Войцеховський. – Поїдемо також до місця, 
де їхні тіла були вкинуті – це старе городище 
поблизу давнього замку Казімежа Великого. 
Там українські археологи у 1997 році випадково 
виявили людські рештки. Не знаю чому не було 
продовження цього відкриття і звідти не були 
забрані усі останки людських тіл. Важливо, що 
у нинішньому році, згідно з рішенням україн-
ських та польських властей, розкопки продо-
вжуватимуться. Відбудеться гідне поховання 
тих, котрі були вбиті 70 років тому.

– Пане депутате, у такий особливий 
день, 22 червня, Ви приїхали сюди як при-
ватна особа?

– З одного боку це моя приватна ініціати-
ва, але сам візит – ні. Я представляю Сейм 
Найяснішої Республіки Польща. Приїхав 
сюди як депутат Сейму РП, представляючи 
найвищу законодавчу владу Польщі. Багато 
років я працюю на користь поєднання і нової 
польсько-української співпраці. Кільканад-
цять років тому разом із друзями заснував 
Товариство «Спільне коріння». Воно діє на 
користь поєднання і співпраці із Польщею 
народів Сходу і Півдня Європи. Найбільше 
наша діяльність скерована у бік України.

Польщу, яка має бути послом України на 
шляху до ЄС, не визнає, паплюжить, обпльо-
вує мала націоналістична група, яка є при-
хильницею гасел і дій колишніх бандерівців. 
Місця спільного минулого занедбуються, 
історію оббріхують. Мусимо розповісти на-
ступним поколінням трагічну правду наших 
народів. Ця правда не є зручною як для од-
них, так і для інших. З прикрістю мушу ска-
зати, що в Україні не шанують польських по-
ховань. Я маю право домагатися вшанування 
пам’ятних місць, які увіковічують спільну 
польсько-українську історію, оскільки місця, 
які говорять про українців, хоча б у Любліні, 
я шаную і допомагаю їх увіковічувати. При-
кладом може бути козацький хрест, який ми 
збудували разом із українською національ-
ною меншиною у Любліні у рамках співпра-
ці. Хрест є меморіалом, що вшановує пам’ять 
воїнів отамана Петлюри, котрі спочивають на 
цвинтарі, що на вул. Ліповій у Любліні. При 
допомозі різних фірм та осіб ми відновили 
могили цих солдатів. Тому домагаюся такої ж 
діяльності від української сторони стосовно 
польських пам’ятних місць. Ми  приречені 
один на одного. Україна не перенесеться на 
інший континент, як і Польща цього не зро-
бить. Жодні інші народи у Європі не пов’язані 

так між собою, а польська і українська кров 
також пов’язані як у доброму, так і погано-
му значенні. Ці трагедії, вчинені один одно-
му, немов рана на здоровому тілі – її треба 
перев’язати, вичистити, щоб увесь організм 
не був уражений гангреною, і йти вперед для 
наших майбутніх поколінь. Як говорили Ґе-
дройць і Бжезинський: «Лише спільна діяль-
ність, співпраця і приязнь можуть привести 
до розвитку обох держав, до безпеки наших 
народів. Наша сила у єдності та співпраці!».

– Товариство польської культури на 
Волині імені Еви Фелінської вже протя-
гом року ініціює встановлення спільного 
пам’ятника Вигнанцеві – так званому Забу-
жанину. У нашій концепції цей пам’ятник 
потрібно було б спорудити на місці колиш-
нього залізничного вокзалу. Він символі-
зував би людину, котру було викоренено 
зі «свого» і напис на ньому мав би бути за-
значений різними мовами. Із такою ідеєю 
я звернувся до Товариства «Холмщина» 
у Луцьку. Вони відповіли, що погодять-
ся, якщо такі пам’ятники споруджувати-
муться по всій Польщі, бо багато україн-
ців було вигнано звідти. Чи такий підхід є 
правильним? Чи не можна розпочати від 
одного поєднання, встановити у Луцьку 
такий пам’ятник, може, і в Польщі хтось 
відважиться на спорудження подібного 
пам’ятника?

– Якби тут такий пам’ятник з’явився, то 
його потрібно було б встановити на Лемків-
щині, звідки у рамках акції «Вісла» після ві-
йни комуністи виселили лемків. Нічого не 
маю проти того, щоб вшанувати місце, де 
вони жили від діда-прадіда. Такий меморіал 
мусив би бути взаємно узгоджений, щоб не 
породжувати нових конфліктів.

– Чи Товариство «Спільне коріння» хоті-
ло б долучитися до організації літніх табо-
рів, у рамках яких молодь упорядковувала 
б кладовища з однієї та іншої сторони кор-
дону?

– Сфера нашої діяльності трішки інша. Ми 
вже дванадцять років приймаємо наших спів-
вітчизників із Сибіру та Казахстану на Велик-
день, а також протягом двох років – із Кресів 
давньої Речі Посполитої, однак лише тих, ко-
трі ніколи не були на Батьківщині. Протягом 
тринадцяти років також організовуємо різд-
вяний люблінсько-львівський оплаток для 
наших співвітчизників зі Львова та околиць. 
Разом із багатьма органами самоврядуван-
ня польських міст ми відновили пам’ятник 
Адамові Міцкевичу у Львові, зараз будемо 
ремонтувати пам’ятник Ордону на Личаків-
ському цвинтарі. Однак донині не брали учас-
ті у відновленні цілих кладовищ, оскільки 
не мали на це ані засобів, ані організаційних 
можливостей. Вважаю, що кожен, хто ставить 
перед собою цілі та завдання, повинен вико-
нувати їх найкраще, як тільки зможе, і на них 
концентрувати свої сили. Натомість без сум-
ніву включаюся у діяльність по вшануванню 
пам'яті польських солдатів та офіцерів, яких 
убили органи НКВС на Кресах 22 червня 1941 
року. Однак належить справедливо сказати 
про те, що серед убитих були також солдати 
та офіцери українського походження.

– Розумію, що це для Вас поклик серця.
– Так, коли довідався про це, то дуже пе-

реживав. Такі справи мусимо впорядкувати, 
мусимо зберегти честь і пам’ять про наших 
предків.

– Пане депутате, існує така небезпека, що 
нині зі сцени відходить покоління, яке несе 
у собі цю пам’ять безпосередньо, – жертви 
цих убивств. Приходить нове покоління, 
яке має синтетичне поняття про ці справи. 
Чи випадково вони не вироблять для себе 
«вигідну» філософію?

– Тому повинна бути освітня співпраця 
між Польщею та Україною, мусять бути узго-
джені об’єктивні історичні тексти, щоб вони 
з’ясували навіть ту болісну правду і кликали 
б до спільної сучасної та майбутньої дороги. 
Власне, така співпраця у багатьох площинах 
нам необхідна: в освітній, культурній, істо-
ричній, спортивній, економічній площинах 
та в самоврядуванні.Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК

70 lat temu zdarzyła się wielka tragedia – NKWD wycofując się 
przed naporem Niemiec faszystowskich rozstrzelało żołnierzy 
i ofi cerów polskich we Włodzimierzu Wołyńskim, w Kowlu, w 
Łucku.

22 czerwca 2011 roku cmentarz we Wło-
dzimierzu Wołyńskim, na którym spoczywają 
szczątki zamordowanych polskich żołnierzy i 
ofi cerów, odwiedził Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Wojciechowski. Polska delegacja złożyła kwiaty i 
zapaliła znicze w sposób symboliczny upamięt-
niając te tragiczne wydarzenia i podtrzymując 
pamięć o nich na przyszłość.

– Jest to tylko mały, symboliczny wymiar, 
chociaż obchodzimy 70 rocznicę, – mówi Zbi-
gniew Wojciechowski. Pojedziemy również w 
miejsce, gdzie ich ciała były powrzucane – miej-
sce starego grodziska obok dawnego zamku Ka-
zimierza Wielkiego. Tam przypadkowo w 1997 
roku archeolodzy ukraińscy odkryli szczątki 
ludzkie. Nie wiem dlaczego nie kontynuowano 
tych odkryć i nie zabrano stamtąd wszystkich 
ludzkich szczątków. Ważne, że w tym roku de-
cyzją władz ukraińskich, ale także polskich będą 
kontynuowane wykopaliska. Odbędzie się god-
ny pochówek tych, którzy zostali zamordowani 
70 lat temu.

– Panie Pośle, w taki szczególny dzień 22 
czerwca przyjechał Pan tu jako prywatna osoba?

– Z jednej strony jest to moja prywatna ini-
cjatywa, ale wizyta nie jest prywatna. Ja repre-
zentuję Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Przyjechałem tu jako poseł Sejmu RP repre-
zentując najwyższą władzę ustawodawczą Pol-
ski. Od wielu lat działam na rzecz pojednania 
i nowej współpracy polsko-ukraińskiej. Kilka-
naście lat temu razem z przyjaciółmi założyłem 
Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”. Działa 
ono na rzecz pojednania i współpracy z Polską 
narodów ze Wschodu i południa Europy. Naj-
więcej naszych działań nakierowanych jest na 
Ukrainę.

Polska mająca być ambasadorem Ukrainy 
w drodze do UE jest negowana, szkalowana, 
opluwana przez małą nacjonalistyczną grupę, 
która hołduje hasłom i działaniom dawnych 
banderowców. Miejsca wspólnej przeszłości są 
zaniedbywane, historia jest zakłamywana. Mu-
simy przyszłym pokoleniom powiedzieć tę tra-
giczną prawdę, która jest w naszych narodach. 
Ta prawda jest niewygodna i dla jednych, i dla 
drugich. Z przykrością muszę powiedzieć, że 
na Ukrainie niszczone są polskie groby. Mam 
prawo domagać się szanowania miejsc pamię-
ci, które upamiętniają wspólną polsko-ukraiń-
ską historię, ponieważ miejsca, które mówią o 
Ukraińcach, chociażby w Lublinie, ja czczę i po-
magam je upamiętniać. Przykładem może być 
krzyż kozacki, który razem z mniejszością ukra-
ińską w Lublinie wybudowałem w ramach właś-
nie tej współpracy. Krzyż jest memoriałem ku 
czci pamięci żołnierzy atamana Petlury, którzy 
spoczywają na cmentarzu przy ulicy Lipowej w 
Lublinie. Przy pomocy różnych fi rm i osób do-
prowadziliśmy do tego, że zostały odbudowane 
groby tych żołnierzy. Więc domagam się rów-
nież takiego samego działania ze strony ukra-
ińskiej w stosunku do polskich miejsc pamięci. 
Jesteśmy na siebie skazani. Ukraina nie przenie-
sie się na inny kontynent, Polska też się nie prze-
niesie. Żadne inne narody w Europie nie są tak 
między sobą związane i krew polska z ukraińską 
związana jest w tym dobrym i złym znaczeniu. 
Te tragedie wyrządzone sobie nawzajem są jak 
wrzód na zdrowym ciele – trzeba go przeciąć, 
wyczyścić, żeby cały organizm nie uległ gan-
grenie i pójść do przodu dla naszych przyszłych 
pokoleń. Tak jak mówili Giedroyć i Brzeziński 
– tylko wspólne działanie, współpraca i przyjaźń 
mogą doprowadzić do rozwoju obu państw, do 
bezpieczeństwa naszych narodów. Naszą siłą 
jest jedność i współpraca! 

– Stowarzyszenie Kultury Polskiej imienia 
Ewy Felińskiej na Wołyniu już od roku ini-
cjuje postawienie wspólnego pomnika Wy-
gnańcowi – tak zwanemu Zabużaninowi. W 
naszej koncepcji miałby to być pomnik, który 
stałby w miejscu byłego dworca kolejowego. 
Pomnik ten miałby symbolizować człowieka, 
którego wykorzeniono ze „swojego” i w róż-
nych językach miałaby być napisana na nim 
jednakowa treść. Z taką ideą zwróciłem się do 
Stowarzyszenia „Chołmszczyna” w Łucku. Oni 
powiedzieli, że zgodzą się, jeżeli takie pomniki 
będą stały po całej Polsce, bo dużo Ukraińców 
wypędzono. Czy to w ogóle jest właściwe po-

dejście? Czy nie można zacząć od jednego po-
jednania, zrobić w Łucku taki pomnik, może 
rzeczywiście w Polsce ktoś odważyłby się na 
podobny pomnik?

Jeżeliby tutaj taki pomnik powstał, to powi-
nien również powstać na Łemkowszczyźnie, 
gdzie w ramach Akcji Wisła po wojnie komuni-
ści przesiedlili Łemków. Nic nie miałbym prze-
ciwko temu, żeby upamiętnić to miejsce, gdzie 
oni żyli z dziada pradziada. Taki memoriał mu-
siałby być wzajemnie uzgodniony, żeby nie stwa-
rzał nowych konfl iktów. 

– Czy Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” 
chciałoby dołączyć się do organizacji letnich 
kolonii martyrologicznych, w ramach których 
młodzież porządkowałaby cmentarze po jed-
nej i drugiej stronie?

Zakres naszej działalności jest trochę inny. 
My przyjmujemy już od dwunastu lat naszych 
rodaków z Syberii i Kazachstanu na Wielkanoc 
i również od dwóch lat z Kresów dawnej Rzecz-
pospolitej, ale  tylko tych, którzy nigdy nie byli 
w Ojczyźnie. Organizujemy także od trzynastu 
lat opłatek lubelsko-lwowski dla naszych Roda-
ków ze Lwowa i okolic. Odnowiliśmy wspólnie 
z wieloma samorządami polskich miast pomnik 
Adama Mickiewicza we Lwowie, teraz będziemy 
odnawiać pomnik Ordona na Łyczakowie. Na-
tomiast nie uczestniczyliśmy do tej pory w re-
witalizacji całych cmentarzy, bo nie mieliśmy na 
to ani środków, ani możliwości organizacyjnych. 
Uważam, że każdy, kto stawia sobie konkretne 
cele i zadania powinien je wykonywać najlepiej, 
jak potrafi  i na nich koncentrować swój wysiłek. 
Natomiast niewątpliwie włączam się w działa-
nia  na rzecz upamiętnienia wymordowanych 
polskich żołnierzy i ofi cerów przez NKWD na 
Kresach 22 czerwca 1941 roku. Należy jednak 
uczciwie powiedzieć, że wśród zamordowanych 
byli również żołnierze i ofi cerowie pochodzenia 
ukraińskiego. 

– Rozumiem, że jest to dla Pana ruch serca.
Tak, gdy się o tym wszystkim dowiedziałem, 

bardzo to przeżyłem. Te sprawy musimy upo-
rządkować, musimy o tych naszych rodakach 
zachować pamięć i cześć.

– Panie Pośle, jest takie niebezpieczeństwo, 
że teraz ze sceny odchodzi pokolenie, które 
niesie w sobie tę pamięć bezpośrednią – ofi a-
ry tych mordów. Przychodzi nowe pokolenie, 
które już ma pojęcie syntetyczne o tych spra-
wach. Czy przypadkiem nie dorobią sobie 
„wygodnej” fi lozofi i?

Dlatego powinna być też współpraca oświa-
towa między Polską a Ukrainą, muszą być 
uzgodnione obiektywne teksty historyczne, żeby 
one wyjaśniały nawet tę bolesną prawdę i na-
woływały do wspólnej teraźniejszej i przyszłej 
drogi. Właśnie taka współpraca na wielu płasz-
czyznach jest nam niezbędna – na płaszczyźnie 
oświatowej, kulturalnej, historycznej, sportowej, 
gospodarczej i samorządowej.

Rozmawiał Walenty WAKOLUK

Покладання квітів на могилі жертв розстрілів
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Пані Францішка – наша 
землячка з Володимира-
Волинського, котра протягом 
багатьох років невтомно вико-
нує християнський обов'язок, 
ставлячи на Волині хрести. За 
цими хрестами можна вивчати 
географію геноциду на Волині, 
під час якого люди гинули тіль-
ки тому, що були поляками.

Багато знайомих та близь-
ких пані Францішки спочи-
вають під тими хрестами там, 
де колись були польські села. 

Викликає подив, скільки жит-
тєвої сили, наполегливості та 
енергії є в цій скромній і делі-
катній особі поважного віку. 
Ця незламна жінка просить 
Бога про здоров'я та силу і пла-
нує ставити наступні хрести. 
Протягом багатьох років у цій 
людській місії їй допомагає її 
друг-українець. Пані Фран-
цішка переконана, що зло чи-
нить не цілий народ, а тільки 
жменька „людей”, які затьмаре-
ні ідеєю злочину.

Календар

Богослужіння 
у пам'ять про жертви 
Волинської трагедії

10 липня 2011 року у Кафедральному 
соборі святих апостолів Петра і Павла в 
Луцьку відбулося богослужіння, у ході 
якого вшанували пам’ять жертв Волин-
ської трагедії 1943 року.

Велике враження у присутніх викликали слова 
єпископа Луцької дієцезії Маркіяна Трофим’яка, 
котрий очолив богослужіння. У своїй промові він 
звернув увагу на те, що богослужіння відбуваєть-
ся не для того, щоб пред’являти якісь політичні чи 
історичні претензії. „Це не є наше покликання і це 
не є місією церкви. Ми прагнемо одного – проба-
чити в ім’я тої Найвищої Любові. Папа Іоанн Пав-
ло ІІ закликав, щоб наші народи будували май-
бутнє, шукали те, що об’єднує, а не те, що ділить”.

Урочистість богослужіння підкреслив виступ 
хлопчачо-чоловічого хору „Pueri Cantores Sancti 
Nicolai” з міста Бохні, який приїхав на Волинь за 
сприяння Генерального консульства Республіки 
Польща у Луцьку.

ВМ
Krzyże Wołynia, Katedrа Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku
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Хрести Францішки Прус
10 липня у Кафедральному костелі святих апостолів 
Петра і Павла в Луцьку у присутності парафіян було 
відзначено Хрестом „Орден відродження Польщі” 
Францішку Прус.

І знову у Пшебражі
На карті Волині є особливе місце для пам’яті поляків – 
Пшебраже. Власне, у цьому поселенні 68 років тому знайшли 
для себе сховище та безпеку майже 25 тисяч людей.

Наростаюча хвиля винищень поляків, які 
здійснювали українські націоналісти, призве-
ла до того, що на початку березня 1943 року до 
Пшебража із навколишніх сіл почали масово 
прибувати цивільні люди. Завдяки діям місцевої 
самооборони були збережені людські життя. Од-
нак не усі пережили ті важкі часи. На місцевому 
кладовищі спочивають пшебражани, котрі по-
мерли від завданих ран, хвороб і виснаження.

Уже традиційно, 12 липня на військове кла-
довище у Пшебражі прибули із вінками, кві-
тами та лампадками місцеві поляки та україн-
ці – члени Товариства польської культури на 
Волині ім. Еви Фелінської. Для багатьох із них, 
осіб старшого покоління, це місце має особли-
ве значення, хтось там перебував у дитинстві, а 
хтось залишив на цій землі знайомого, друга чи 
члена сім’ї. Прізвища на базальтових таблицях 
приносили із минулого образи Відсутніх. Під 
керівництвом кс. Едварда Ковалевського було 
відправлено невелике богослужіння за душі 
померлих земляків. Ці липневі дні жалоби і 
пам’яті приносять моменти рефлексій та роз-
думів, одночасно доводячи нам необхідність 
потреби взаємно вибачити за провини і подати 
один одному руки в ім’я справжньої приязні. 

Валентин ВАКОЛЮК
Богослужіння у Пшебражі

10. lipca w łuckiej Katedrze pw. Św. Apostołów Piotra 
i Pawła w obecności zebranych wiernych Pani Fran-
ciszka Prus została uhonorowana Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Pani Franciszka – nasza Ro-
daczka z Włodzimierza Wołyń-
skiego od wielu lat ustawicznie 
spełnia obowiązek chrześci-
jański stawiając po wołyńskich 
miejscowościach krzyże. Po 
tych krzyżach można się uczyć 
geografi i ludobójstwa na Wo-
łyniu, podczas którego ludzie 
ginęli tylko przez to, że byli Po-
lakami. 

Wiele znajomych i bliskich 
Pani Franciszki spoczywają 
pod tymi krzyżami w miej-

scach gdzie kiedyś były polskie 
wsie. Można tylko podziwiać – 
ile życiowej mocy, uporu i ener-
gii jest w tej skromnej i subtel-
nej, już dość w sędziwym wieku 
osobie. Ta niezłomna kobieta 
zamierza stawiać kolejne krzy-
że, prosząc Pana Boga o zdro-
wie i siłę. Od wielu lat pomaga 
Jej w tej ludzkiej misji przyjaciel 
– Ukrainiec. W Jej przekonaniu 
zło czyni nie cały Naród a tylko 
garstka „ludzi”opętanych ideą 
zbrodni. MW

Krzyże Franciszki Prus

Msza święta 
w intencji ofi ar 
tragedii wołyńskiej
10 lipca 2011 roku w Katedrze Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Łucku 
odbyła się msza w intencji ofi ar tragedii 
wołyńskiej 1943 roku.

Duże wrażenie na zebranych zrobiły słowa Bi-
skupa diecezji łuckiej Marcjana Trofi miaka, który 
przewodniczył mszy. W swoim kazaniu zwrócił 
on uwagę na to, że ta msza odbywa się nie po to, 
żeby manifestować jakieś pretensje polityczne czy 
historyczne. „Nie jest to nasze powołanie i nie na 
tym polega misja Kościoła, –  zaznaczył Biskup. 
– Chcemy tylko jednego – przebaczenia w imię 
Najwyższej Miłości. Papież Jan Paweł II zachęcał, 
aby nasze narody budowały przyszłość, szukały 
tego, co łączy, a nie tego, co dzieli”.

Uroczysty wymiar mszy podkreślił występ chó-
ru chłopięco-męskiego „Pueri Cantores Sancti 
Nicolai” z Bochni, który dotarł na Wołyń dzięki 
wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

MW

I znowu na Przebrażu
Jest na mapie Wołynia szczególne dla pamięci Polaków miejsce 
– Przebraże. Właśnie w tej miejscowości 68 lat temu znalazło 
schronienie i bezpieczeństwo prawie 25 tysięcy ludzi. 

Nasilające się mordy na Polakach dokonywa-
ne przez nacjonalistów ukraińskich sprawiły, że 
od początku marca 1943 roku ludność cywilna 
zaczęła masowo przybywać do Przebraża z oko-
licznych wsi i miasteczek. Dzięki działaniom 
miejscowej samoobrony zostało ocalonych wiele 
ludzkich istnień. Jednak nie wszyscy przetrwali 
te trudne czasy. Na miejscowym cmentarzu spo-
czywają przebrażanie - zmarli wskutek odniesio-
nych ran, chorób i wycieńczenia.

Już tradycyjnie, 12 lipca na wojskowy cmentarz 
w Przebrażu przybyli z wieńcami, kwiatami i zni-
czami miejscowi Polacy i Ukraińcy – członkowie 
Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Feliń-
skiej na Wołyniu. Dla wielu z nich - osób starsze-
go pokolenia to miejsce ma specjalne znaczenie 
- ktoś tam przebywał w dzieciństwie, a ktoś inny  
pozostawił w tej ziemi znajomego, kolegę czy 
członka rodziny. Odczytywane z bazaltowych tab-
lic nazwiska przywoływały  z przeszłości sylwetki 
Nieobecnych. Pod przewodnictwem ks. Edwarda 
Kowalewskiego zostało odprawione krótkie nabo-
żeństwo za dusze zmarłych Rodaków. Te lipcowe 
dni żałoby i pamięci przynoszą chwilę refl eksji i 
zadumy, jednocześnie uświadamiając nam ko-
nieczność potrzeby wzajemnego przebaczenia 
winy i podania sobie ręki na zgodę, w imię praw-
dziwej przyjaźni. Walenty WAKOLUK

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż 08 lipca 2011 roku w wieku 89 lat zmarła Emilia Kondraszowa wieloletni członek naszego Stowarzyszenia i Wspaniały Człowiek.
Zarząd Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu i Zespół redakcyjny „Monitora Wołyńskiego”
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W Warszawie razem У Варшаві – разом
1-3 lipca w Warszawie odbyła się IV Konferencja Absolwentów Programu 

Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. 

W ramach konferencji 
wystąpili Jacek Michałowski – 
szef Kancelarii Prezydenta RP 
i Lee Feinstein – Ambasador 
USA w Polsce. Wykład inau-
guracyjny poświęcony prio-
rytetom Polskiej Prezydencji 
w UE wygłosiła Podsekretarz 
Stanu MSZ Beata Stelmach. 
Odbyły się także wystąpienia 
prof. Leszka Balcerowicza i 
Przewodniczącego Komitetu 
Rady Ministrów Michała Bo-
niego oraz panele, poświęcone 
Partnerstwu Wschodniemu, 
demokracji i współpracy w Re-
gionie. 

Wszystkie te spotkania po-
łączyły dwa główne wątki, za-
znaczone w nazwie konferencji 
– „Polska Prezydencja w UE a 
współpraca w Regionie”. Taki 
temat wiązał się z inaugura-
cją prezydencji Polski w UE, a 
także z główną ideą programu, 
który łączy ludzi z różnych kra-
jów nie tylko w czasie pobytu 
w Polsce. Program im. Lane’a 
Kirklanda patronuje także pro-
jektom post-stypendialnym, w 
ramach których współpracują 
byli stypendyści z różnych kra-
jów.

Dla każdego z nas, absol-
wentów Programu Stypen-
dialnego im. Lane’a Kirklan-
da, czyli Kirklandystów – jak 
zazwyczaj siebie nazywamy 
– rok stypendialny spędzony 
w Polsce był bez wątpienia 
niezwykły. Życie jego organi-
zatorów jest jeszcze bardziej 
niezwykłe, gdyż od 10 lat 
jest związane z dynamicznie 
zmieniającym się programem. 
Mimo, że co roku przyjeżdża-
ją nowi stypendyści, ciągle 
pamiętają nas z imienia i na-
zwiska, ciągle też interesują 
się zmianami w naszym życiu 
zawodowym i osobistym. Przy 
okazji zjazdu poprosiliśmy o 
odpowiedź na kilka pytań na-
szej „ankiety” Agnieszkę Ma-
zur – kierownika programo-
wego Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Urszulę 
Sobiecką – koordynatora Pro-
gramu Kirklanda w Polsko-
Amerykańskiej Komisji Ful-
brighta.

– Co znaczą dla Pań te 10 
lat Programu Stypendialnego 
imienia Lane’a Kirklanda?

– 10 lat trwania Progra-
mu Stypendialnego im. Lane’a 
Kirklanda, a w zasadzie 11 lat, 
wliczając to rocznik pilotażowy 
są dowodem na trwałość idei, 
które przyświecały założycie-
lom i pomysłodawcom tego 
Programu – m.in. zmarłemu w 
2009 roku Nicolasowi Reyowi 
i Zbigniewowi Brzezińskiemu. 
Od samego początku, czyli od 
roku 2000 celem Programu 
było budowanie płaszczyzn 
współpracy między ludźmi i 
instytucjami z krajów Europy 
Wschodniej i krajów regionu i 
patrząc na te ponad 10 lat my-
ślimy, że udało się to osiągnąć. 
Dowodem na to są międzyna-
rodowe projekty społeczne, 
współpraca naukowa i zawo-
dowa, małżeństwa i przyjaźnie 
między uczestnikami tego Pro-
gramu.

– Jakie wydarzenie, które 
odbyło się w ciągu tych 10 lat 
uważają Panie za najbardziej 
udane?

– Program Kirklanda jest 
programem cyklicznym. Co 
roku we wrześniu przyjeżdża 
około 50 młodych i zdolnych 

osób z takich krajów jak: Ukra-
ina, Białoruś, Rosja, Mołdowa, 
Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, 
Kazachstan i Kirgistan. Tak 
więc co roku są nowi ludzie, 
nowe sytuacje i trudno wyod-
rębnić jedno wydarzenie z ich 
życia, które zasługuje na wy-
różnienie. Myślimy, że łatwiej 
wyodrębnić wydarzenia zwią-
zane z historią naszych krajów. 
Najbardziej chyba wbiła się w 
pamięć Pomarańczowa Rewo-
lucja na Ukrainie z końca 2004 
r. oraz wstąpienie Polski do 
UE. To były wydarzenia, które 
bardzo wszystkich jednoczyły 
we wspólnym przeżywaniu i 
na długo pozostały w ogólnej 
pamięci.

– Co Panie chciałyby zmie-
nić / wprowadzić nowego w 
organizacji Programu Sty-
pendialnego imienia Lane’a 
Kirklanda?

– Dla nas Program ma w so-
bie najważniejsze komponenty, 
takie jak możliwość nauki, zdo-
bywania praktycznej wiedzy, za-
poznanie się z kulturą i historia 
danego kraju oraz możliwość 
poznania swoich sąsiadów i 
zrozumienia ich. Zawsze pewne 
elementy można udoskonalić, 
poszerzyć program o inne kom-
ponenty, jak podejmowane od 
2 lat próby wprowadzenia wąt-
ku społecznego tj. zapoznanie 
stypendystów z organizacjami 
pozarządowymi danego miasta 
oraz zachęcenie do realizacji 
wspólnych projektów.

– Co Panie uważają za naj-
większe osiągnięcie Progra-
mu Stypendialnego imienia 
Lane’a Kirklanda?

– Największym osiągnię-
ciem Programu są niewątpliwie 
jego absolwenci w liczbie 464 
osób z 11 krajów, reprezentują-
cy różne dziedziny i różne za-
wody. Ich historie, dalsze losy 
po programie są potwierdze-
niem słuszności jego istnienia 
w takiej formie.

Mając na uwadze temat 
konferencji dodaliśmy do na-
szej „ankiety” jeszcze dwa py-
tania.

– Czym dla Pań jest Prezy-

dencja Polski w Unii Europej-
skiej? 

– Prezydencja w Radzie UE 
to dla Polski ogromne wyzwa-
nie. Polska będzie koordyna-
torem wielu wspólnych prac 
UE oraz gospodarzem szeregu 
ważnych spotkań. Wiąże się to 
z ogromną odpowiedzialnoś-
cią za wspólnotę unijną w tym 
okresie, w tym za relacje z in-
nymi krajami będącymi poza 
UE. Jest to oczywiście wielka 
szansa i okazja do budowania 
pozytywnego wizerunku Polski 
w świecie.

– Jaki wpływ będzie miała 
Prezydencja Polski w UE na 
współpracę w regionie? 

– Jednym z priorytetów 
Polskiej Prezydencji w UE jest 
Partnerstwo Wschodnie (PW), 
inicjatywa unijna, która ma na 
celu wsparcie transformacji 
państw Europy Wschodniej i 
południowego Kaukazu. Sto-
sunki między UE a krajami PW 
są oparte na zasadzie „więcej za 
więcej”, co oznacza, że na inten-
sywniejszą współpracę mogą 
liczyć te kraje, które się refor-
mują i przestrzegają wartości 
demokratycznych. Oznacza to 
dla nich zwiększenie i uprosz-
czenie pomocy fi nansowej, 
otwarcie szeregu programów 
wspólnotowych, m.in. wspie-
rających wymiany studenckie, 
wolontariat, współpracę na-
ukową i kulturalną. Ważnym 
elementem jest powołanie za 
polskiej prezydencji Europej-
skiej Fundacji na rzecz Demo-
kracji, która będzie wspierać 
działalność organizacji poza-
rządowych - także organizacji 
niezarejestrowanych w wyniku 
sprzeciwu władz - w krajach 
Europejskiej Polityki Sąsiedz-
twa w tym w państwach PW. 

W ostatnim dniu konferencji 
Kirklandyści stworzyli drzewo 
genealogiczne Kirklanda. Pre-
zentacje poszczególnych rocz-
ników, chociaż odbywały się w 
formie zabawy, zawierały jedno 
kluczowe słowo będące podsta-
wą współpracy – RAZEM.

Natalia DENYSIUK,
zdjęcie Tetiany SEMENIUK

1-3 липня нинішнього року у Варшаві відбулася IV Конференція ви-
пускників стипендійної програми ім. Лейна Кіркланда. 

У рамках конференції ви-
ступили Яцек Міхаловскі – 
шеф канцелярії Президента 
РП, а також Лі Фейнстейн – 
посол США у Польщі. Інавгу-
раційну лекцію, присвячену 
пріоритетам польського го-
ловування у Раді ЄС, виголо-
сила заступник міністра МЗС 
Беата Стельмах. Також відбу-
лися виступи проф. Лешека 
Бальцеровича і Голови комі-
тету Ради міністрів Міхала 
Боні та засідання, присвячені 
східному партнерству, демо-
кратії та співпраці у регіоні. 

Усі зустрічі стосувалися 
розкриттю двох головних 
проблем, які були зазначені 
у назві конференції – «Голо-
вування Польщі у Раді ЄС 
та співпраця у регіоні». Така 
тема була пов’язана із інавгу-
рацією головування Польщі 
у Раді ЄС та головною іде-
єю програми, яка об’єднує 
людей із різних країн не 
лише під час перебування у 
Польщі. Програма ім. Лейна 
Кіркланда допомагає також 
у реалізації післястипендій-
них проектів, у рамках яких 
співпрацюють колишні сти-
пендисти із різних держав. 

Для кожного із нас, випус-
кників стипендійної про-
грами ім. Лейна Кіркланда, 
тобто «кіркландистів» – як 
зазвичай себе називаємо – 
стипендійний рік, проведе-
ний у Польщі, був, без сум-
ніву, незвичайним. Життя 
його організаторів є ще більш 
незвичайним, оскільки вже 
10 років пов’язане із програ-
мою, що динамічно зміню-
ється. Незважаючи на те, що 
щороку приїжджають нові 
стипендисти, вони продо-
вжують пам’ятати нас по іме-
ні та по прізвищу, постійно 
цікавляться змінами у нашо-
му професійному та особис-
тому житті. З нагоди з’їзду 
ми попросили відповісти на 
кілька запитань із нашої «ан-
кети» програмного керівни-
ка Польсько-американської 
фундації свободи Агнєшку 
Мазур і координатора про-

грами Кіркланда у Польсько-
Американській комісії Фулб-
райта Уршулу Собєцку. 

– Чим для Вас є ці 10 ро-
ків стипендійної програми 
імені Лейна Кіркланда?

– 10 років дії стипендій-
ної програми ім. Лейна Кір-
кланда, навіть 11 років, якщо 
включати пілотний рік, є 
доказом непохитності ідеї, 
якою керувалися засновни-
ки і творці цієї програми, у 
тому числі Ніколас Рей, який 
помер у 2009 році, та Збігнев 
Бжезинський. Від самого по-
чатку, тобто від 2000 року, ме-
тою програми було створення 
площин співпраці між людь-
ми та інституціями із країн 
Східної Європи та країн регі-
ону. Дивлячись на ці понад 10 
років, думаємо, що це вдалося 
досягнути. Доказом є міжна-
родні громадські проекти, на-
укова і професійна співпраця, 
шлюби і дружба між учасни-
ками цієї програми.

– Яку подію, що відбулася 
протягом цих 10 років, Ви 
вважаєте найбільш вдалою?

– Програма Кіркланда є 
циклічною. Щороку у вересні 
приїжджає близько 50 моло-
дих і здібних осіб із України, 
Білорусі, Росії, Молдови, Грузії, 
Вірменії, Азербайджану, Ка-
захстану і Киргизстану. Отже, 
щороку є нові люди, нові ситу-
ації і важко виокремити одну 
подію із їхнього життя, яка 
заслуговує на відзначення. Ду-
маємо, що легше виокремити 
події, пов’язані із історією на-
ших країн. Найбільше, мабуть, 
запам’яталася Помаранчева 
революція в Україні наприкін-
ці 2004 року та вступ Польщі 
до ЄС. Це були події, які дуже 
усіх об’єднували у спільному 
переживанні і надовго зали-
шилися у загальній пам’яті. 

– Що Ви хотіли би змінити 
/ впровадити нового в орга-
нізації стипендійної програ-
ми імені Лейна Кіркланда?

– Для нас програма має у 
собі найважливіші компонен-
ти, такі як: можливість на-
вчатися, здобувати практичні 
знання, знайомитися із куль-

турою та історією певної кра-
їни, а також пізнавати своїх 
сусідів і розуміти їх. Завжди 
певні елементи можна удо-
сконалити, розширити про-
граму іншими компонентами, 
наприклад, протягом 2 років 
пробуємо впроваджувати про-
ект, пов'язаний із громадською 
діяльністю, тобто знайомство 
стипендистів із неурядовими 
організаціями певного міста 
та заохочення до реалізації 
спільних проектів.

– Що Ви назвали би най-
більшим досягненням сти-
пендійної програми імені 
Лейна Кіркланда?

– Найбільшим досягнен-
ням програми є, без сумніву, 
її випускники у кількості 464 
осіб із 11 країн, котрі пред-
ставляють різні сфери і різні 
професії. Їхні історії, подаль-
ші долі після програми є під-
твердженням слушності її іс-
нування у такій формі.

Беручи до уваги тему 
конференції, ми додали до 
нашої «анкети» ще два запи-
тання.

– Чим для Вас є головуван-
ня Польщі у Європейському 
Союзі? 

– Головування у Раді ЄС 
– серйозний виклик для 
Польщі. Польща буде коор-
динатором багатьох спільних 
проектів ЄС та господарем 
низки важливих зустрічей. 
Це пов’язано із великою від-
повідальністю за європейську 
спільноту протягом цього пе-
ріоду, у тому числі за відноси-
ни із іншими країнами, що іс-
нують поза ЄС. Звичайно, це 
великий шанс і можливість 
формування позитивного імі-
джу Польщі у світі.

– Який вплив матиме го-
ловування Польщі у Раді ЄС 
на співпрацю у регіоні? 

– Одним із пріоритетів 
польського головування у 
Раді ЄС є східне партнерство 
(СП) – ініціатива Євросою-
зу, яка має на меті підтримку 
трансформації держав Східної 
Європи і Південного Кавказу. 
Відносини між ЄС та країна-
ми СП опираються на засадах 
«більше за більше», що озна-
чає, що на інтенсивнішу співп-
рацю можуть розраховувати ті 
країни, які проводять рефор-
ми і дотримуються демокра-
тичних цінностей. Для них це 
означатиме збільшення і спро-
щення фінансової допомоги, 
відкриття низки програм єв-
ропейської спільноти, у тому 
числі тих, що підтримують 
обмін студентами, волонтер-
ський рух, наукову і культурну 
співпрацю. Важливим елемен-
том під час головування Поль-
щі є створення Європейської 
фундації на користь демокра-
тії, яка буде підтримувати ді-
яльність неурядових організа-
цій, а також незареєстрованих 
організацій при спротиві влас-
тей у країнах Європейської по-
літики добросусідства, у тому 
числі в країнах СП.

В останній день конферен-
ції «кіркландисти» створили 
генеалогічне дерево Кірклан-
да. Презентації окремих груп 
хоч і відбувалися в ігровій 
формі, проте містили клю-
чове слово, яке є основою 
співпраці – РАЗОМ.

Наталя ДЕНИСЮК,
фото Тетяни СЕМЕНЮК

З’їзд “кіркландистів“
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Польська преса про Україну
«Polska prezydencja otworzy Unię na Wschód»

Chcemy podpisać traktat z Chorwacją i umowę stowarzyszeniową z Ukrainą. Będziemy pa-
trzeć na ręce Aleksandrowi Łukaszence – mówi na inaugurację polskiej prezydencji w UE mini-
ster ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz. 

Newsweek.pl: Rosjanie w sprawie Ukrainy nie podstawiają nam nogi? 
Mikołaj Dowgielewicz: Nie zauważyłem. Jedyne co czuć to fakt, że Ukraińcy podjęli już decy-

zję, że bardzo im zależy, aby podpisać umowę z Unią. To pozytywna zmiana. Ale musimy mówić 
– szczerze – że Ukraina będzie oceniana także z tego, jak działa tam system demokratyczny. 

Newsweek.pl: Jeżeli Julia Tymoszenko pójdzie do więzienia, to będzie to przeszkodą w zbliże-
niu Ukraina-Unia?

Mikołaj Dowgielewicz: Jestem przekonany, że Ukraińcy dobrze zdają sobie sprawę, że ta spra-
wa jest bardzo istotna. Dla wieli unijnych polityków to barometr sytuacji u naszego wschodniego 
sąsiada. Nie będzie oczywiście ingerencji w ukraiński wymiar sprawiedliwości, ale chcemy jednak, 
by sygnały płynące z Kijowa były jednoznacznie pozytywne.

Newsweek Polska, 30 czerwca 2011 roku

«Польське головування відкриє Євросоюз на Схід»
«Хочемо підписати трактат із Хорватією та договір про асоційоване членство із Украї-

ною. Будемо спостерігати за діями Александра Лукашенка, – говорив на інавгурації поль-
ського головування у ЄС міністр з європейських питань Міколай Довгелевич. 

Newsweek.pl: Росіяни у справах із Україною не ставлять нам підніжку? 
Міколай Довгелевич: Не помітив такого. Однак зауважив помітний факт, що українці 

прийняли рішення і їм залежить на підписанні договору із Євросоюзом. Це позитивна змі-
на. Однак мусимо щиро говорити, що Україну також будуть оцінювати, беручи до уваги 
дієвість демократичної системи. 

Newsweek.pl: Якщо Юлія Тимошенко піде до в’язниці, це стане перешкодою у зближенні 
Україна – Євросоюз?

Міколай Довгелевич: Я переконаний, що українці добре розуміють, що ця справа є над-
звичайно важливою. Для багатьох європейських політиків – це барометр ситуації у нашо-
го східного сусіда. Звичайно, не буде втручання в українську систему правосуддя, однак 
хочемо, щоб сигнали, які надходять із Києва, були виключно позитивними.

Newsweek Polska, 30 червня 2011 року

Masowa mogiła na Wołyniu
Szczątki ponad 300 polskich kobiet i dzieci, które zginęły z rąk Ukraińców w 1943 r. na Wołyniu, 

odnaleźli specjaliści z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa niedaleko wsi Ostrówka na Ukrainie.
Miejsce to nazywane jest trupim polem. Odsłonięty fragment mogiły stanowi prawdopodobnie 

niewielką jej część. Badania szczegółowe i ekshumacja potrwają kilka tygodni.
Od dawna było wiadomo, że w okolicach Ostrówki i Woli Ostrowieckiej pochowano Polaków 

zamordowanych przez  Ukraińską Powstańczą Armię i miejscową ludność ukraińską. Ze źródeł 
historycznych wynika, że w tym rejonie w 1943 r. zginęło ponad tysiąc Polaków. W latach 90. 
odnaleziono szczątki 320 ofi ar.

 Rzeczpospolita, 9 lipca 2011 roku

 

Масова могила на Волині
Останки понад 300 польських жінок і дітей, котрі загинули від рук українців у 1943 р. на 

Волині, знайшли працівники Ради охорони пам’яті боротьби та мучеництва неподалік села 
Острівки в Україні.

Це місце називають труп’ячим полем. Відкритий фрагмент могили, швидше за все, є не-
великою його частиною. Детальні дослідження та ексгумація триватимуть кілька тижнів.

Віддавна відомо, що неподалік Острівків та Волі Островецької поховано поляків, зни-
щених Українською повстанською армією і місцевими українцями. З історичних джерел 
відомо, що у цьому регіоні у 1943 році загинуло понад тисячу поляків. У 90-х роках тут 
знайдено останки 320 жертв. 

Rzeczpospolita, 9 липня 2011 року

Tymczasowy zakaz wwozu nieprzebadanych warzyw z UE
Ukraina wprowadziła tymczasowy zakaz wwozu warzyw z państw Unii Europejskiej – podała 

państwowa służba weterynaryjna w Kijowie. Ograniczenia objęły rośliny, których nie przebadano 
na obecność szczepu bakterii E.coli. 

Zakaz importu warzyw dotyczy m.in. ziemniaków, pomidorów, kapusty, cebuli, marchwi, bu-
raków, ogórków i roślin strączkowych. 

Rośliny te mogą być wwożone na Ukrainę wyłącznie po okazaniu świadectwa, potwierdzające-
go badania laboratoryjne, które gwarantują bezpieczeństwo tych produktów. 

 Polska Agencja Prasowa, 11 lipca 2011 roku

Тимчасова заборона ввозу недосліджених овочів із ЄС
 Україна ввела тимчасову заборону ввозу овочів із країн Європейського Союзу, – заяви-

ла Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України у Києві. Обмеженню підляга-
ють рослини, які не були перевірені на наявність штаму бактерії «E.coli». 

Заборона стосується імпорту овочів, у тому числі картоплі, помідорів, капусти, цибулі, 
моркви, буряків, огірків та бобових рослин.

Ці рослини можуть ввозитися в Україну виключно після пред’явлення свідоцтва, яке 
підтверджує лабораторні дослідження, що гарантують безпеку цих продуктів. 

Polska Agencja Prasowa, 11 липня 2011 року

Julia Tymoszenko usunięta z sali sądowej
 Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko została w środę usunięta z sali sądowej podczas własnego 

procesu, odbywającego się w związku z oskarżeniem o nadużycie władzy w okresie, gdy stała na czele rządu. 
Decyzję o wydaleniu oskarżonej z sali posiedzeń na jeden dzień podjął sędzia, który uznał, że 

Tymoszenko go obraziła. Wcześniej była premier powiedziała, że prowadzący rozprawę sędzia 
Rodion Kiriejew jest “nieludzki”.

Utarczka między Tymoszenko a Kiriejewem nastąpiła po tym, gdy sędzia wydał zakaz fotogra-
fowania i fi lmowania procesu. 

Polska Agencja Prasowa, 6 lipca 2011 roku

Юлія Тимошенко вилучена із судової зали
Колишня Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко у середу була вилучена із судової 

зали під час власного процесу, що відбувається у зв’язку із звинуваченням у перевищенні 
влади в період, коли вона очолювала уряд.

Рішення про вилучення звинуваченої із залу засідань на один день прийняв суддя, ко-
трий визнав, що Тимошенко його образила. Раніше колишня Прем’єр-міністр України ска-
зала, що головуючий засіданням Родіон Кірєєв є «нелюдським».

Сутичка між Тимошенко та Кірєєвим виникла після того, як суддя виніс заборону фото-
графування і зйомки процесу.

Polska Agencja Prasowa, 6 липня 2011 року

Маючи досить амбітні задуми, організа-
тори виставки спочатку навіть побоювали-
ся, чи вдасться зібрати достатньо творів, які 
би достойно висвітлили цю важливу істо-
ричну подію. Але, як виявилося, практично 
кожен український митець вважає для себе 
обов’язком звернутися у своїй творчості до 
теми козацтва, адже у колекції майже кож-
ного художника можна знайти такий твір. 
Загалом було представлено близько 80 робіт 
50 відомих авторів із Києва, Вінниці, Рівно-
го, Дубна, Тернополя та, безперечно, з Воли-
ні. Це далеко не всі роботи, які планувалося 
продемонструвати. На жаль, мистецькі про-
екти недостатньо підтримуються фінансово 
і відбуваються лише завдяки справжнім ен-
тузіастам. Свій патріотизм необхідно про-
являти не на словах, а на ділі, як це зроби-
ла Тернопільська міська рада, допомігши 
презентувати на виставці самобутні роботи 
відомого українського художника Дмитра 
Стецька. Не могли залишитися байдужими 
та стали співорганізаторами цієї події і учас-
ники Всеукраїнської громадської організа-
ції «Велике козацьке коло». Це саме ті люди, 
які і сьогодні одягають козацьке вбрання та 
прагнуть зберегти для майбутніх поколінь 
дух вільного козацтва. На суд шанувальни-
ків живопису вони представили шедевр га-
строномічного мистецтва – приготовану за 
старовинними рецептами кулешу, тонкий 
аромат якої наповнював зали галереї.

Невдячною справою є переповідати суть 
кожного твору. Це потрібно побачити, про-
пустити через своє серце, відчути дух, який 

об’єднав досить різнопланові роботи, що 
були представлені і різними жанрами мисте-
цтва – живописом, графікою, інсталяціями, 
виробами декоративно-прикладного мисте-
цтва. Вразила не лише художня досконалість, 
але й ідейна насиченість кожного твору. На-
приклад, волинська художниця Катерина 
Ганейчук своєю інсталяцією хотіла звернути 
увагу на те, що Берестецька битва є трагедією 
для обох народів. Загинуло багато поляків та 
українців. Маємо про це пам’ятати і цінувати 
мир. Її робота виконана з дерева – матеріалу, 
який у мирний час служить для створення і 
побудови, а у час війни перетворюється на 
уламки, які символізують зламані долі окре-
мих людей. У центрі інсталяції – слова із ге-
ніальної поеми Ліни Костенко «Берестечко»: 
«Розп’ято нас між Заходом і Сходом».

Презентована виставка є надзвичайно 
потрібною не тільки для шанувальників 
живопису, але і для молоді, якій будувати 
майбутнє. Втілені на полотні події 360-літ-
ньої давнини допомагають краще зрозуміти 
власну історію, об’єктивно оцінити історич-
ні факти, виховувати відповідальність перед 
собою та майбутнім. Як тут знову не згадати 
слова Ліни Костенко: «Кожній нації є за що 
посипати собі голову попелом. Тільки не тре-
ба тим попелом запорошувати очі наступ-
них поколінь. Ніхто з нас, нині живущих, не 
може нести відповідальності за давні неспо-
кутувані гріхи. Але кожен з нас зобов’язаний 
їх не повторити і не примножити». 

Ольга ГОРЯЧЄВА

У Луцькій галереї мистецтв наприкінці червня 2011 року від-
крилася художня виставка, присвячена 360-ій річниці битви 
під Берестечком.

Битва під Берестечком 
у творах митців

Bitwa pod Beresteczkiem 
w pracach artystów
W Łuckiej Galerii Sztuki pod koniec czerwca 2011 roku otwarto 
wystawę artystyczną ku czci obchodów 360. rocznicy bitwy pod 
Beresteczkiem.

Mając dość ambitne plany, organizatorzy wy-
stawy na początku mieli nawet obawy, czy uda się 
zgromadzić dostateczną liczbę prac, które dostoj-
nie zaprezentowałyby to ważne wydarzenie hi-
storyczne. Ale jak się okazało, praktycznie każdy 
ukraiński artysta czuje się zobowiązany w swojej 
twórczości odnieść się do tematu kozactwa, po-
nieważ w zbiorach prawie każdego artysty można 
znaleźć pracę na ten temat. Przedstawiono około 
80 prac 50 znanych autorów z Kijowa, Winnicy, 
Równego, Dubna, Tarnopola i oczywiście z Woły-
nia. I nie były to wszystkie prace, które planowa-
no zaprezentować. Niestety, projekty artystyczne 
w niedostatecznym stopniu są wspierane fi nanso-
wo, dlatego realizowane są tylko dzięki prawdzi-
wym entuzjastom. Swój patriotyzm należy wyka-
zywać nie w słowach, a w czynach, jak to uczyniła 
Tarnopolska Rada Miejska, przyczyniając się do 
prezentacji na wystawie niepowtarzalnych dzieł 
słynnego ukraińskiego artysty Dmytra Stećka. 
Członkowie Ukraińskiej Powszechnej Organiza-
cji Społecznej «Wielkie Koło Kozackie» również 
nie pozostali obojętni i dołączyli do organizacji 
tego przedsięwzięcia. Są to ci sami ludzie, którzy 
do dnia dzisiejszego noszą strój kozacki i pragną 
zachować dla przyszłych pokoleń duch wolnych 
Kozaków. Fani malarstwa zaprezentowali arcy-
dzieło sztuki gastronomicznej – przygotowaną 
według starych receptur kuleszę, której delikatny 
aromat wypełniał sale galerii.

Nie da się przekazać istoty każdego dzieła. 
Warto zobaczyć to osobiście, odczuć w swo-
im sercu, wyczuć duch łączący prace o różnym 
charakterze, które odpowiednio przedstawiają 

różne gatunki artystyczne – obrazy, rysunki gra-
fi czne, instalacje, dzieła sztuki i rzemiosła. Wra-
żenie sprawiła nie tylko artystyczna doskona-
łość, lecz także ideologiczne bogactwo każdego 
dzieła. Na przykład, wołyńska artystka Kateryna 
Ganejczuk w swojej instalacji zwraca uwagę na 
to, że bitwa pod Beresteczkiem jest tragedią dla 
obu narodów. Zginęło dużo Polaków i Ukraiń-
ców. Musimy o tym pamiętać i dbać o pokój. Jej 
praca jest wykonana z drewna – materiału, który 
w czasach pokoju służy do tworzenia i budowy, 
jednak w czasach wojny zamienia się w ułamki, 
które są symbolem złamanych losów poszcze-
gólnych ludzi. W środku instalacji znajdują się 
słowa z genialnego poematu Liny Kostenko «Be-
resteczko»: «Ukrzyżowano nas między Zacho-
dem a Wschodem».

Prezentowana wystawa jest bardzo potrzebna 
nie tylko miłośnikom sztuki, lecz również mło-
dym ludziom, którzy budują przyszłość. Przela-
ne na płótno wydarzenia sprzed 360 lat pomaga-
ją lepiej zrozumieć własną historię, obiektywnie 
ocenić fakty historyczne, być odpowiedzialnym 
za siebie i za przyszłość. W tym miejscu nale-
ży znowu przypomnieć słowa Liny Kostenko: 
«Każda narodowość ma powody do tego, aby 
posypywać głowę popiołem. Tylko nie trzeba 
tym popiołem pokrywać oczy następnych poko-
leń. Nikt z nas, obecnie żyjących, nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności za stare nie-
zadośćuczynione grzechy. Ale każdy z nas jest 
zobowiązany nie powtarzać ich i nie pomnażać».

Olga GORIACIEWA
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Właśnie tam od 1 do 3 lipca bieżącego roku 
na unikalnych pozostałościach obronnych for-
tów I wojny światowej odbył się III Międzynaro-
dowy Festiwal Sztuki «Fort.Missia».

Muzycy, poeci, aktorzy i inni artyści połączyli 
swoje wysiłki po to, aby ponad dziesięć tysięcy 
osób odpoczęło kulturalnie i duchowo. Festi-
wal Międzynarodowy «Fort.Missia» dorocznie 
przedstawia twórcze projekty z różnych krajów 
świata. Podstawowy akcent akcji organizatorzy 
postawili na eksperymenty w dziedzinie jazzu, 
elektroniki i sztuki współczesnej. Na mniejszych 
scenach były wystawiane przedstawienia teatral-
ne, organizowane odczyty literackie, warsztaty, 
galerie rzemiosła i wiele innych atrakcji na tle 
malowniczej przyrody.

Uściślając lokalizację przedsięwzięcia należy 
zauważyć, że festiwal został zorganizowany na 
pograniczu polsko-ukraińskim w pobliżu przej-
ścia granicznego Szehynie. Na te tereny można 
trafi ć tylko raz w roku, uczestnicząc w festiwalu 
«Fort.Missia». Dlatego też grzech nie skorzystać 
z okazji, aby zobaczyć wiekowe forty i zabawić 
się z przyjaciółmi przy dźwiękach muzyki ukra-
ińskich i zagranicznych zespołów rockowych. 

Już w pierwszym dniu obszar, na którym od-
bywał się festiwal, powoli «obrastał» namiotami 
postawionymi przez ludzi z różnych zakątków 
Ukrainy. Każda grupa sama ozdabiała własne 
miasteczka namiotowe, biorąc za podstawę fl agę 
Ukrainy lub swego miasta. Piątkowym wieczo-
rem rządziły muzyczne zespoły ze Lwowa. Pod-
czas koncertu widzowie najbardziej nie chcieli 
puścić ze sceny chłopców z zespołu «Oratania», 
«Anna» i «Mertvyj piven’». Podczas występu 
ostatniego z zespołów swoje zdolności panowa-
nia nad ogniem wykazała grupa z Lublina «Sigil-
lum Ignis». Po koncertach lwowskich zespołów 
zaprezentowała się formacja asocjacyjnego Dub-
Step-u i techno «RESTart» oraz projekt «Music 
Maiker».

Już o szóstej z rana młodzi ludzie ochrypłymi 
głosami śpiewali ukraińskie pieśni, w ten sposób 
nadając nową muzyczną nutę festiwalu. W so-
botę po południu zaczął padać deszcz, który nie 
przeszkadzał uczestnikom festiwalu w gotowa-
niu posiłków nad ogniskiem. Wieczorem mło-

dzież bawiła się wspólnie z zespołami rockowy-
mi. Projekt art-rockowy «Let Me Introduce You 
To Th e End» i grupa eksperymentatorów funku 
i elektroniki «Big Fat Mama», mówiąc obrazo-
wo, porwali publiczność. Ci, którzy pragnęli 
ekstremalnych wrażeń, rozbierali się do bielizny 
i taplali się w błocie, można ich było rozpoznać 
jedynie po oczach.

Niedzielny poranek dla wielu rozpoczął się 
słowami «Wstawaj Słońce!». Właśnie z takim 
okrzykiem dwaj młodzieńcy podchodzili prawie 
do każdego namiotu, budzili ludzi ze snu i nawo-
ływali słońce, aby chociaż na chwilę wyszło zza 
chmur. W ostatni dzień festiwalu na scenie poja-
wiły się takie zespoły, jak «Korale», «Shockolad», 
«Perkalaba» i «Hajdamaki». Muzyka tych zespo-

łów uczyniła zimny, mokry wieczór gorącym i 
niepowtarzalnym.

Pochwały należą się organizatorom festiwa-
lu: każdego dnia sprzątano biotoalety, w dużych 
zbiornikach była dostępna świeża woda do pi-
cia, a wolontariusze starannie sprzątali butelki 
plastikowe, szkło i gruz. Na tym tle rzucało się 
w oczy niedbalstwo gości festiwalu, którzy po-
zostawiali po sobie dużo śmieci. Niie udało się 
„zamówić” jedynie dobrej pogody.

W ostatni dzień festiwalu przed gośćmi wy-
stąpili organizatorzy. Pani wójtowa Popowickiej 
Rady Wiejskiej Lubomyra Scira powiedziała, 
że impreza stała się ofi cjalną wizytówką wsi. Z 
kolei, starosta powiatu Przemyśl Jan Pączek po-
zdrowił wszystkich uczestników i gości festiwa-
lu: “Cieszę się, że ten festiwal jest już wpisany 

do stałego kalendarza imprez na pograniczu. 
Dobrze, że historia łączy się z teraźniejszością, 
a teraźniejszość – z przyszłością”. Po tym wszy-
scy się pomodlili o zdrowie i bezpieczeństwo 
podróżnych. 

Uczestnicząca w festiwalu Tetiana Puhacz po-
dzieliła się wrażeniami z trzydniowego pobytu 
nieopodal polskiej granicy. «Bardzo podoba-
ły mi się wystawy w fortach, dobór muzyków, 
dźwięki. Atmosfera festiwalu nadal sprawia, że 
serce bije mocniej. Jedyną rzeczą, która utrud-
niała zabawę był chłód i deszcz. Jednak tańce w 
błocie to jest to, co zapamięta się na długo» – po-
wiedziała dziewczyna.

6 Фестивалі

Fort.Missia за будь-якої погоди

Саме там з 1 по 3 липня нинішнього року 
на унікальних залишках оборонних фортів 
Першої світової війни відбувався III Міжна-
родний фестиваль мистецтв «Fort.Missia».

Музиканти, поети, актори та інші митці 
об’єднали свої зусилля для того, щоб понад де-
сять тисяч осіб культурно і духовно відпочили. 
Міжнародний фестиваль «Fort.Missia» щоріч-
но демонструє творчі проекти з різних країн 
світу. Зокрема основний наголос заходу орга-
нізатори ставлять на експериментах із джазу, 
електроніки та сучасного мистецтва. Також 
на менших сценах демонструють театральні 
дійства, організовують літературні читання, 
майстер-класи, галереї ремісників та безліч 
інших атракцій на фоні мальовничої природи.

Якщо говорити детальніше про місце роз-
ташування заходу, то слід зазначити, що фес-
тиваль проходив на українсько-польському 
кордоні неподалік пункту перетину кордону 
Шегині. На цю територію можна потрапити 
лише раз на рік, приїхавши на «Fort.Missia». 
Тому гріх було не скористатися нагодою по-
бачити столітні форти та «потусуватися» з 
друзями під запальні музичні звуки україн-
ських та закордонних рок-гуртів. 

Отож, першого дня територія, на якій від-
бувалося дійство, поволі «обростала» наме-
тами, які ставили люди з усіх куточків Украї-
ни. Кожна компанія сама оздоблювала власні 
наметові містечка, основною фішкою яких 
був прапор України чи міста, з якого вона 
прибула. Вечір п’ятниці взяли у свої руки 
шість музичних гуртів зі Львова. Під час кон-
церту фестивальники найбільше не хотіли 
відпускати зі сцени хлопців із гуртів «Ората-
нія», «Анна» та «Мертвий півень». Протягом 
виступу останнього свої вміння «володіти» 
вогнем демонструвала команда з міста Лю-
блін «Sigillum Ignis». Після концертної про-

грами львівських гуртів естафету перейняла 
формація асоціативного DubStep-y і техно 
«RESTart» та проект «Music Maiker».

На наступний ранок усіх пробуджували ті, 
хто спати і не лягав. Вже о шостій годині ран-
ку молоді люди з надірваним голосом співали 
українські пісні, тим самим давши нову му-
зичну ноту фестивалю. Вже в суботу по обі-
ді розпочався дощ, який не закінчувався аж 
до самого вечора. Проте він не завадив фес-
тивальникам приготувати їжу на вогнищі, а 
вже увечері молодь розважали рокові та рок-
н-рольні гурти. Арт-роковий проект «Let Me 
Introduce You To Th e End» та ватага експери-
ментаторів із фанком і електронікою «Big Fat 
Mama», говорячи образно, розірвали публіку 
на шматки. Той, хто хотів екстріму, роздягав-
ся до білизни і влаштовував ковзанку на бо-
лоті. Потому цих відчайдухів упізнати можна 
було хіба що по очах.

Недільний ранок для багатьох розпочався 
зі словосполучення «Сонце, вставай!». Саме з 
такими словами два юнаки підходили майже 
до кожного намету, пробуджували від сну лю-
дей і закликали сонце хоч на мить вийти з-за 
хмар. Протягом останнього фестивального 
дня на сцені виступали такі групи як «Кора-
лі», «Shockolad», «Перкалаба» та «Гайдамаки». 
Музика цих ансамблів зробила холодний мо-
крий вечір гарячим і незабутнім.

Якщо говорити про побутові моменти, то 
слід зазначити, що організатори фестивалю 
їх добре продумали. Біотуалети прибирали 
щоранку, питну воду можна було набрати в 
автомобілі з великою цистерною, а волонтери 
ретельно прибирали всі пластикові пляшки, 
скло та сміття ще до початку кожного заходу. 
На фоні цього різало очі нехлюйство гостей 
дійства, котрі залишали після себе чимало 
непотребу. Не домовились організатори лише 
з небесною канцелярією про погоду. Негода 
дійсно трохи наполохала людей, але незважа-
ючи ні на що, в неділю на болоті під сценою 
була добряча «руханка».

У заключний день виступили організа-
тори фестивалю «Fort.Missia». Голова По-
повицької сільської ради Любомира Сціра 
розповіла, що на фортах добре відчувається 
енергія подій Першої світової війни і місце 
проведення цього свята стало офіційною ві-
зитівкою села. У свою чергу, староста Пере-
мишльського повіту Ян Пончек привітав усіх 
учасників та гостей фестивалю: “Я радий, що 
цей фестиваль уже вписаний у постійний 
календар прикордонних імпрез. Добре, що 
історія поєднується із сьогоденням, а сього-
дення – з майбутнім”. Опісля всі помолилися 
за здоров’я та безпеку подорожуючих. 

Відвідувачка фесту Тетяна Пугач поділила-
ся враженнями від триденного перебування 
неподалік польського кордону. «Дуже сподо-
балися виставки у фортах, підбір музикантів, 
звук. Атмосфера фестивалю ще досі змушує 
серце битися частіше. Єдине, що завадило до 
кінця отримати задоволення – прохолодна по-
года і дощ. Щоправда танці у болоті – це те, що 
запам’ятається надовго», – сказала дівчина.

Дощ, масу багнюки та силу-силенну позитивних емоцій не забудуть 
тисячі людей, котрі три дні поспіль жили поблизу села Поповичі Мос-

тиського району Львівської області. 

Оксана ЦИМБАЛЮК

Fort.Missia przy każdej pogodzie 

Deszcz, dużo błota i bezmiar pozytywnych emocji – będą to wspomnienia 
tysięcy ludzi, którzy przez trzy dni mieszkali w pobliżu wsi Popowicze 

rejonu Mostyska obwodu lwowskiego. 

Oksana CYMBALUK
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Луцьк, Люблін та Брест 
підписали тристоронню 
декларацію про реалізацію 
проекту зі створення між-
державних інформаційних 
центрів екологічного ту-
ризму.

Луцька центральна місь-
ка бібліотека для дітей від-
крила читальний зал під 
відкритим небом.

На Волині побувала де-
легація з Чехії, яка шукає 
могили чехів, що загинули 
на території України і Во-
лині, зокрема у ході світо-
вих воєн. 

У Луцьку відкрили пер-
ший в Україні пам’ятник 
письменниці Олені Пчілці, 
матері Лесі Українки.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Łuck, Lublin i Brześć pod-
pisały wspólną deklarację o 
realizacji projektu, w ramach 
którego zostaną utworzone 
międzypaństwowe ośrodki 
informacyjne turystyki eko-
logicznej.

Łucka Centralna Miejska 
Biblioteka dla Dzieci zorga-
nizowała czytelnię pod go-
łym niebem.

Na Wołyniu była z wizytą 
delegacja z Czech, która po-
szukuje grobów swoich ro-
daków zaginionych na tere-
nie Ukrainy podczas wojen 
światowych.

W Łucku odsłonięto 
pierwszy na Ukrainie po-
mnik pisarki Ołeny Pcziłky, 
matki Łesi Ukrainki.

Komisja Łuckiej Rady 
Miejskiej ds. porządkowania 
nazewnictwa ulic miasta wy-
brała 28 ulic, których nazwa 
ma zostać zmieniona z okazji 
20 rocznicy uzyskania nie-
podległości przez Ukrainę.

З 1 липня 2011 року у 
Луцьку діє програма «Соці-
альний автомобіль», у рам-
ках якої інваліди опорно-
рухового апарату та зору 
можуть безкоштовно ско-
ристатися послугами таксі.

Od 1 lipca 2011 roku w 
Łucku działa program „Spo-
łeczny samochód”, w ramach 
którego osoby niepełno-
sprawne, mające trudności w 
poruszaniu się oraz problemy 
ze wzrokiem, mogą korzystać 
z usług bezpłatnej taksówki.

Комісія Луцької міської 
ради з питань упорядку-
вання назв вулиць міста 
визначила 28 вулиць, які 
хочуть перейменувати до 
20-ї річниці незалежності 
України.

Верболозовий вузлик на пам'ять
П’ятнадцять поколінь студентів Волинського державного учи-
лища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського набули знання 
з декоративного розпису, кераміки, лозоплетіння, дереворізь-
блення, оволоділи основами педагогічної майстерності на від-
ділі образотворчого мистецтва. Більшість випускників училища 
вступають до вищих навчальних закладів Луцька, Львова, Києва.

Проте тільки у Волинському 
училищі можна отримати профе-
сійну підготовку з лозоплетіння. 
Студенти вивчають техніки плетива, 
продовжують і пропагують народні 
традиції, створюють сучасні ужит-
кові та виставкові вироби. Заслу-
жений майстер народної творчості 
Руслана Вронська, магістр дизайну 
Орися Ничипорук зі своїми студен-
тами ведуть гуртки лозоплетіння 
в загальноосвітніх школах, беруть 
участь у республіканських та міжна-
родних симпозіумах із розвитку на-
родних ремесел.

Якщо минулорічних випускників 
надихали міфічні сюжети творчості 
І.Ф. Стравінського, то у нинішньому 
році теми для дипломних робіт сту-
денти шукали у поезіях Лесі Укра-
їнки. Вербова лозина стала засобом 
творчої виразності Ірини Митько 

(«Місяць яснесенький промінь тихе-
сенький кинув до нас…») та Анаста-
сії Сьох, яка уявила, як «…очерет пе-
решіптується з осокою…» на березі 
лісового озера. У вересні ці роботи 
демонструватимуться на виставці, 
присвяченій сторіччю написання 
драми-феєрії «Лісова пісня».

Нещодавно у складі волинської 
делегації викладачі та студенти від-
ділу образотворчого мистецтва 
представляли нашу державу на Днях 
України у польському місті Щецин, 
під час яких проведено живописний 
пленер, виставку та благодійний аук-
ціон студентських робіт у Замку по-
морських князів. Картини з Волині 
прикрасили мерію Щецина, а гроші, 
отримані на аукціоні, передані міс-
цевому сиротинцю. Експоновані на 
виставці декоративні форми, сві-
тильники із золотої лозини, вразили 
глядачів.

Плетені вироби увійшли в по-
бут людини ще у найдавніші часи. 
З рослинної сировини виготовляли 
посуд, торби, валізи, меблі, світиль-
ники, кошики, її використовували у 
будівництві. Сліди цих виробів зна-
йдені археологами ще в неоліті. Вже 
у середньовіччі в Луцьку діяв цех, 
а пізніше – артіль, яка виготовля-
ла плетені вироби. Із поширенням 
промислового виробництва та за-
непадом народних промислів в кін-
ці ХІХ століття постала проблема 
збереження традиційних ремесел. 
Розпочалося дослідження місцевих 
народних промислів, розгорнуте 
етнографічними та економічно-
статистичними гуртками студент-
ської молоді, прогресивною інтелі-
ґенцією, земствами.

У 1930-х роках для втілення в 
життя урядових програм сприяння 
суспільному, господарському, куль-
турному життю в Польщі було ство-
рено Товариство розвитку земель 
східних, почали діяти товариства 
підтримки народних промислів. Як 
правило, товариства очолювали пер-
ші особи воєводства – воєводи або 
їх дружини. Волинське товариство, 
засноване у 1934 році, діяло під го-
ловуванням воєводини Юзефської. 
Основним завданням Товариства 
було проведення наукових дослі-
джень, колекціонування зразків на-
родного мистецтва та експонування 
їх на регіональних виставках. Това-
риство пропагувало сприйняття на-
родного мистецтва таким, яким воно 
є, щоб не модернізувати і не поліп-
шувати його під керівництвом про-
фесійних художників. За допомогою 
організованих Товариством базарів 
(кооперативів) народних промислів 
налагоджувався збут виробів селян-
ських майстрів.

Після Другої світової війни були 
спроби відродити у Волинській об-
ласті артілі народних промислів, зо-
крема виготовлення плетених меблів. 
Ознаки народного мистецтва форму-
вали стиль професійних ужиткових 
виробів та середовища у 60-их-80-их 
роках минулого століття. 

Проблема підтримки і розвитку 
народних традицій є актуальною 
і в наші дні. Зокрема, Волинське 
державне училище культури і мис-
тецтв імені І.Ф. Стравінського з на-
ступного року вперше випустить 
викладачів початкових мистецьких 
закладів. Є надія, що вузлик з вер-
болозу не забудуть майбутні ху-
дожники і майстри.

Олександр АРТУШЕВСЬКИЙ,
фото Орисі НИЧИПОРУК

Робота Анастасії Сьох «…очерет перешіптується з осокою…»

Студенти-учасники симпозіуму

Wiklinowy węzeł na pamięć
Piętnaście pokoleń studentów Wołyńskiej Szkoły Kultury i Sztuk 
Pięknych imienia I. Strawińskiego zdobyło wiedzę z malarstwa 
dekoracyjnego, ceramiki, wyrobów z wikliny i drewna a także 
opanowało podstawy mistrzostwa pedagogicznego na Wydziale 
Sztuk Pięknych. Większość absolwentów tej szkoły dostaje się na 
uczelnie Łucka, Lwowa i Kijowa.

Tylko w szkole na Wołyniu moż-
na nauczyć się robienia przedmiotów 
z wikliny. Studenci poznają techniki 
tkackie, kontynuują i rozpowszech-
niają tradycje ludowe, tworzą współ-
czesne wyroby codziennego użytku 
oraz ozdobne. Honorowa Mistrzyni 
Twórczości Ludowej Rusłana Wrońska 
i magister projektowania terenu Ory-
sia Nyczyporuk wspólnie ze swoimi 
studentami prowadzą kółka produkcji 
wiklinowej w szkołach średnich a tak-
że uczestniczą w międzynarodowych i 
ogólnokrajowych sympozjach na temat 
rozwoju sztuki ludowej.

W zeszłym roku absolwenci czerpali 
natchnienie z mitologicznych motywów 
twórczości I. Strawińskiego, natomiast 
w bieżącym roku tematem prac dyplo-
mowych studentów stały się wiersze 
Łesi Ukrainki. Wierzba wiciowa była 
środkiem ekspresji twórczej dla Iryny 
Myćko («Księżyc jaśniutki promienie 
cichutkie rzucił do nas…»)       i Ana-
stasji Sioch, która ilustrowała fragment 
«…trzcina szepcze z turzycą…» nad 
leśnym jeziorem. We wrześniu prace te 
zostaną zaprezentowane podczas wysta-
wy z okazji obchodów setnej rocznicy 
napisania dramatu «Pieśń lasu».

Ostatnio nauczyciele i studenci Wy-
działu Sztuk Pięknych reprezentowali 
nasz kraj - jako delegacja z Wołynia - w 
ramach Dni Ukrainy w polskim Szcze-
cinie, podczas których odbyły się plener 
malarstwa, wystawa oraz dobroczyn-
na  aukcja dzieł studentów w Zamku 
Książąt Pomorskich. Obrazy z Wołynia 
ozdobiły ratusz Szczecina, a pieniądze 
uzyskane w czasie akcji charytatywnej 
zostały przekazane na rzecz lokalnego 
domu dziecka. Eksponowane podczas 
wystawy formy dekoracyjne i lampy 
ze złoconej wikliny wywołały zachwyt 
publiczności.

Plecione wyroby wypełniają byt 
człowieka od najdawniejszych cza-
sów. Z surowca roślinnego produko-
wano naczynia, torby, walizy, meble, 
lampy, kosze. Wiklinę stosowano też 
w budownictwie. Ślady tych wyrobów 
zostały znalezione przez archeologów 
w osadach z czasów neolitu. Już w śred-
niowieczu w Łucku działały warsztaty, a 
później spółdzielnia, zajmujące się pro-
dukował wyrobów  plecionych. Wraz z 
rozpowszechnieniem przemysłu i upad-
kiem produkcji ludowej pod koniec ХІХ 
wieku powstał problem zachowania 
tradycyjnych rzemiosł. Rozpoczęły się 
badania lokalnego rękodzieła ludowego 
przez kółka etnografi czne i ekonomicz-
no-statystyczne zakładane w środowi-
sku studentów, postępowych intelektu-
alistów i ziemiaństwa.

W latach trzydziestych w celu rea-
lizacji rządowych programów wspie-
rania życia społecznego, gospodar-
czego i kulturalnego w Polsce zostało 
założone Stowarzyszenie Rozwoju 
Terenów Wschodnich oraz zaczęły 
działać towarzystwa promujące twór-
czość ludową. Z reguły na czele tych 
stowarzyszeń stały pierwsze osoby w 
województwach – wojewodowie lub 
ich żony. Wołyńskie Stowarzyszenie, 
które powstało w 1934 roku, działało 
pod przewodnictwem wojewodziny 
Józefowskiej. Podstawowym zadaniem 
Stowarzyszenia było prowadzenie ba-
dań naukowych, gromadzenie wzorów 
sztuki ludowej i prezentowanie jej na 
regionalnych wystawach. Stowarzysze-
nie propagowało postrzeganie sztuki 
ludowej  takiej, jaką ona jest w rze-
czywistości, bez żadnej modernizacji i 
popraw ze strony fachowych artystów. 
Przy pomocy zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie rynków (spółdzielni) 

sztuki ludowej realizowano produkcję 
mistrzów chłopskich.

Po drugiej wojnie światowej w re-
gionie wołyńskim próbowano  wskrze-
sić wyroby sztuki ludowej, w tym pro-
dukcję mebli z rattanu. Symbole sztuki 
ludowej kształtowały styl wykonanych 
zawodowo przedmiotów bytowych w 
latach 60–80 ubiegłego wieku. 

Problem wspierania i rozwijania 
tradycji ludowych pozostaje istotnym 
również w obecnie. W szczególności, 
Wołyńska Państwowa Szkoła Kultury i 
Sztuk Pięknych imienia I. Strawińskie-
go w następnym roku po raz pierwszy 
wykształci nauczycieli podstawowych 
instytucji sztuki. Mamy nadzieję, że wę-
zeł z wikliny nie zostanie zapomniany 
przez przyszłych artystów i mistrzów.

Oleksandr ARTUSZEWSKYJ,
zdjęciа Orysi NYCZYPORUK
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Житимемо довше 
заради пенсії
Правляча еліта України, як і обіцяла,
продовжує курс непопулярних реформ. 

Минулого тижня обговорення пенсійної 
реформи тривало більше восьми годин і за-
вершилося пізно увечері 7 липня ствердним 
голосуванням. 248 народних обранців вирі-
шили, що українцям можна затягнути паски 
щільніше і, незважаючи на масові протести 
громадян, прийняли нововведення у сфері 
пенсій у другому читанні та вцілому.

Уже від вересня реформа вступить у дію. 
Після прийняття її у першому читанні про-
фільний комітет Верховної Ради України 
та кілька депутатів подали 487 поправок, 
щоб зменшити тиск на пенсіонерів, однак 
при голосуванні із цих зауважень були вра-
ховані лише сім незначних, які вносилися 
«депутатами-більшовиками» (зі сформованої 
парламентської більшості, - авт.). Згідно з но-
вим законодавством, жінки виходитимуть на 
пенсію не у 55 років, як це було раніше, а в 60. 
Трудовий стаж у прекрасної статі також зрос-
те на п’ять років – із 20 до 25, у чоловіків – 
із 25 до 30 років. Чоловіки, котрі обіймають 
державні посади, відтепер ітимуть на заслу-
жений відпочинок у 62 роки. Також держав-
ним службовцям буде зменшена пенсія, яка 
раніше становила 90% від заробітної плати, а 
нині буде – 80%. Радувати може хіба що об-
меження максимальної пенсії в Україні, яка 
не перевищуватиме десяти прожиткових мі-
німумів (менше 9 тисяч гривень). Хоча остан-
нє нововведення уже обіцяли оскаржити в 
Конституційному суді кілька депутатів, адже 
донедавна пенсія депутата Верховної Ради 

України становила близько 17 тисяч гривень. 
Траплялося, що деякі пенсії певних категорій 
людей становили навіть півсотні тисяч гри-
вень.

Підвищення пенсійного віку серед україн-
ців не лише зменшує життєві стандарти, а й 
призведе до зростання рівня безробіття, яке, 
за неофіційними даними, і так досягло близь-
ко 20%. Влада, замість вирішення найбіль-
ших проблем у суспільстві, до яких належить, 
наприклад, збільшення кількості робочих 
місць, пішла легшим шляхом. Зменшивши 
тиск на Пенсійний фонд, правляча еліта все 
ж пішла на догоду Міжнародному валют-
ному фонду, представники якого обіцяли 
1,5 мільярда доларів кредиту Україні взамін 
за непопулярні пенсійні реформи. Законо-
проект, представлений Прем’єр-міністром 
України Миколою Азаровим, який так щедро 
критикувався аналітиками та незалежними 
економістами, був ухвалений практично без 
жодних поправок. 

Такий крок парламентської більшості за-
свідчив, що в Україні насправді існує над-
звичайно потужна законодавча і виконавча 
сили, які без проблем можуть приймати аб-
солютно усі рішення і при цьому навряд чи 
братимуться до уваги інтереси українців, ко-
трі й привели до влади депутатів, міністрів, 
Президента.

Віктор ЯРУЧИК

Польська ідея 
прижилася у Луцьку
У Луцьку на початку травня відбулася шоста за рахунком благодійна 

акція «Серце до серця», яка у нинішньому році охопила 29 міст Укра-
їни. Обласний центр Волині зібрав у 2011-му рекордну суму благодійних 
коштів і направив їх на лікування дітей-діабетиків.

Наприкінці червня відбулося засідання, під 
час якого обговорювалися результати цієї ак-
ції. Регіональний представник фонду «Серце 
до серця» у Волинській області Оксана Лойко 
розповіла, що Волинська область у нинішньо-
му році показала добрі результати і у порівнян-
ні з 2010-им – зробила значний стрибок уперед. 
Хоча це не межа для волинських благодійників.

– Ми виглядаємо гідно на фоні України. 
І будемо робити все можливе, щоб наша об-
ласть займала лідируючі позиції у рейтингу, 
щоб саме з нас брали приклад, – наголосила 
Оксана Лойко.

Самі ж волиняни беруть приклад із Польщі, 
яка і започаткувала таку благодійну ініціативу. 
Адже ідея Всеукраїнської акції «Серце до сер-
ця» була запозичена у надзвичайно успішного 

польського благодійного фонду «Великий ор-
кестр святкової допомоги», який вже 20 років 
поспіль проводить подібні акції і користується 
величезною довірою і популярністю. 

– У Польщі у нинішньому році відбулася 20-
та за рахунком благодійна акція, – розповіла пані 
Оксана. – У поляків вона набагато масштабніша. 
Для порівняння, Україна зібрала майже 4 млн. 
гривень, а Польща – близько 100 млн. доларів. 
Тому нам є на кого рівнятися і чого вчитися.

Всеукраїнська благодійна акція «Серце до 
серця» тривала з 1 по 15 травня. На Волині до неї 
долучилося 800 волонтерів, 400 з них збирали 
кошти у Луцьку. За результатами акції «Серце 
до серця» нинішнього року Волинська область 
посіла 11-те місце серед 29-ти міст-учасників. 
Таким чином, волиняни пожертвували на добру 
справу 125 тисяч 900 гривень 77 копійок – це 
удвічі більше, ніж у 2010-му році. Серед волин-
ських міст і районів найуспішніше акція була 
проведена у Луцьку, Володимирі-Волинському, 
Ковелі та Старовижівському районі. 

Скриньки благодійної допомоги були роз-
міщені у лікарнях, навчальних закладах, мага-
зинах, кафе, супермаркетах, ресторанах міста 
та області. У день фіналу акції волонтери зби-
рали кошти у скриньки на вулицях, майданах, 
у парках міст і сіл області. Також проводилися 
різноманітні масові розважальні заходи – кон-
церти, кінопокази, літературні вечори, моло-
діжні вечірки, аби привернути увагу якнай-
більшої кількості людей.

– Залучені внаслідок благодійної акції кошти 
підуть на лікування дітей, хворих на діабет, зо-
крема на придбання помп для введення інсулі-
ну. Нагадаємо, що кожного року мета акції змі-
нюється. Наприклад, минулого року ми збирали 
кошти для передчасно народжених діток. За по-
передні п’ять років було зібрано гроші на вста-
новлення п’яти одиниць медичного обладнання 
у Волинській обласній дитячій лікарні, які пра-
цюють безкоштовно на користь дітей та їхніх 
сімей, – зауважила регіональний представник 
Фонду «Серце до серця» на Волині.

Аня ТЕТ

Będziemy żyć dłużej 
dzięki emeryturze
Elita rządząca na Ukrainie, tak jak obiecała, 
nadal wprowadza niepopularne reformy. 

W ubiegłym tygodniu dys-
kusja na temat reformy eme-
rytalnej trwała ponad osiem 
godzin i zakończyła się późno 
w nocy 7 lipca potwierdzają-
cym głosowaniem. 248 posłów 
zadecydowało, że Ukraińcy 
muszą mocniej zacisnąć pasy 
i mimo licznych protestów ze 
strony społeczeństwa nanie-
siono zmiany w ustawie eme-
rytalnej w drugim czytaniu i w 
podsumowaniu.

Już we wrześniu reforma 
wejdzie w życie. Po jej przy-
jęciu w pierwszym czytaniu 
odpowiednia komisja Rady 
Najwyższej Ukrainy i kilku 
parlamentarzystów zgłosiło 
487 poprawek, aby zmniej-
szyć presję na emerytów, jed-
nak w trakcie głosowania z 
tych uwag uwzględniono tyl-
ko siedem mało znaczących, 
zaproponowanych przez po-
słów-«bolszewików» (tworzą-
cych większość parlamentar-
ną – Aut.). Zgodnie z nowym 
prawem, kobiety odejdą na 
emeryturę kończąc nie 55, jak 
to było wcześniej, lecz 60 lat. 
Staż pracy płci pięknej rów-
nież wzrośnie o 5 lat – od 20 

do 25, mężczyzn – od 25 do 30 
lat. Mężczyźni, którzy obejmu-
ją stanowiska publiczne teraz 
dostaną zasłużoną emeryturę 
w 62 lat. Ponadto, urzędnikom 
zostaną obniżone emerytury, 
które wcześniej stanowiły 90% 
wynagrodzenia, teraz będzie 
80%. Cieszy tylko ograniczenie 
maksymalnych wypłat emery-
talnych na Ukrainie, które nie 
będą przekraczały dziesięciu 
wynagrodzeń minimalnych 
(mniej niż 9000 hrywien). 
Jednak niektórzy posłowie już 
zapowiedzieli odwołanie tej 
najnowszej innowacji poprzez 
Sąd Konstytucyjny, ponieważ 
do niedawna emerytura posła 
Najwyższej Rady Ukrainy sta-
nowiła około 17000 hrywien. 
Zdarzało się, że niektóre eme-
rytury pewnych kategorii osób 
sięgały nawet 150000 hrywien.

Podniesienie wieku eme-
rytalnego wśród ludności 
ukraińskiej nie tylko obniża  
standard życia, ale również 
prowadzi do zwiększenia bez-
robocia, które, według nieofi -
cjalnych danych, i tak sięgnę-
ło około 20%. Rząd, zamiast 
rozwiązywać główne problemy 

społeczeństwa, w tym też, na 
przykład, spadek liczby miejsc 
pracy, poszedł łatwiejszą dro-
gą. Po zmniejszeniu presji na 
fundusz emerytalny elita rzą-
dząca jednak wyszła naprzeciw 
propozycjom Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego, 
którego przedstawiciele obie-
cali przyznanie Ukrainie kre-
dytu w wysokości 1,5 miliarda 
dolarów w zamian za wprowa-
dzenie niepopularnej reformy 
emerytalnej. Projekt ustawy, 
przedstawiony przez Premie-
ra Ukrainy Mykołę Azarowa, 
tak intensywnie krytykowa-
ny przez analityków i nieza-
leżnych ekonomistów, został 
przyjęty prawie bez zmian. 

Ten krok większości par-
lamentarnej wykazał, że na 
Ukrainie rzeczywiście istnieją 
bardzo silne władze ustawo-
dawcze i wykonawcze, któ-
re łatwo mogą decydować o 
wszystkim i mało prawdopo-
dobne, że będą brać pod uwa-
gę interesy Ukraińców, którzy 
przydzielili im stanowiska po-
słów, ministrów i prezydenta.

Wiktor JARUCZYK

Polska idea
charytatywna w Łucku
W Łucku na początku maja b.r. odbyła się szósta edycja akcji charytatywnej 

“Serce do Serca”, która w tym roku objęła 29 miast ukraińskich. Stolica 
obwodu wołyńskiego zebrała w 2011 roku rekordową ilość pieniędzy, które 
przekazano na leczenie dzieci chorych na cukrzycę.

Pod koniec czerwca b. r. odbyło się posie-
dzenie, podczas którego omawiane były rezul-
taty akcji dobroczynnej. Regionalny przedsta-
wiciel fundacji “Serce do Serca” w obwodzie 
wołyńskim Oksana Łojko powiedziała, że 
obwód wołyński osiągnął dobre wyniki w po-
równaniu do roku 2010. A to nie jest jeszcze 
granica możliwości wołyńskich działaczy cha-
rytatywnych.

– Zajmujemy poważne miejsce w Ukrainie. 
Będziemy robić wszystko po to, żeby nasz ob-
wód zajął wysokie miejsce w rankingu, żeby się 
na nas wzorowali, – podkreśliła Oksana Łojko.

Sami Wołynianie wzorują się na Polsce, któ-
ra zapoczątkowała taką inicjatywę charytatyw-
ną. Idea ogólnoukraińskiej akcji “Serce do Ser-
ca” była wzorowana na znanej polskiej fundacji 
charytatywnej “Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy”, która już od 20 lat przeprowadza ta-
kie akcje, jest popularna i cieszy się ogromnym 
zaufaniem.

– W Polsce w tym roku odbyła się już 20 
akcja charytatywna, – powiedziała pani Oksa-
na. – Skala akcji u Polaków jest o wiele więk-
sza. Dla porównania – Ukraina zebrała 4 mln 
hrywien, a Polska – około 100 mln dolarów. 
Więc mamy na kim się wzorować i od kogo się 
uczyć. 

Ogólnoukraińska akcja charytatywna “Serce 
do Serca” trwała od 1 do 15 maja. Na Wołyniu 
do tej akcji dołączyło się 800 wolontariuszy, 
400 z nich zbierało pieniądze w Łucku. Według 
wyników w tym roku obwód wołyński zajął 11 
miejsce wśród 29 miast. Wołynianie ofi arowali 
125 tys. 900 hrywien 77 kopijok, czyli dwa razy 
więcej, niż w 2010 roku. Wśród miast i rejo-
nów, w których akcja została przeprowadzona 
najskuteczniej, znalazły się Łuck, Włodzimierz 
Wołyński, Kowel i rejon starowyżiwski.

Puszki dla zbierania pieniędzy rozmiesz-
czone były w szpitalach, uczelniach, sklepach, 
kawiarniach, restauracjach miasta i obwodu. 
W fi nałowym dniu akcji wolontariusze zbierali 
pieniądze na ulicach, placach i parkach w mia-
stach i wsiach obwodu. W tym dniu odbywały 

się także różne imprezy – koncerty, pokazy fi l-
mów, spotkania literackie i imprezy młodzieżo-
we.

– Zebrane podczas akcji charytatywnej 
środki zostaną przeznaczone na leczenie dzie-
ci chorych na cukrzycę, przede wszystkim na 
zakup pomp insulinowych. Przypomnijmy, że 
cel akcji zmienia się każdego roku. Na przy-
kład w roku ubiegłym zbieraliśmy środki dla 
dzieci urodzonych przedwcześnie. W ciągu 
ostatnich pięciu lat zostały zebrane pieniądze 
na zakup sprzętu medycznego dla Wołyńskie-
go Obwodowego Szpitala dla Dzieci – zazna-
czyła regionalny przedstawiciel fundacji “Ser-
ce do Serca”.

Ania TET
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«Luceoria» заспівала 
у Вонвольниці
За два десятиліття незалежності України оскомину набили 
постійні пошуки золотого вектора, при дотриманні напрямку 
якого ми отримаємо щасливу і заможну державу. Керманичі 
кидають свої погляди то на Схід, то на Захід, а то і зовсім праг-
нуть рухатися в обидві сторони одночасно. Натомість, для 
пересічних громадян давно є очевидним те, що варто просто 
рівнятися на тих, хто живе краще. Не берімо для прикладу 
великих мегаполісів, як то Варшава, Прага чи Будапешт. По-
гляньмо, скажімо, на життя простих поляків у польській гли-
бинці. Повірте, отримаємо відповідь, куди прямувати.

Нещодавно хор «Luceoria», 
що діє при Товаристві поль-
ської культури на Волині іме-
ні Еви Фелінської, побував у 
невеличкому мальовничому 
куточку Люблінського воє-
водства – ґміні Вонвольниця. 
Можливо, для вибагливих 
мандрівників, котрі подо-
рожують виключно завдяки 
відомим світовим центрам 
туризму, ця назва абсолют-
но нічого не скаже. Проте 
справжнім любителям подо-
рожей та історії, людям, котрі 
прагнуть знати і розуміти, як 
жила Європа тисячоліттями 
і яким чином вона побуду-
вала високоцивілізоване сус-
пільство, буде надзвичайно 
цікаво познайомитися з Вон-
вольницею. Згідно легенди, 
вона була заснована ще у VII 
ст. князем Краком, котрий 
назвав містечко «малим Ва-
велем», Вонвольниця відігра-
вала важливу роль, адже сто-
яла на торгових шляхах, які 
з’єднували Захід зі Сходом. 
Місто мало ринкову площу, 
костел, замок з оборонними 
вежами та розвинуту інф-
раструктуру, що дозволяло 
мешканцям жити досить за-
можно. Проте  численні ка-
таклізми, що потрясали сто-
літтями Європу, не обійшли 
стороною і цього містечка 
– це і масштабні пожежі, нео-
дноразові напади російських, 
шведських та саксонських 
військ, страшні потрясіння 
у часи поділів Польщі. Після 
репресій, спричинених Січ-
невим повстанням, Вонволь-
ниця взагалі втратила права 
міста. Війни XX ст. також 
зробили усе, щоб стерти її 
з лиця землі. Здавалося, що 
така трагічна історія містеч-
ка залишить нащадкам лише 
руїни. Сьогодні Вонвольни-
ця, завдяки невтомній та на-

полегливій праці своїх меш-
канців, є розбудованим та 
розвинутим селищем, у яко-
му проживає близько 5 тисяч 
жителів.

Вонвольниця справді 
може слугувати прекрасним 
прикладом, як потрібно роз-
будовувати маленький край, 
де немає промислових гіган-
тів, потужних підприємств, 
які без проблем давали би ро-
боту місцевим мешканцям. 
Пріоритетом тут, безумов-
но, є сільське господарство. 
Велике враження створює 
надзвичайно бережливе гос-
подарське ставлення до зем-
лі. Не пустує жоден клаптик 
ґрунту, все оброблено і дає 
щороку пристойні врожаї. 
Окрім цього, завдяки сприят-
ливим кліматичним умовам, 
Вонвольниця стала центром 
зеленого туризму та відпо-
чинку. Винятковість цих 
теренів, створена віковою 
історією, величезною кількіс-
тю релігійних та культурних 
центрів, цікавими історични-
ми пам’ятками та неповтор-
ним ландшафтом, змушує 
туристів щороку повертатися 
сюди на відпочинок. 

Саме такі враження при-
везли з неповторної Люблін-
щини лучани, яким довелося 
нещодавно відвідати цей гос-
тинний край. На запрошення 
влади ґміни відмітити разом 
свято містечка до Вонволь-
ниці приїхали два луцьких 
музичних колективи – ан-
самбль «Волинські соловей-
ки» та хор «Luceoria». Митці 
отримали масу позитивних 
емоцій та задоволення від 
спілкування з польськими 
друзями. Величезна кількість 
різноманітних заходів охопи-
ла кожного мешканця та гос-
тя Вонвольниці. Свято набу-
ло сімейного формату, адже 

у різноманітних концертах, 
конкурсах, змаганнях брали 
участь цілі родини. До речі, 
Вонвольниця має молоде об-
личчя – у містечку проживає 
досить багато молоді та дітей, 
які не планують покидати 
малу батьківщину, що є теж 
досить перспективним для 
розвитку краю.

Гостей з України місце-
ві мешканці приймали радо 
і тепло. Аплодисменти та 
захоплені вигуки, як і за-
вжди, отримав у нагороду 
ансамбль «Волинські соло-
вейки», який не потребує до-
даткової реклами, адже уже 
більше десяти років добре 
знаний не лише на Волині, 
але і за її межами. Для хору 
«Luceoria», нещодавно ство-
реного ентузіастами Товари-
ства польської культури на 
Волині імені Еви Фелінської 
для популяризації польської 
та української пісні, ця по-
їздка стала першим закор-
донним дебютом, з яким він 
впорався на “відмінно”. По-
ляки були вражені, що наші 
хористки знають так багато 
польських пісень. На спіль-
ній неформальній зустрічі з 
місцевою музичною форма-
цією «Seniory» разом вико-
нували пісні як українською, 
так і польською мовами, бу-
дували спільні плани. Так що, 
можливо, найближчим часом 
зможемо почути спів одного 
з польських колективів уже в 
Луцьку. 

Така співпраця – прояв 
народної дипломатії. Цивілі-
зована Європа знаходиться 
на відстані протягнутої руки 
і вона завжди готова співп-
рацювати. Важливо цим ско-
ристатися. Важливо не тільки 
для Європи, а й для нас.

Ольга ГОРЯЧЄВА

«Luceoria» під час виступу у П
ольщ

і

«Luceoria» śpiewała
w Wąwolnicy
Po dwudziestu latach niepodległości Ukrainy mamy już dość 
ciągłych poszukiwań złotego wektoru, za pomocą którego 
osiągnęlibyśmy szczęśliwe i bogate państwo. Władze są wpa-
trzone raz we Wschód, raz w Zachód, w końcu pragną poru-
szać się w obu kierunkach równolegle. Jednak dla zwykłych 
obywateli od dawna jasne jest, że należy wzorować się na 
tych, którzy żyją lepiej. Nie bierzmy za wzór takich metropolii, 
jak Warszawa, Praga czy Budapeszt. Spójrzmy na życie zwy-
kłych Polaków z polskiej prowincji. Proszę mi wierzyć, otrzy-
mamy odpowiedź, dokąd iść.

Nie tak dawno chór «Lu-
ceoria» działający przy Sto-
warzyszeniu Kultury Polskiej 
na Wołyniu imienia Ewy Fe-
lińskiej odwiedził Wąwolnicę, 
małą malowniczą miejsco-
wość województwa lubelskie-
go. Być może wymagającym 
turystom, którzy podróżują 
wyłącznie po centrach tury-
stycznych o światowej reno-
mie, ta nazwa absolutnie nic 
nie mówi. Jednak prawdziwi 
fani podróży i historii, lu-
dzie, którzy pragną wiedzieć 
i rozumieć, jak żyła Europa w 
ciągu tysięcy lat i w jaki spo-
sób budowała społeczeństwo 
o wysokiej cywilizacji, na 
pewno będą zainteresowani 
Wąwolnicą. Według legendy, 
została ona założona jeszcze 
w VII wieku przez księcia 
Kraka, który nazwał miastecz-
ko «małym Wawelem». Wą-
wolnica pełniła ważną rolę, 
ponieważ łączyła drogi han-
dlowe Wschodu i Zachodu. 
Miasto posiadało plac rynko-
wy, kościół, zamek warowny 
i rozwiniętą infrastrukturę, 
co czyniło jego mieszkańców 
dość zamożnymi. Jednak licz-
ne katastrofy, które niszczyły 
Europą przez wieki, nie omi-
nęły również tego miastecz-
ka – były to ogromne pożary, 
niejednokrotne ataki wojsk 
rosyjskich, szwedzkich i sak-
sońskich, straszliwe ciosy w 
czasie rozbiorów Polski. Po 
represjach spowodowanych 
przez Powstanie Styczniowe, 
Wąwolnica utraciła wszyst-
kie prawa miasta. Wojny XX 
wieku również przyczyniły 
się do jej zniszczenia. Wyda-
wało się, że te tragiczne dzieje 
miasteczka pozostawią dla po-
tomków tylko ruiny. Obecnie 
Wąwolnica, dzięki nieustannej 
i niestrudzonej pracy swoich 

mieszkańców, jest rozbudo-
wanym i rozwiniętym mia-
steczkiem, które liczy około 5 
tysięcy mieszkańców.

Wąwolnica w rzeczywisto-
ści może służyć  jako dosko-
nały przykład, jak należy bu-
dować mały region, gdzie nie 
ma gigantów przemysłowych, 
potężnych przedsiębiorstw, 
które by bez żadnych proble-
mów zatrudniały lokalną spo-
łeczność. W tym przypadku 
priorytetem jest oczywiście 
rolnictwo. Wielkie wrażenie 
sprawia bardzo oszczędne za-
gospodarowanie. Nie ma ani 
kawałka jałowej ziemi, wszyst-
ko jest zadbane i corocznie 
daje duże plony. Ponadto, ze 
względu na korzystne warunki 
klimatyczne, Wąwolnica jest 
ośrodkiem eko-turystyki i re-
kreacji. Ekskluzywność tych 
obszarów, zakorzeniona w wie-
kowej historii, z wielką liczbą 
ośrodków religijnych i kultu-
ralnych, ciekawymi zabytkami 
historycznymi i unikalnymi 
krajobrazami, każdego roku 
zmusza turystów do powrotu 
na wakacje. 

Właśnie z takimi wrażenia-
mi wrócili z niepowtarzalnej 
Lubelszczyzny mieszkańcy 
Łucka, którzy ostatnio mieli 
okazję zwiedzić ten gościn-
ny region. Na zaproszenie 
władz gminy na obchody 
Dni Wąwolnicy przyjechały 
dwa łuckie zespoły muzyczne 
– zespół «Wołyńskie słowi-
ki» i chór «Luceoria». Polscy 
przyjaciele przekazali łuckim 
artystom dużo pozytywnych 
emocji. Ogromna liczba róż-
norodnych przedsięwzięć do-
tyczyła każdego mieszkańca 
i gościa Wąwolnicy. Impreza 
miała charakter rodzinny, 
w koncertach, konkursach i 
zawodach brały udział całe 

rodziny. Nawiasem mówiąc, 
Wąwolnica ma młodą twarz – 
miasteczko zamieszkuje dużo 
młodzieży i dzieci, które nie 
zamierzają porzucać małej oj-
czyzny, co również jest bardzo 
obiecujące dla rozwoju regio-
nu.

Gości z Ukrainy lokalna 
społeczność powitała bardzo 
życzliwie i ciepło. Oklaski i 
wykrzyki zachwytu, jak za-
wsze, otrzymał w nagrodę ze-
spół «Wołyńskie słowiki», któ-
ry nie potrzebuje dodatkowej 
reklamy, ponieważ od ponad 
dziesięciu lat jest znany nie 
tylko na Wołyniu, lecz rów-
nież poza jego granicami. Dla 
chóru «Luceoria», niedawno 
założonego przez pasjonatów 
Stowarzyszenia Kultury Pol-
skiej na Wołyniu imienia Ewy 
Felińskiej w celu promowania 
polskiej i ukraińskiej pieśni, 
ta podróż stała się pierwszym 
debiutem zagranicznym, któ-
ry zaliczył na “bardzo do-
bry”. Polacy byli zaskoczeni, 
że nasi artyści znają tak dużo 
polskich piosenek. Na wspól-
nym nieformalnym spotkaniu 
z lokalną muzyczną formacją 
«Seniory» razem wykonywa-
li pieśni zarówno w języku 
ukraińskim, jak też w polskim, 
budowali wspólne plany. Tak 
więc, być może, w najbliższym 
czasie usłyszymy śpiew jedne-
go z polskich zespołów w Łu-
cku. 

Taka współpraca jest prze-
jawem dyplomacji narodowej. 
Cywilizowana Europa znajdu-
je się w odległości wyciągnię-
tej ręki i zawsze jest gotowa do 
współpracy. Ważne jest, aby z 
tego skorzystać. Jest to ważne 
nie tylko dla Europy, ale i dla 
nas.

Olga GORIACIEWA

... на відпочинку
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Роль церкви 
в побудові 
громадянського 
суспільства
Минулого тижня у нашому місті відбувся цікавий діалог на 
досить непросту тему – роль та місце церкви у побудові гро-
мадянського суспільства. 

Тема побудови демокра-
тичного, вільного суспіль-
ства не нова і часто викликає 
жвавий інтерес у науковців, 
політологів, представників 
самоврядування та громад-
ських організацій. Нині ж 
до обговорення долучили-
ся і представники церкви. З 
ініціативи комісії у справах 
мирян УГКЦ та за підтрим-
ки Луцького екзархату УГКЦ  
відбувся круглий стіл, де бо-
гослови представили досить 
потужну концепцію побудо-
ви громадянського суспіль-
ства з точки зору християн-
ського вчення.

У прагненні відповісти на 
питання, яке значення віді-
грає сьогодні Церква у  по-
будові громадянського сус-
пільства, учасники дискусії  
торкнулись пошуку всього, 
що єднає християнські цін-
ності і громадянське суспіль-
ство. Важливим моментом 
у розмові  було визначення 
ролі людини у суспільстві 
саме з точки зору християн-
ського вчення. Розглянули 
через призму суспільного 
вчення Церкви і ті процеси, 
що сьогодні відбуваються в 
Україні.

Що ж ми, насправді, бу-
дуємо? І що є тим головним 
критерієм, яким потрібно 
керуватися у побудові про-
цвітаючого суспільства? 
Щоби знати, що будувати, 
треба мати точку опори. З 
точки зору Церкви, яка вва-
жає християнські суспільні 
цінності основоположними, 
та і на думку багатьох політо-
логів, центром завжди визна-
чалася людина. Саме людина 
зі своїм достойним місцем в 
сім’ї, спільноті, суспільстві 
чи державі повинна стояти 
на вершині цінностей. Те, що 
ми найбільше цінуємо, ми і 
найбільше оберігаємо. Необ-

хідно усвідомити кожному, 
що він є людиною, Богом 
призначеною для свободи, 
можливістю вільно розпоря-
джатися самим собою і віль-
но визначати свої стосунки 
з іншими людьми. Скажімо, 
зарплата чи пенсія повинні 
дати можливість достойного 
рівня життя людини. Якщо 
людина приречена важко 
працювати задля виживання, 
вона уже стає рабом ситуації, 
що порушує християнську 
концепцію, вона уже не може 
бути вільною ні у своєму ви-
борі, ні у діях.

Проблема цінності люди-
ни для суспільства є визна-
чальною, коли говоримо про 
громадянське суспільство –
спільноту вільних і відпо-
відальних людей, котрі не є 
натовпом. Громадянське  сус-
пільство не сумісне з понят-
тями маси, верстви, клану, 
тому що воно складається з 
особистостей, які роблять 
усвідомлений вибір. Грома-
дянське суспільство розгля-
дається як, свого роду, сус-
пільний стримуючий фактор 
для держави. Кажуть, що 
країни, де є розвинуте грома-
дянське суспільство, менше 
схильні до диктатури, менше 
піддані корупції, краще вну-
трішньо організовані, люди 
відчувають себе вільнішими, 
а суспільні інститути – ефек-
тивнішими. 

Чому громадянське сус-
пільство склалося в Європі? 
Історичним корінням Євро-
пи є християнство. За 2000 
років  склався певний світо-
гляд, який дозволив Євро-
пі стати родоначальницею 
громадянського суспільства. 
Для прикладу, у таких про-
цвітаючих державах, як Са-
удівська Аравія чи ОАЕ, де 
панує інший релігійний та 
суспільний світогляд, грома-

дянського суспільства немає. 
Чи може відчувати себе віль-
ною жінка в Саудівській Ара-
вії, коли вона не має права 
самостійно подорожувати, 
шукати роботу чи керувати 
автомобілем? Закони шаріату 
мають набагато більше зна-
чення, аніж свобода та вибір. 
Громадянське суспільство є 
чужим і для Китаю. Вікові 
традиції східної свідомості 
ставлять у центр не людину. 
Там людина є лише цеглин-
кою у Великій китайській 
стіні і повинна служити ви-
щій цілі. Християнство ж на-
голошує, що людина є ціллю, 
а не засобом. Окрема людина 
є важливішою, ніж мертві ін-
тереси великих імперій. Це є 
основою християнства і, од-
ночасно, центральною ідеєю 
громадянського суспільства.

Яке ж місце у цьому займає 
Церква і що може зробити 
для побудови процвітаючого 
суспільства? Як суспільна ін-
ституція у структурі грома-
дянського суспільства, саме 
Церква бере на себе місію ви-
ховання громадян у вірі, від-
повідно до християнських цін-
ностей.  Вона може слугувати 
прикладом. Самоорганізація 
парафії, що є об’єднанням ві-
руючих громадян, вважається 
елементом громадянського 
суспільства. Дуже багато рі-
шень, окрім духовної опіки та 
пастирського проводу, при-
ймає громада. На жаль, за-
значають святі отці, сьогодні 
складається негативна прак-
тика, коли іноді недобросо-
вісні політики намагаються 
маніпулювати Церквою. Це 
і не дивно, з огляду на те, що 
останні соціологічні аналізи 
показують рівень довіри, ска-
жімо, до Верховної Ради на 
рівні 2 відсотків. Довіряють 
Церкві, без зазначення будь-
якої конфесійної приналеж-
ності, близько 70 відсотків 
опитаних. Можливо, цю до-
віру необхідно якось зафік-
сувати у нашому Основному 
законі – Конституції України, 
щоб відокремлення Церк-
ви від держави не виглядало 
як відокремленням Церкви 
від суспільства. Адже саме у 
Преамбулі, частині Консти-
туції, яка визначає дух цього 
документа, є прекрасні слова 
про те, що цей документ при-
ймається «усвідомлюючи від-
повідальність перед Богом, 
власною совістю, попередні-
ми, нинішнім та прийдешніми 
поколіннями». 

Побудувати гармонійне 
суспільство можливо лише, 
повернувшись до християн-
ських засад. Тільки живучи 
за Божими Заповідями, отри-
маємо щастя для людини, 
родини, суспільства, народу. 
«Щасливий є народ, Господь 
якого – Бог» (Пс. 144, 15).

Ольга ГОРЯЧЄВА

Засідання круглого столу

Rola Kościoła
w budowie

społeczeństwa
obywatelskiego

W zeszłym tygodniu w naszym mieście odbył się ciekawy dialog 
dotyczący trudnego tematu – roli i miejsca Kościoła w budowie 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Kwestia budowy wolnego 
demokratycznego społeczeń-
stwa nie jest nowa i często wy-
wołuje zainteresowanie ze stro-
ny naukowców, politologów, 
przedstawicieli samorządów i 
organizacji społecznych. Tym 
razem w rozmowach uczest-
niczyli także przedstawiciele 
Kościoła. Dzięki inicjatywie 
Komisji ds. Wiernych Świe-
ckich Ukraińskiego Kościo-
ła Greckokatolickiego i przy 
wsparciu Łuckiego Egzarchatu 
UKGK odbył się okrągły stół, 
przy którym teolodzy przed-
stawili koncepcję budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, 
która oparta jest na zasadach 
chrześcijaństwa.

Pragnąc odpowiedzieć na 
pytanie, jaką rolę odgrywa dziś 
Kościół w budowie społeczeń-
stwa obywatelskiego, uczestni-
cy dyskusji poszukiwali tego, co 
łączy wartości chrześcijańskie i 
społeczeństwo obywatelskie. 
Podczas rozmowy spróbowali 
wyjaśnić rolę człowieka w spo-
łeczeństwie właśnie z punktu 
widzenia chrześcijaństwa. Roz-
patrzono przez pryzmat nauki 
społecznej Kościoła także pro-
cesy odbywające się dziś na 
Ukrainie.

Co tak naprawdę buduje-
my? I co jest tym głównym 
kryterium, którym należy się 
kierować rozbudowując  roz-
winięte społeczeństwo? Żeby 
wiedzieć, co budować, należy 
mieć punkt oparcia. Z punktu 
widzenia Kościoła, który uwa-
ża za zasadnicze chrześcijań-
skie wartości społeczne, a tak-
że zdaniem wielu politologów 
w centrum zawsze znajdował 
się człowiek. Właśnie czło-
wiek ze swoim godnym miej-
scem w rodzinie, wspólnocie, 
społeczeństwie czy państwie 
musi znaleźć się na szczy-
cie wartości. To, co najbar-
dziej cenimy, to najbardziej 
chronimy. Każdy koniecznie 
musi uświadomić sobie, że 
on jest człowiekiem, którego 
Bóg przeznaczył do wolności, 
możliwości bycia samym sobą 
i wyznaczania swojego miej-
sca wśród innych ludźmi. Po-
wiedzmy, wynagrodzenie czy 
emerytura muszą stworzyć 
warunki dla godnego pozio-
mu życia człowieka, aby miał 
zagwarantowane podstawowe 
potrzeby. Jeśli człowiek jest 
skazany na ciężką pracę w celu 
przetrwania, on już staje się 
niewolnikiem sytuacji, co nie 
odpowiada chrześcijańskiej 
koncepcji, już nie może być 
wolny ani w swoim wyborze, 
ani w swoich działaniach.

Problem roli człowieka w 
społeczeństwa jest decydujący, 
gdy mówimy o społeczeństwie 
obywatelskim – wspólnocie 
wolnych i odpowiedzialnych 
ludzi nie będących tłumem. W 
społeczeństwie obywatelskim 
nie ma miejsca dla mas, warstw 
i klanów, ponieważ składa się 
ono z osobistości dokonują-
cych uświadomionego wyboru. 
Społeczeństwo obywatelskie 
rozpatrywane jest jako swe-

go rodzaju społeczny czynnik 
powstrzymujący dla państwa. 
Uważa się, że krajom, w któ-
rych społeczeństwo obywatel-
skie jest rozwinięte, nie zagraża 
dyktatura, są mniej skorum-
powane, lepiej zorganizowane, 
ludzie czują się wolni, a in-
stytucje społeczne są bardziej 
efektywne. 

Dlaczego społeczeństwo 
obywatelskie istnieje w Euro-
pie? Historycznym korzeniem 
Europy jest chrześcijaństwo. 
W ciągu 2000 lat  utworzył się 
światopogląd, który pozwolił 
Europie zostać założycielką 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Na przykład w takich rozwi-
niętych państwach, jak Arabia 
Saudyjska lub Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, gdzie pa-
nuje inny religijny i społeczny 
wymiar światopoglądu, nie ma 
społeczeństwa obywatelskie-
go. Czy może czuć się wolną 
kobieta w Arabii Saudyjskiej, 
jeżeli nie ma prawa samodziel-
nie podróżować, szukać pracy 
czy prowadzić samochód. Tu 
zasady szariatu mają o wiele 
większe znaczenie, niż wolność 
i wybór. Społeczeństwo obywa-
telskie jest obce także Chinom. 
Wiekowe tradycje wschodnie 
nie stawiają po środku człowie-
ka. Tam człowiek jest tylko ce-
giełką Wielkiego Muru Chiń-
skiego i musi służyć wyższemu 
celowi. Chrześcijaństwo nato-
miast twierdzi, że człowiek jest 
celem, a nie środkiem. Czło-
wiek jest ważniejszy, niż mar-
twe interesy dużych imperiów. 
Jest to podstawa chrześcijań-
stwa i jednocześnie centralna 
idea społeczeństwa obywatel-
skiego.

Jaka więc jest w tym wszyst-
kim rola Kościoła i co on może 
zrobić dla budowy rozwinię-
tego społeczeństwa? Jako spo-
łeczna instytucja w społeczeń-
stwie obywatelskim właśnie 

Kościół ma misję wychowania 
obywateli w wierze w opar-
ciu o wartości chrześcijańskie. 
Może on służyć przykładem. 
Samoorganizacja parafi i będą-
cej zjednoczeniem wierzących 
obywateli uważana jest za ele-
ment społeczeństwa obywa-
telskiego. Bardzo dużo decyzji 
mimo przewodnictwa duszpa-
sterskiego podejmuje wspól-
nota. Niestety, jak zaznaczają 
duchowni, obecnie istnieje ne-
gatywna praktyka, kiedy nie-
sumienni politycy pragną ma-
nipulować Kościołem. Nie jest 
to dziwne, przecież z ostatnich 
sondaży wynika, że poziom 
zaufania powiedzmy do Rady 
Najwyższej wynosi obecnie 2 
proc. Ufają Kościołowi (bez za-
znaczania jakiejkolwiek przy-
należności konfesyjnej) blisko 
70 proc. respondentów. Być 
może to zaufanie musi zostać 
w jakiś sposób odnotowane w 
naszej ustawie zasadniczej – 
Konstytucji Ukrainy, żeby se-
paracja Kościoła i państwa nie 
wyglądała jak separacja Koś-
cioła i społeczeństwa. Przecież 
właśnie w Preambule, która 
wyznacza istotę Konstytucji, 
są przepiękne słowa o tym, że 
ten dokument uchwalany jest 
“uznając odpowiedzialność 
przed Bogiem, własnym su-
mieniem, poprzednimi, obec-
nymi i przyszłymi pokolenia-
mi”. 

Zbudować harmonijne 
społeczeństwo można tylko 
wróciwszy do zasad chrześci-
jaństwa. Tylko żyjąc w oparciu 
o przykazania Boże otrzyma-
my szczęście dla człowieka, 
rodziny, społeczeństwa, naro-
du. “Błogosławiony lud, któ-
rego Bogiem jest Pan!” (PS. 
144,15).

Olga GORIACIEWA
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Вроцлав – «Європейська cтолиця 
культури – 2016»

13 червня 1985 р. міністри культури країн-членів Ради Європейсько-
го Союзу (не плутати з Радою Європи!) прийняли рішення про що-

річний вибір «Європейського міста культури», яке протягом року могло б 
презентувати та пропагувати культуру своєї країни. 

У 2000 р. замість «Євро-
пейського міста культури» 
почали вибирати «Європей-
ську столицю культури». Така 
зміна відбулася у зв’язку з по-
чатком реалізації ЄС програ-
ми «Культура-2000». Як і рані-
ше, така честь могла випасти 
лише одному місту на рік. Ви-
нятком став, щоправда, 2000 
рік – тоді було вибрано аж 9 

європейських столиць куль-
тури, двома з яких стали міста 
з країн, що лише очікували на 
членство в ЄС. Це були чеська 
Прага та польський Краків.

З 2009 р. функції «Євро-
пейської столиці культури» 
щорічно виконують вже два 
міста. Одне з них обов’язково 
мусить бути розташоване на 
території котроїсь із «старих»  
країн-членів ЄС, а інше – ре-
презентувати країну «нового» 
члена Євросоюзу. У ниніш-
ньому році, наприклад, «Єв-
ропейськими столицями куль-
тури» є фінське місто Турку та 
столиця Естонії Таллінн.

У 2016 р. цю почесну місію 
виконуватимуть одне іспан-
ське (Сан-Себастіан) та одне 
польське місто. Останнім, як 
ми довідалися 21 червня ни-
нішнього року, став Вроцлав. 
Вибір міст-переможців було 
виконано міжнародною гру-
пою з 13 експертів (7 пред-
ставників від ЄС і 6 – від Мі-
ністерства культури Польщі) 
під час двоетапного конкурсу.

Початок конкурсу на ви-
бір «Європейської столиці 
культури» Міністерство куль-
тури і національної спадщини 
Республіки Польща оголосило 
9 листопада 2009 р. До першо-
го етапу конкурсу зголосило-

ся 11 польських міст: Білосток, 
Бидгощ, Ґданьск, Катовіце, 
Люблін, Лодзь, Познань, Ще-
цин, Торунь, Варшава і Вроц-
лав. Представники кожного 
із них приготували програми, 
які планували реалізувати 
у разі своєї перемоги. Після 
оцінки цих програм 13 жов-
тня 2010 р. експертами було 
обрано 5 міст-фіналістів кон-

курсу. Ними стали Ґданьск, 
Катовіце, Люблін, Варшава 
та Вроцлав. Кожне з цих міст 
розробило власну промоцій-
ну кампанію, яку проводило у 
Польщі та за кордоном.

Дуже промовистими були 
гасла, під якими ці кампанії 
проводилися. Так, Ґданьск по-
зиціонувався як місто-колиска 
польської свободи, назвавши 
свою заяву на звання «Євро-
пейської столиці культури» 
«Культура свободи». Катовіце 
представляли як «місто садів», 
прагнучи заперечити стерео-
тип брудного та нудного про-
мислового осередку. Люблін 
як «місто в діалозі» робив на-
голос на своєму винятково-
му географічному розміщен-
ні, прагнучи символізувати 
відкритість Європейського 
Союзу на Схід, єдність куль-
турного простору Західної, 
Центральної та Східної Євро-
пи. Варшава, яка брала участь 
у конкурсі під гаслом «Нова 
Варшава для відродженої Єв-
ропи», підкреслювала свій 
творчий потенціал і бажання 
піднести культуру на вищий 
рівень, перетворити її на один 
із пріоритетів розвитку у цілій 
Європі.

Вроцлав, переможець кон-
курсу, своїм гаслом обрав 
фразу «Простори для краси». 

Такими просторами є не тіль-
ки місця, у яких твориться 
культура, але і душі людей, ко-
трі до культури доторкаються, 
навіть при звичайному спогля-
данні картини чи читанні по-
езії. Головним завданням цих 
«просторів для краси», згідно з 
концепцією Вроцлава як «Єв-
ропейської столиці культури – 
2016», стануть спільні пошуки 
нових форм краси у найшир-
шому її розумінні.

Пропозиції Вроцлава 
щодо реалізації своєї про-
грами як «Європейської сто-
лиці культури – 2016» згру-
повано в 5 тематичних блоків, 
кожен з яких включає в себе 
по кілька десятків проектів, 
об’єднаних спільною метою. 
Перший блок названо «Від-
кривання простору», а його 
метою є розвиток культурної 
інфраструктури міста. Дру-
гий тематичний блок – «Кра-
са в полі зору». Проекти, які 
будуть реалізовані в його 
рамках, мають вивести куль-
туру на вулицю, зробити її 
частиною міського ландшаф-
ту. Третій тематичний блок –
«Близькість краси» – присвя-
чено введенню краси до  най-
ближчого оточення людини, 
навчанню людей бачити цю 
красу навіть у своїй щоден-
ності, в побутовому оточенні. 
Четвертий тематичний блок 
носить назву «Краса у кіберп-
росторі». Проекти, що його 
складають, спрямовані на ви-
користання сучасних інфор-
маційних технологій у куль-
турі. П’ятий тематичний блок 
програми дій Вроцлава як 
«Європейської столиці куль-
тури – 2016» – «Сили природи 
– потужність культури». Він 
наголошує на нерозривності 
зв’язку між природою і куль-
турою, підкреслює культурне 
значення багатств природи та 
необхідність їх збереження.

Цікаво, що кожен мешка-
нець міста, кожна неурядова 
організація могли запропо-
нувати свою ідею, свій про-
ект для цієї програми. Всьо-
го було надіслано 600 таких 
пропозицій, 150 з яких уві-
йшло до остаточного варіан-
ту конкурсної заявки Вроц-
лава. Усі, хто хоче детальніше 
ознайомитися з текстом цієї 
заявки, можуть знайти її в 
Інтернеті за адресою:
http://www.wro2016.pl/
fi leadmin/user_upload/
application/aplikacja_na_
nowo_pl.pdf

У вересні 2011 р., під час 
Європейського конгресу 
культури, який відбудеться 
у Вроцлаві, пройде офіційне 
підтвердження вибору його 
як «Європейської столиці 
культури – 2016». Офіцій-
не надання титулу чекає на 
Вроцлав у 2012 році. 

Наталія КАТРЕНЧІКОВА

Wrocław Europejską Stolicą Kultury 
2016

13 czerwca 1985 r. ministrowie kultury krajów członkowskich Rady UE 
(nie mylić z Radą Europy!) podjęli decyzję dotyczącą corocznego wy-

boru Europejskiego Miasta Kultury, które w ciągu roku mogłoby przedstawiać i 
propagować kulturę swojego kraju.

W 2000 r. zamiast Europej-
skiego Miasta Kultury zaczęto 
wybierać Europejską Stolicę 
Kultury. Taka zmiana odbyła 
się w związku z rozpoczęciem 
realizacji przez UE programu 
«Kultura–2000». Jak do tej 
pory taki zaszczyt mogło mieć 
tylko jedno miasto na rok. Wy-
jątkiem stał się rok 2000, kie-
dy wybrano aż 9 Europejskich 
Stolic Kultury, w tym dwie z 
krajów wówczas jeszcze ocze-
kujących na członkostwo w 
UE. Były to czeska Praga i pol-
ski Kraków.

Od 2009 r. na Europejskie 
Stolice Kultury corocznie wy-
bierane są dwa miasta. Jedno 
miasto obowiązkowo musi 
znajdować się na terenie jed-
nego ze «starych» krajów 
członkowskich UE, a inne 
– reprezentować «nowego» 
członka Unii. W bieżącym 
roku na przykład Europejski-
mi Stolicami Kultury są fi ńskie 
miasto Turku i stolica Estonii 
Tallin.

W 2016 r. tę honorową mi-
sję będzie wykonywać jedno 
hiszpańskie (San Sebastian) i 
jedno polskie miasto. Jak do-
wiedzieliśmy się 21 czerwca 
b.r., jest to Wrocław. Wyboru 
zwycięzców dokonał między-
narodowy zespół 13 eksper-
tów (7 przedstawicieli UE i 6 
z Ministerstwa Kultury RP) 
podczas dwuetapowego kon-
kursu.

Początek konkursu doty-
czącego wyboru Europejskiej 
Stolicy Kultury Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego RP ogłosiło 9 listo-
pada 2009 r. Do pierwszego 
etapu konkursu zgłosiło się 
11 polskich miast: Białystok, 
Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, 
Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, 
Toruń, Warszawa i Wrocław. 
Przedstawiciele każdego z nich 
opracowali programy, które 
planowali zrealizować w przy-
padku zwycięstwa. Po ocenie 
tych programów 13 paździer-
nika 2010 r. eksperci wyłonili 
5 fi nalistów konkursu. Były 
to Gdańsk, Katowice, Lublin, 
Warszawa i Wrocław. Każde z 
tych miast opracowało własną 
kampanię promocyjną, którą 
przeprowadzało w Polsce i za 
granicą.

Bardzo wymowne były ha-
sła, pod którymi przeprowa-
dzano te kampanie. Gdańsk 
przedstawiał siebie jako mia-
sto-kołyskę polskiej wolności, 
dając swojemu programowi 
w walce o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury nazwę «Kul-
tura wolności». Katowice wy-
startowały jako «Miasto ogro-
dów», pragnąc obalić stereotyp 
brudnego i nudnego ośrodka 
przemysłowego. Lublin jako 
«Miasto w dialogu» podkre-
ślał swoje wyjątkowe położenie 
geografi czne, pragnąc symbo-
lizować otwartość Unii Euro-
pejskiej na wschód, jedność 

przestrzeni kulturalnej w Eu-
ropie Zachodniej, Środkowej i 
Wschodniej. Warszawa, która 
brała udział w konkursie pod 
hasłem «Nowa Warszawa dla 
Odrodzonej Europy», podkre-
ślała swój twórczy potencjał i 
pragnienie podniesienia pozio-
mu kultury, przekształcenia jej 
w jeden z priorytetów rozwoju 
w całej Europie.

Wrocław, zwycięzca kon-
kursu, na swoją dewizę wybrał 
wyrażenie «Przestrzenie dla 
piękna». Takimi przestrzeniami 
są nie tylko miejsca, w których 
tworzy się kultura, ale również 
dusze ludzi, którzy dotykają 
kultury nawet przy zwykłym 
oglądaniu obrazu czy czytaniu 
poezji. Głównym zadaniem 
tych «przestrzeni dla piękna», 
według koncepcji Wrocławia 
jako Europejskiej Stolicy Kul-
tury w 2016 roku, będą wspól-
ne poszukiwania nowych form 
piękna w bardziej szerokim ro-
zumieniu tego słowa. 

Propozycje Wrocławia co 
do realizacji swojego pro-
gramu jako Europejskiej Sto-
licy Kultury 2016 podzielono 
na 5 wątków tematycznych, 
z których każdy składa się z 
kilkudziesięciu projektów, po-
łączonych wspólnym celem. 
Pierwszy wątek nazwano «Ot-
wieranie przestrzeni», jego ce-
lem jest rozwój infrastruktury 
kulturalnej w mieście. Drugi 
wątek – «Piękno w polu widze-
nia». Projekty, które zostaną 
zrealizowane w ramach tego 
wątku, powinny wywieść kultu-
rę na ulice, uczynić z niej część 
miejskiego landszaft u. Trzeci 
wątek – «Intymność piękna» – 
poświęcony jest wprowadzeniu 

piękna do  najbliższego oto-
czenia człowieka, nauczaniu 
ludzi widzenia piękna nawet 
w swojej codzienności, w by-
cie. Czwarty wątek nosi nazwę 
«Piękno w cyberprzestrzeni» 
– te projekty są skierowane na 
wykorzystywanie współczes-
nych technologii informacyj-
nych w kulturze. Piąty wątek 
tematyczny programu działań 

Wrocławia jako Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016 – «Siły 
natury – potęga kultury». 
Podkreśla on nierozerwalność 
związku pomiędzy przyrodą 
i kulturą, znaczenie bogactw 
przyrody dla kultury i koniecz-
ność ich zachowania.

Warto zauważyć, że każdy 
mieszkaniec miasta, każda or-
ganizacja pozarządowa mogła 
zaproponować swoją ideę, swój 
projekt dla tego programu. 
Łącznie nadesłano 600 takich 
propozycji, z których 150 we-
szło do końcowego wniosku 
konkursowego Wrocławia. 
Wszyscy, którzy chcieliby za-
poznać się bardziej dokładnie z 
tym wnioskiem, mogą znaleźć 
go na stronie:
http://www.wro2016.pl/
fi leadmin/user_upload/
application/aplikacja_
na_nowo_pl.pdf

We wrześniu 2011 r. pod-
czas Europejskiego Kongresu 
Kultury, który odbędzie się w 
Wrocławiu, zostanie ofi cjal-
ne potwierdzony jego wybór 
na Europejską Stolicę Kultury 
2016. Ofi cjalne nadanie tytułu 
czeka Wrocław w 2012 roku.

Natalija KATRENCIKOVA

www.deon.pl
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Tradycyjnie w przeddzień lub w Dzień 
Konstytucji Ukrainy odbywa się w Łucku 
wielka akcja artystyczna – «Noc w Łuckim 
Zamku», na którą przyjeżdżają ludzie ze 
wszystkich zakątków Ukrainy, a także turyści 
z Europy.

W wydarzeniu udział wzięło 101 uczestni-
ków. Akredytowano 73 przedstawicieli mediów, 
zarejestrowano 40 mistrzów sztuki ludowej, 
35 kowalów, rzemieślników, pszczelarzy, 23 
uczestników klubów rekonstrukcji historycz-
nej. Kuchnię wołyńską przygotowywało 75 ku-
charzy.

Również w bieżącym roku wszystko odby-
wało się według scenariusza z poprzednich 
czterech lat. Wystąpiły zespoły folklorystyczne, 
pokazano tańce średniowieczne, show ognia, 
«żywe» rzeźby, swoje umiejętności zaprezen-
towali kowale, mistrzowie gotowania miodu i 
sztuki ludowej.

Wśród gości zagranicznych po raz drugi od-
wiedził nas białoruski zespół średniowiecznej 
muzyki «Stary Olsa», a po raz pierwszy – zespół 
z Mołdawii «Zdob şi Zdub» oraz nadworny ba-
let z Krakowa «Cracovia Danza».

– Jesteśmy w Łucku po raz pierwszy i bar-
dzo nam się spodobało wasze miasto i wasza 
impreza – powiedziała naszej gazecie Alla 
Potapowa, uczestniczka krakowskiego bale-
tu nadwornego (pani Alla z pochodzenia jest 
Ukrainką, ale już przez dłuższy czas mieszka 
i pracuje w Polsce – Red.). – Macie bardzo 
piękny zamek. Nasz zespół często występuje 
w zamkach i pałacach całej Europy, dlatego 
mamy z czym porównywać. Mamy przyjem-
ność uczestniczyć w tak cudownej i magicz-
nej imprezie. Wszystko jest zorganizowane na 
bardzo wysokim poziomie.

«Cracovia Danza» przedstawił mieszkań-
com Łucka trzy części dużej sztuki pod tytułem 
«Tańce i zabawy w czasach średniowiecza», 
wielkie wrażenie wywarł nie tylko program, ale 
też niezwykle ciekawe stroje.

– Mieliśmy tylko pół godziny na występ, 
więc wybraliśmy tylko niektóre tańce. Każda 
część sztuki przedstawia różne momenty życia 
w czasach średniowiecza: powrót rycerzy z woj-
ny, spotkanie ich dam, wspólne zabawy i roz-
rywki. Pragnęliśmy również naświetlić temat 
miłości – dodaje Alla Potapowa.

Po występie, siedmioosobowa polska grupa 
poprowadziła na głównej scenie warsztaty tań-
ców średniowiecznych.

Tańce V-XV wieku były prezentowane rów-
nież przez lwowski zespół «Pantera» w rytm 
dawnej muzyki zespołu "Kings & Beggars" 
(Lwów). Tradycyjnie na «Noc w Łuckim Za-
mku» przybyły «Żywe rzeźby» z Krymu. 

Równolegle na kilku scenach odbywały się 
ciekawe występy. Teatr «Wolfram» (Krym) i 
«Taniec świetlików» (m. Połtawa) dały praw-
dziwe show ognia. Teatr na szczudłach «Show 
gigantów» z Eupatorii zaprezentował wielki 
spektakl o tematyce wenecjanskiej i słowiań-
skiej. 

Słynna artystka animacji z piasku Daria Pu-
szankina (m. Charków) stworzyła łucki zamek z 
piasku i do muzyki miejscowego zespołu «Od-
dech słońca» zaprezentowała widzom sztukę 
pod tytułem «Sen nocy letniej».

Najbardziej oczekiwanym momentem 
czerwcowej nocy był, oczywiście, występ ze-
społu muzyki folklorystyczno-rockowej «Zdob 
şi Zdub» z Mołdawii, z którym goście festiwalu 
bawili się do świtu, nucąc słowa piosenki «Wi-
dzieliśmy noc, spacerowaliśmy przez całą noc 
do rana».

Фестивалі 

П’ята безсонна ніч у 
Луцькому замку 
Придворні танці польського балету, середньовічні звуки білоруського 

гурту, вогонь і пісок українських аніматорів – усе це можна було по-
бачити під час святкування у Луцькому замку нинішнього року в ніч 
з 26 на 27 червня.

Традиційно напередодні або у День кон-
ституції України в Луцьку відбувається гран-
діозне мистецьке дійство – арт-шоу «Ніч у 
Луцькому замку», на яке з’їжджаються люди 
з усіх куточків України, а також прибувають 
туристи з Європи.

Так, на мистецьку акцію з України 
приїхав 101 учасник – представники ко-
лективів, які у червневу ніч розважали 
лучан. Акредитувалося 73 представники 
засобів масової інформації, зареєструва-
лося 40 майстрів народної творчості, 35 
ковалів, ремісників, пасічників, 23 учас-
ники клубів історичної реконструкції. 
Волинську кухню презентували 75 куха-
рів.

У нинішньому році дійство відбувалося 
за сценаріями попередніх чотирьох років. 
Виступили фольклорні гурти, були пред-
ставлені середньовічні танці, вогняні шоу, 
«живі» скульптури, продемонстрували 
свою майстерність ковалі, медовари та май-
стри народної творчості.

Із закордонних гостей вдруге до Луць-
ка завітав білоруський гурт середньовічної 
музики «Stary Olsa», а вперше – команда із 
Молдови «Zdob şi Zdub» та придворний ба-
лет із Кракова «Cracovia Danza».

– Ми вперше у Луцьку і нам дуже сподо-
балося ваше місто і ваше свято, – розповіла 
нашій газеті Алла Потапова, учасниця кра-
ківського придворного балету (пані Алла 
родом з України, але вже тривалий час живе 
і працює в Польщі, – ред.). – У вас дуже кра-
сивий замок. Наш колектив часто виступає 
у замках і палацах усієї Європи, тому є з 
чим порівнювати. Нам приємно виступати 
на такому чудовому і магічному дійстві. Все 
організовано на дуже доброму рівні.

«Cracovia Danza» показали лучанам три 
частини великої вистави під назвою «Тан-
ці і забави у часи Середньовіччя», зокрема 
вразили не лише своєю програмою, а й над-
звичайно цікавими костюмами.

– Ми мали лише півгодини на виступ, 
тому вибрали лише деякі танці. Кожна час-
тина вистави показує різні моменти життя 
у часи Середньовіччя: приїзд лицарів із ві-
йни, зустріч їх дамами, спільні забави і про-
ведення часу. Також намагалися розкрити 
тему кохання, – додає Алла Потапова.

Опісля виступу польські учасники, які 
приїхали до Луцька у складі з 7 осіб, на го-
ловній сцені провели для волинян майстер-
класи із середньовічних танців.

Танці V-XV століть демонстрували гос-
тям арт-шоу також львівський колектив 
«Пантера» під ритми ансамблю старовинної 
музики "Kings & Beggars" (Львів). Тради-
ційно на «Ніч у Луцькому замку» прибули 
«Живі скульптури» з Криму. 

Паралельно на інших майданчиках також 
відбувалися цікаві дійства. Так, вогняне шоу 
представляли театри «Вольфрам» (Крим) і 
«Танець світлячків» (м. Полтава). Театр на 
ходулях «Шоу велетнів» з Євпаторії презен-
тував грандіозне дійство на венеціанську та 
слов’янську тематики. 

Луцький замок із піску зобразила відома 
художниця піскової анімації Дарія Пушан-
кіна (м. Харків) – майстриня під музичний 
супровід луцького гурту «Подих сонця» 
продемонструвала глядачам перфоманс під 
назвою «Сон літньої ночі».

Найочікуванішим дійством червневої ночі 
був, звісно, виступ фольк-рок-етно гурту 
«Zdob şi Zdub» із Молдови, з яким гості фес-
тивалю і зустрічали світанок під приспів ві-
домої пісні «Видели ночь, гуляли всю ночь до 
утра».

Аня ТЕТ
Фото Володимира ХОМИЧА

Zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA

Bezsenna noc na Łuckim 
Zamku po raz piąty
Nadworne tańce polskiego baletu, średniowieczne dźwięki białoruskiego 

zespołu, ogień i piasek ukraińskich animatorów – to wszystko można 
było zobaczyć podczas imprezy w Łuckim Zamku w nocy z 26 na 27 czerwca.

Ania TET


