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„Różnorodność przeżyć nigdy
nie zaszkodzi”

Волинські чиновники
побували у ролі незрячих
Wołyńscy urzędnicy byli
w roli niewidomych
Для цього чиновникам Волині
зав’язали очі та запропонували
потрапити на своє робоче місце.
Dlatego urzędnikom Wołynia
zawiązano oczy i zaproponowano trafienie do swego miejsca pracy.
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Рудольф Ролінгер:
легендарна постать
Rudolf Rolinger:
legendarna postać
Актори Театру ім. Віткація із Закопаного на могилі Станіслава Ігнаци Віткевича

До механіка Ролінгера у 1924 році
звернулося керівництво СвятоТроїцького собору із пропозицією
організувати підняття дзвонів.
Do mechanika Rolingera w 1924 roku
zwrócił się zarząd Katedry Przenajświętszej Trójcy z prośbą o zainstalowanie dzwonów na dzwonnicy.
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Невідомі факти про
родину Фелінських
Nieznane fakty z życia
rodziny Felińskich

„Ніколи не
завадить
різноманітність переживань”
С

T

аме цей рядок із вірша Станіслава Ігнаци Віткевича став
en cytat z wiersza Stanisława Ignacego Witkiewicza jest nazwą
назвою вистави-дійства, що відбулася у Волинському
spektaklu, czy raczej widowiska, które odbyło się w Wołyńакадемічному обласному театрі ляльок увечері 9 жовтня.
skim Obwodowym Teatrze Lalek wieczorem 9 października.
Swoją wizję twórczości słynnego
Witkacego reprezentowała trupa teatru jego imienia z miasta Zakopane.
Teatr niedawno obchodził 25 rocznicę
powstania i w związku z tym aktorzy
postanowili odwiedzić grób swego patrona. Na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Łucku wystąpili po drodze w naszym mieście.
Сóż to był za wieczór! Najpierw widzów zaskoczyło to, że przebrani aktorzy, już w rolach, przechadzali się w
teatralnym holu, częstując wszystkich
obecnych różnymi przywiezionymi z
Tatr smakołykami przy akompaniamencie żywej muzyki góralskiej. A
kiedy aktorzy zaczęli grać fragmenty
przedstawienia tam, wśród publiczności, niektórzy łucczanie byli naprawdę
zaskoczeni. Padały strzały, błyskała
szabla, bohaterowie umierali i ożywali,
rechotali i płakali, tańczyli i śpiewali.
Dalej akcja toczyła się na scenie teatru fragmentami z dramatów: „Wariat
i zakonnica”, „Kurka Wodna”, „Sonata
Belzebuba”, „Pragmatyści” i „Witkacyautoportret”. Zadziwiające było to, jak
głęboko aktorzy przeżywają swoje role,
jak łatwo je zmieniają. Byliśmy pod
wrażeniem plastyki ich ruchów, obrazowości i pięknych głosów wszystkich
aktorów, bez wyjątku. Łuck nie tak
często gości tak wysokiej klasy teatry.
W najlepszej tradycji swego patrona i
„modernistów młodopolskich” teatr z
Zakopanego szokował, przerażał i inspirował publiczność.

Jednak „różnorodność przeżyć”
na tym się nie skończyła. W niedzielę
rano trupa wyruszyła do wsi Wełyki
Ozera (obwód rówieński), aby oddać
hołd Wybitnemu Polakowi, zawieźć reprodukcje obrazów, książki i prezenty
dla dzieci z miejscowej szkoły. Miałam
szczęście uczestniczyć w tej ekscytującej podróży.
Z zamierającym sercem wchodzę do
autobusu. Czy naprawdę będę z nimi
jechać, wśród ludzi, którzy wczoraj
na zawsze zmienili moje rozumienie
teatru ?!?... Wszyscy serdecznie witają, odnajduję wolne miejsce, cichutko
siadam i wytężam słuch. Każdy z aktorów był zajęty czymś innym: ktoś odpoczywał, ktoś czytał, ktoś inny cicho
rozmawiał, zupełnie jak zwykli ludzie.
Niebawem gdzieś na tyle autobusu zaczęli śpiewać różne piosenki, słychać
było dziwne odgłosy (jakieś mruczenie
i głęboki gardłowy indiański śpiew),
cytaty, żarty i śmiech. Nie, oni jednak
nie są zwyczajni!
Po południu dotarliśmy w końcu do
punktu przeznaczenia. Choć nie jest to
daleko, to droga jest paskudna: od czasu
do czasu trafia się na starą nawierzchnię
i autobus musi zwolnić. Wieś Wełyki
Ozera nie jest duża (około 1200 mieszkańców). Są tu szkoły (podstawowa i
średnia), kościół, kilka sklepów, apteka, rada wsi, punkt medyczny i Wiejski
Dom Kultury. Wszystko to znajduje się
w centrum wioski, a obok - stary cmentarz, dokąd od razu wyruszyliśmy, nio-

Своє бачення творчості легендарного Віткаци представляла театральна трупа його імені із міста Закопане
(Польща). Театр нещодавно відзначив 25-річчя від моменту заснування. Артисти ж вирішили відвідати
місце поховання свого патрона. Під
час подорожі вони, на запрошення
Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку, виступили у нашому місті.
Вечір виявився надзвичайним.
Спочатку глядачі були здивовані тим,
що актори у костюмах і «в образах»,
походжаючи вестибюлем театру, пригощали усіх присутніх різною смакотою, привезеною із Татр, під акомпанемент живої гуральської музики.
Коли ж польські артисти розпочали
виставу безпосередньо там, серед
глядачів, то деякі лучани були відверто ошелешені. Лунали постріли і
виблискувала шабля, герої вмирали і
оживали, реготали і плакали, танцювали і співали. Дійство продовжилося
на сцені театру фрагментами вистав
«Божевільний та черниця», «Водяна
курка», «Соната Вельзивула», «Прагматики» та «Віткаци-автопортрет».
Дивовижним було те, як глибоко актори входили у свої ролі, а також з
якою неймовірною легкістю вони їх
змінювали. Ще вразила пластичність,
вміння рухатися та прекрасні голоси
усіх без винятку артистів. Лучанам
не часто щастить приймати у себе в
гостях театри такого високого рівня.

У найкращих традиціях свого патрона та «молодопольських модерністів»
театр із Закопаного шокував, вражав і
надихав публіку.
Щоправда «різноманітність переживань» на цьому не закінчилася. У
неділю вранці трупа вирушила у село
Великі Озера, що на Рівненщині,
щоб вклонитися Великому Поляку,
а ще – відвезти репродукції картин,
книги і подарунки дітям місцевої
школи. Зізнаюся, що надзвичайно
приємно було взяти участь у цій цікавій мандрівці.
Моє серце завмерло, коли заходила до автобуса. Невже буду їхати тут,
із людьми, котрі ще вчора назавжди
змінили моє уявлення про театр?! Усі
приязно вітаються, я знаходжу вільне місце, тихенько вмощуюся і нашорошую вуха. Актори поводили себе
по-різному: хтось відпочивав, хтось
читав, ще інші – тихо розмовляли.
Абсолютно звичайні люди. Згодом
десь позаду автобуса починають лунати найрізноманітніші пісні, згодом – дивні звуки: якесь муркотіння
та глибокий гортанний індіанський
спів. Потім лунали цитати, жарти і,
звичайно, сміх. Ні, вони усе ж таки
надзвичайні!
По обіді ми, врешті, дісталися пункту призначення. Здавалося б, кілометраж невеликий, але дорога поганенька. Місцями траплялася стара бруківка
і автобус уповільнював рух. Село Великі Озера зовсім невеличке.

Вивчення
досі.

родоводу

триває

Studiowanie rodowodu trwa nadal.
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Рівненська осінь із Польщею
Rówieńska jesień z Polską
Дні польської культури на Рівненщині розпочалися концертом наприкінці вересня.
Dni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie rozpoczęły się w końcu września koncertem.
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Тараканівський форт:
відновлення пам’яті
Tarakanowska twierdza:
odzyskiwanie pamięci
16 вересня відбулися урочисті заходи по вшануванню польських
жовнірів – оборонців форту.
16 września odbyły się uroczystości,
podczas których uczczono polskich
żołnierzy – obrońców twierdzy.
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Wołynianie pozytywnie Волиняни позитивно
оцінили роботу
ocenili pracę
консульства
Konsulatu
Czas oczekiwania na wizę w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku wynosi - według deklaracji badanych
- od 2 do 20 dni. Większość ankietowanych stwierdziła, iż czekała
dłużej niż 10 dni. Jednak ilość odmów wydania wizy corocznie
spada, a w 2010 roku stanowi zaledwie 1,7%.
Takie są wyniki badania przeprowadzonego
niedawno przez socjologów Stowarzyszenia
Ochrony Praw Młodzieży Wołynia, którzy
monitorowali politykę wizową i kwestie
przekraczania granicy z Rzeczpospolitą Polską
przez obywateli Ukrainy w sierpniu bieżącego
roku. Należy przypomnieć, że podobne badania
były prowadzone na Wołyniu już trzykrotnie,
począwszy od 2008 roku. Czwarta edycja badań
pozwoliła uwzględnić trendy polityki wizowej i
aktualne praktyki KG Rzeczypospolitej Polskiej
w Łucku oraz porównać otrzymane wyniki z
poprzednimi.
„Projekt realizowany jest w ramach
Konsorcjum Eksperckich Organizacji Ukrainy
„Europa bez barier” przy wsparciu Europejskiego
Programu
Funduszu
Międzynarodowego
„Odrodzenie” – opowiedziała Iryna Omelczuk,
kierownik projektu. – W sumie ankietowanych
było 160 respondentów. W tym 120 osób na
temat procedury ubiegania się o wizę w KG
Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku a 40 osób
w kwestionariuszu dotyczącym procedury
przekraczania ukraińsko-polskiej granicy.
Jako odrębny temat został zbadany problem
przekraczania ukraińsko-polskiej granicy,
ponieważ właśnie ta sprawa wywołuje dużą
ilość skarg podróżujących (odnośnie czasu
oczekiwania na granicy, skuteczności pracy
straży granicznej i służb celnych na przejściach,
elementów korupcji oraz postawy wobec
obywateli Ukrainy).
Podczas monitoringu uwagę skupiono na
jakości realizacji umowy w sprawie uproszczenia
procedur przyznawania wiz między Ukrainą a
Unią Europejską.
„W porównaniu z poprzednimi latami
praktyka wydawania wiz uległa poprawie”
– zauważył Andrij Hawryszczuk, Prezes
Stowarzyszenia Ochrony Praw Młodzieży
Wołynia. „Nie przypisuję tego efektywności
naszej organizacji, jest to raczej wynik
współpracy z KG RP w Łucku. Konsulat bowiem
jest zawsze otwarty na potrzeby organizacji
pozarządowych i całej społeczności lokalnej.
Są to normalne demokratyczne stosunki. Na
podstawie naszych badań Konsulat dokonuje
zmian w swojej działalności, co, naszym
zdaniem, jest pouczającym przykładem dla
innych instytucji”.
Jeśli chodzi o same wyniki badań, to są one
w większości pozytywne. Respondenci ocenili
pracę Konsulatu, służb granicznych i celnych
jako „dobrą”, a czasem „bardzo dobrą”.
Na przykład, w Konsulacie Generalnym
RP w Łucku ilość odmów wydania wizy
spadła z 4,1% w 2009 roku do 1,7% w 2010
roku. Respondenci płacili za wizę przeważnie
35 euro – jest to oficjalna cena wskazana w
Porozumieniu w sprawie ułatwień wizowych.
Jednak niektórzy respondenci korzystali z
usług pośredników, dodatkowo wydając od 1
do 395 euro.
„Ludzie wydają dodatkowe pieniądze na to,
co mogą załatwić sami. Czasem stają się oni
zakładnikami oszustów, którzy podchodzą
do nich i informują, na przykład, że tego dnia
konsulat jest nieczynny, jednak za „rozsądną
cenę” można coś pomóc. Albo obcy ludzie
sprzedają innym swoje miejsca w kolejce” –
opowiedział socjolog Stanisław Demczuk.
Według sondażu na decyzję konsulatu w
różnych przypadkach wnioskodawcy oczekiwali
od 2 do 20 dni, jednak przeważnie ten okres
wynosił 14 dni (64,4%). Uzupełniając te wyniki,
Kierownik Sekcji Wizowej KG RP w Łucku –
Konsul Andrzej Kucharczuk przytacza inne
dane.
„Uzyskane wyniki są nieco inne od danych,
które ma Konsulat”. „Nasza placówka stale
monitoruje sytuację” – zauważył pan Konsul.
„Jestem odpowiedzialny za Sekcję Wizową
od lutego bieżącego roku i w tym czasie
faktu oczekiwania na wizę przez 20 dni nie
odnotowano. Maksymalnie czekało się 10-11
dni, a obecnie tylko 5-6 dni.
Na temat pośredników, którzy „pomagają”

ludziom w załatwieniu wiz Andrzej Kucharczuk
wypowiedział się, że jest to wielki problem,
chociaż odbywa się to poza Konsulatem.
„Zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko
się odbija na prestiżu Konsulatu. Dlatego milicja
walczy z pośrednikami w celu uniknięcia takich
przypadków, o których mówią dziennikarze” –
zauważył Kierownik Sekcji Wizowej KG RP w
Łucku. „Obecnie kolejek pod Konsulatem nie
ma, i to już przez dłuższy czas. Ludzie mają
wolny dostęp do Konsulatu”.
W trakcie badań oceniono również pracę
KG RP w Łucku, w szczególności stosunek
pracowników
do
petentów.
Większość
respondentów (66,6%) oceniła pytania przy
załatwieniu wizy jako uzasadnione i takie,
które nie wywołują negatywnych emocji. 88,6%
ankietowanych uważa za uzasadniony wykaz
dokumentów wymaganych przy wydawaniu
wizy.
W sprawie oceny źródeł informacji,
najwyższe wyniki uzyskały telefoniczne służby
informacyjne – 81,5%. Negatywną opinię
mają gabloty informacyjne – 2,3%, jednak
najtrudniej było ocenić warunki dostępu do
informacji zawartej na stronie internetowej –
29,6%. Ponadto, respondenci zostali poproszeni
o ocenę zachowania Konsulatu i jego chęci
pomóc petentom. Najbardziej pozytywne
reakcje otrzymała osoba informująca przez
telefon.
Jeśli chodzi o drugą część monitoringu –
procedury przekraczania ukraińsko-polskiej
granicy przez obywateli Ukrainy – odbywał
się on na przejściu granicznym Yagodin, tj. na
trasie powrotu Ukraińców z UE do ojczyzny.
„Podczas analizy sytuacji, która ma miejsce na
polskiej części granicy, okazało się, że większość
rozmówców czekała na przejściu granicznym
od 40 minut do 2 godzin. Trafiało się jednak, że
oczekiwanie przedłużało się do trzech godzin” –
poinformował socjolog Stanisław Demczuk.
Respondenci oceniali również pracę polskich
służb granicznych i celnych. W szczególności,
skuteczność kontroli paszportowej pozytywnie
oceniło 50% ankietowanych, a skuteczność
procedur celnych – 55,6% respondentów.
Jednocześnie jedna trzecia badanych osób
uważa, że procedury te są wykonywane „raczej
nieskutecznie”, bo przez to oni muszą stać na
granicy do dwóch godzin.
Nie uniknął uwagi socjologów problem
przekraczania granicy po wejściu Polski do
strefy Schengen. Większość respondentów
(62,2%) bez wahania wypowiedziała się, że
przekroczenie granicy jest trochę bardziej
skomplikowane. Autorzy badań
zadali
także pytanie o to jak respondenci oceniają
skuteczność tzw. małego ruchu granicznego.
46,8% osób stwierdziło, że nigdy nie słyszeli o
małym ruchu granicznym a 27% uważa, że ten
ruch nie ma żadnego wpływu na podróżowanie
pomiędzy dwoma krajami.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony
Praw Młodzieży Wołynia porównali ponadto
obecne wyniki badań monitoringowych z
wynikami z poprzednich lat. Tak więc w 2010
roku zauważono tendencję do zmniejszenia
liczby osób, które w celu załatwienia wizy
muszą stać w kolejkach (w 2009 roku
96,8% stało w kolejkach, a w 2010 – 55%).
Zmniejszyła się również liczba odmów (2008
– 10%, 2009 – 4,1%, 2010 – 1,7%). Wzrosła
liczba petentów KG RP w Łucku (2008 –
50%, 2009 – 46,9%, 2010 – 70%). Zasadniczo
zmienił się cel podróży do Polski. W 2008
roku podróżni jechali w większości w celu
zatrudnienia (45%), a w latach 2009-2010
przyczyną podróży przeważnie były sprawy
służbowe (odpowiednio 29,3% i 34,9%).
Kierownik Sekcji Wizowej KG RP w Łucku
Andrzej Kucharczuk zauważył, że wyniki tego
badania są bardzo cenne dla Konsulatu i jego
pracownicy uwzględnią je w swojej dalszej pracy.
Ania TET

Оформлення візи у Генеральному консульстві Республіки
Польща у Луцьку триває від 2 до 20 днів. Здебільшого заявники чекають довше 10 днів. Однак кількість відмов у наданні
візи щороку зменшується і у 2010-му становить лише 1,7%.
Такі результати дослідження оприлюднили
нещодавно соціологи Асоціації захисту прав
молоді Волині, провівши моніторинг візової
політики та проблемних питань перетину
кордону з Республікою Польща громадянами України у серпні цього року. Варто нагадати, що подібні дослідження проводилися у
Волинській області уже тричі, починаючи із
2008 року. Четверте дослідження дало змогу
вивчити особливості візової політики і практики ГК Республіки Польща у Луцьку і порівняти отримані результати із попередніми.
- Цей проект реалізовувався в рамках
Консорціуму експертних організацій України „Європа без бар’єрів” за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду
„Відродження”, - розповіла Ірина Омельчук,
керівник проекту. - Загалом було опитано
160 респондентів, з них – 120 осіб під час
анкетування щодо проходження процедури отримання шенгенської візи в ГК Республіки Польща у Луцьку та 40 осіб – у рамках анкетування щодо процедури перетину
українсько-польського кордону. Процедура
перетину українсько-польського кордону викликає найбільше нарікань подорожуючих
(тривалість очікування, оперативність роботи прикордонників та митників на пунктах
перетину, елементи корупції, ставлення до
українських громадян).
Найбільше уваги було приділено якості
виконання угоди про спрощення оформлення візи між Україною та Європейським Союзом.
- Порівняно із попередніми роками, практика видачі віз значно покращилася, - зауважив Андрій Гаврищук, голова Асоціації захисту прав молоді Волині. - Я не присвоюю
цей результат діям нашої організації, це є
спільна співпраця із ГК Республіки Польща
у Луцьку, бо консульство завжди йде назустріч громадським організаціям та громадськості загалом. Це є нормальні демократичні стосунки. На підставі наших опитувань
консульство вносить корективи у свою діяльність і це, на мою думку, є показовим для
інших.
Респонденти оцінили роботу консульства,
польських прикордонних і митних служб на
„добре”, а іноді – „відмінно”, тому вцілому
результати моніторингового опитування позитивні.
Зокрема, у Генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку зменшилася кількість відмов у наданні візи з 4,1% у 2009 році
до 1,7% у 2010-му. Респонденти сплачували
за візу переважно 35 євро – це ціна, яка встановлена Угодою про спрощення оформлення
віз. Однак заявники часто користувалися послугами посередників і витрачали додатково
від 1 до 395 євро.
- Люди витрачають додаткові кошти на те,
що можуть зробити самі. Іноді вони стають
заручниками шахраїв, які підходять до них і
кажуть, приміром, що сьогодні консульство
не працює, але за помірну ціну вони готові
допомогти, або ж ці незнайомці продають
людям свої місця у черзі, - наголосив соціолог Станіслав Демчук.
Згідно із результатами опитування на рішення консульства у різних випадках заявники очікували від 2 до 20 днів, але, в переважній більшості, цей термін становив 14
днів (64,4%). З приводу таких результатів
консул візового відділу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку Анджей Кухарчук наводить інші дані.
- Ці дані трохи відрізняються від тих, що
має консульство. Адже ми теж постійно моніторуємо ситуацію, - зауважив пан Анджей.
- Я відповідаю за візовий відділ з лютого 2010
року, і такого терміну на очікування візи, як
20 днів, не було. Максимально це – 10-11
днів, а зараз – лише 5-6 днів.
Стосовно посередників, які „допомагають” людям оформити візу, Анджей Кухарчук каже, що це велика проблема, хоча й від-

бувається це за межами консульства.
- Ми розуміємо, що це впливає на імідж
консульства, тому правоохоронні органи
борються з такими посередниками, щоб не
було подібних випадків, про які говорять
журналісти, - зазначив консул візового відділу ГК Республіки Польща у Луцьку. – Нині
черг у консульстві немає і вже давно. Люди
мають вільний доступ до консульства.
У ході дослідження також оцінено роботу
ГК Республіки Польща в Луцьку ще за одним
критерієм, а саме – ставлення працівників
до заявників. Так, більша частина опитаних
(66,6%) оцінила запитання при оформленні
віз цілком обґрунтованими і такими, що не
викликають негативних емоцій. 88,6% опитаних вважає обґрунтованим і список документів для отримання візи.
Щодо оцінки інформаційних джерел, то
найвищої оцінки здобули консультації по телефону – 81,5%. Негативні відгуки отримали
інформаційні стенди з їхнім наповненням –
2,3%, але найважче було оцінити умови доступу та повноту необхідної інформації, що
знаходиться на Інтернет-сайті – 29,6%. Також
респондентам було запропоновано оцінити
поведінку працівників консульства та готовність цих осіб допомогти заявникам.
Що стосується другої частини моніторингу – процедури перетину українськопольського кордону громадянами України,
то вона проводилася на пункті пропуску
„Ягодин”, тобто на шляху повернення українців із країн ЄС на Батьківщину.
- Досліджуючи ситуацію, що відбувається
на польській частині кордону, ми виявили,
що найбільша частина співрозмовників чекала на „Ягодині” від 40 хвилин до 2 годин,
інколи і до трьох годин, - повідомив соціолог
Станіслав Демчук.
Під час дослідження респонденти оцінювали також роботу польських прикордонних
і митних служб. Зокрема оперативність здійснення паспортного контролю позитивно оцінили 50% опитаних, а оперативність митних
процедур – 55,6% респондентів. Третина опитаних вважає, що ці процедури здійснюються
„швидше не оперативно”, адже через це їм доводиться стояти на кордоні по дві години.
Не оминули увагою соціологи запитання щодо перетину кордону після приєднання Польщі до Шенгенської зони. З огляду
на це, більша частина респондентів (62,2%)
без вагань відповіла, що перетин кордону
став складнішим, проте з’ясувати причину
ускладнення не вдалося. Також соціологи поцікавилися, як респонденти оцінюють ефективність Малого прикордонного руху. 46,8%
відповіли, що нічого не чули про МПР, 27%
вважають, що рух немає ніякого впливу на
подорожі між двома країнами.
Порівняння результатів трьох моніторингових досліджень, які проводили представники Асоціації захисту прав молоді
Волині, дало такі підсумкові цифри: у 2010
році спостерігається тенденція до зменшення кількості людей, яким доводиться стояти
в чергах, щоб оформити візу (у 2009 – 96,8%
стояли в чергах, а в 2010 – 55%), зменшилася кількість відмов (2008 – 10%, 2009 – 4,1%,
2010 – 1,7%), збільшилася кількість приїжджих до Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку (2008 – 50%, 2009 –
46,9%, 2010 – 70%), кардинально змінилася
мета подорожі до Польщі. У 2008-му люди
їхали, здебільшого, працевлаштовуватися
(45%), а у 2009-2010 – причиною поїздок були
ділові інтереси (відповідно 29,3% та 34,9%).
Консул візового відділу Генерального
консульства Республіки Польща в Луцьку
Анджей Кухарчук зауважив, що результати
цього дослідження надзвичайно важливі для
працівників консульства і вони обов’язково
враховуватимуть їх при розробці подальшої
візової політики.
Аня ТЕТ
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Wołyńscy urzędnicy
byli w roli
niewidomych

Волинські чиновники
побували у ролі
незрячих

W

У

Łucku odbyła się niezwykła akcja mająca na celu monitorowanie
dostępności miasta dla osób niewidomych. Dlatego urzędnikom Wołynia
zawiązano oczy i zaproponowano trafienie do swego miejsca pracy.

Takie niecodzienne przedsięwzięcie miało miejsce w centrum obwodowym w dniu 15
października, kiedy świat obchodzi Dzień Białej
Laseczki albo Dzień Niewidomych. Inicjatorami
akcji stali się członkowie Wołyńskiej Organizacji Obwodowej WMPO „Generacja Udanych
Działań”, a udział w niej brali Wiceprezes Administracji Obwodowej Oleksandr Kuryluk i Dyrektor Departamentu Polityki Socjalnej Łuckiej
Rady Miejskiej Petro Werzun.
O 8.30 na przystanku „Kyjiwskyj Majdan”
naprzeciwko Państwowej Administracji Podatkowej grupa niewidomych, która się składała z
Witalija Tkaczuka, Ludmiły Fursowej, Bohdana
Mojsy i Iwana Zajaczkiwskiego, spotkała się z
Oleksandrem Kurylukiem, który jako pierwszy
wziął udział w akcji. Oleksandrowi Kurrylukowi
zawiązano oczy i zaproponowano dostanie się do
swego biura w pomieszczeniu Administracji Obwodowej przy pomocy laseczki i w towarzystwie
niewidomego Iwana Zajaczkiwskiego. Przekroczyć tę niedużą odległość Wiceprezesowi Administracji Obwodowej było niełatwo, ponieważ
jego spięte ruchy świadczyły o
nieporadności. Na szczęście do
żadnych wypadków nie doszło.
W swoim biurze, po usunięciu
czarnej opaski z oczu, Oleksandr
Kuryluk przyznał się do tego, że
bardzo się martwił, szczególnie
na przejściu.
- Iść po chodniku od Administracji Podatkowej do świateł
nie było trudno, ale już na przejściu ogarnął mnie lęk, że któryś
z kierowców nagle może się nie
zatrzymać – podzielił się wrażeniami Oleksandr Kuryluk.
Urzędnik jest przekonany, że
po bezpośrednim uczestnictwie
w tej akcji zaczął lepiej rozumieć
problemy osób niewidomych i
jest gotowy wspierać tych ludzi.
Dodał też, że nie boi się wydawać
śmiesznym i przy okazji opowiedział, że niedawno do niego zatelefonowała pewna osoba (nazwiska jej urzędnik nie wymienił) i
zapytała, po co mu ten teatr. Natomiast pan Oleksandr Kuryluk
odpowiedział, że będąc w roli
niewidomego, nauczy się lepiej
rozumieć ludzi niewidomych.
Kolejnym uczestnikiem akcji był Petro Werzun, który w

towarzystwie Witalija Tkaczuka przeszedł od
przystanku „Prospekt Woli” do swego miejsca
pracy w pomieszczeniu Departamentu Polityki
Socjalnej Łuckiej Rady Miejskiej. Wkrótce Petro
Werzun również podzielił się swoimi wrażeniami z akcji zapewniając, że jemu nie było trudno
zorientować się wewnątrz budynku, ponieważ
chodzi tam codziennie, natomiast dużo trudu i
lęku dostarczyła mu droga na ulicy, gdzie przeszkadzały nierówności na chodnikach i krawężniki. Obiecał, że uczyni wszystko, co od niego
zależy, aby w lokalnym budżecie rzeczywiście
zostało uwzględnione wsparcie finansowe takich
przedsięwzięć, które uczynią miasto maksymalnie dostępnym dla niewidomych.
Niestety, nikt więcej z urzędników nie wyraził chęci bycia w roli osoby niewidomej, chociaż
do uczestnictwa zapraszano wielu z nich, w tym
też pana Burmistrza Bohdana Szybę i Prezesa
Państwowej Administracji Obwodowej Borysa
Klimczuka.
Polina SOM

Луцьку відбулася незвична акція, мета якої – моніторинг доступності
міста для незрячих людей. Для цього чиновникам Волині зав’язали
очі та запропонували потрапити на своє робоче місце.
Такий не зовсім звичний захід відбувся в
обласному центрі 15 жовтня, коли у світі відзначають День білої тростини або День незрячих. Акцію зініціювали члени Волинської обласної організації ВМГО «Генерація успішної
дії», а її учасниками стали заступник голови
облдержадміністрації Олександр Курилюк та
директор департаменту соціальної політики
Луцької міської ради Петро Верзун.
О 8.30 на зупинці «Київський майдан»,
навпроти Державної податкової адміністрації, група незрячих у складі Віталія Ткачука,
Людмили Фурсової, Богдана Мойси та Івана
Заячківського зустрілася із Олександром Курилюком, який першим взяв участь у акції.
Зав’язавши очі, йому запропонували дістатися до свого кабінету у приміщенні облдержадміністрації за допомогою тростини та у
супроводі незрячого Івана Заячківського.
Подолати цю невелику відстань для заступника голови облдержадміністрації виявилося завданням не з легких, адже його сковані
рухи свідчили про безпорадність. На щастя,

обійшлося без пригод. У своєму кабінеті,
знявши чорну пов’язку з очей, Олександр
Курилюк зізнався, що дуже хвилювався, особливо на переході.
- Йти по тротуару від податкової адміністрації до світлофора не було страшно, а от
на переході з’явилася боязнь, що раптом котрийсь із водіїв не зупиниться, - поділився
Олександр Курилюк.
Чиновник стверджує, що, взявши участь у
цій акції, він почав краще розуміти проблеми
незрячих та готовий підтримувати цих людей. Крім того, Олександр Іванович запевнив,
що він не боявся здаватися смішним та розповів, що напередодні йому зателефонувала
одна людина (прізвище та ім’я посадовець не
назвав) та запитала, навіщо йому потрібна
ця клоунада. Натомість Олександр Курилюк
відповів, що, побувавши у ролі незрячого, він
зможе краще цих людей зрозуміти.
Ще одним учасником акції став Петро
Верзун, який у супроводі Віталія Ткачука
успішно подолав дистанцію від зупинки
«проспект Волі» до свого робочого місця у приміщенні
Департаменту соціальної політики Луцької міської ради.
Згодом Петро Верзун також
поділився своїми враженнями
від акції, запевнивши, що йому
було неважко орієнтуватися у
приміщенні, адже там доводиться ходити щодня, натомість досить складно і навіть
моторошно було долати шлях
на вулиці, де заважали нерівності на тротуарах та бордюри. Він пообіцяв, що робитиме
все можливе, аби у місцевому
бюджеті на наступний рік було
передбачено реальне фінансування заходів, які робитимуть
місто максимально доступним
для людей з вадами зору.
На жаль, більше ніхто з чиновників не виявив бажання
побувати у ролі незрячої особи, хоча взяти участь в акції
було запропоновано багатьом
з них, у тому числі й меру міста
Богдану Шибі та голові Волинської обласної державної адміністрації Борису Клімчуку.
Поліна СОМ

„Różnorodność przeżyć nigdy nie zaszkodzi” „Ніколи не завадить різноманітність переживань”
(Zakończenie. Początek na str.3)

sąc wiązanki i znicze.
Aktorzy przebrani w teatralne kostiumy. Muzycy
niosą instrumenty, by zagrać
na grobie Witkacego piosenki jego kraju. Reżyser teatru
Andrzej Dziuk przemawia
wnikliwe słowa, aktorzy składają kwiaty i zapalają znicze.
Potem wieszają wiązankę
przywiezionych z gór dzwonków na świerk, który otula
czarny marmurowy nagrobek. Poruszająca malownicza
miejscowość, jasny jesienny
dzień i melancholijne tatrzańskie piosenki ludowe. Niebo
odzwierciedla się w czystych
jeziorach, wyglądających zza
drzew.
Następnie ma odbyć się
spotkanie z miejscową ludnością w celu przekazania
prezentów i obrazów. Teraz to
aktorzy musieli być zdziwieni, ponieważ do Wiejskiego

Domu Kultury przyszła cała
wieś, od starego do małego, przyszli też ludzie z sąsiednich wsi. Okazało się, że
krążyły pogłoski o występie
artystów, a tutaj już dawno
koncertów nie było. Przestarzała sala starego klubu jest
przepełniona: widzowie stoją
w bocznych nawach, siedząc
na krzesłach i schodach, zaglądają z korytarza. Aktorzy
musieli więc wystąpić „na
żywo”, nie tylko bez fonogramów, ale i bez mikrofonów.
Tak mieszkańcy wsi już od
dawna nie hulali! Był i koncert, i tańce – aktorzy zeskoczyli ze sceny i zaprosili do
tańca kobiety. Na początku
gospodarze wstydzili się, ale
niebawem wszyscy już krążyli w takt porywającej góralskiej muzyki. Po koncercie do
artystów, którzy zbierali się
już do powrotu, wpadł mężczyzna i zaczął gorączkowo
czegoś żądać. Okazało się, że

prosi, aby zagrali raz jeszcze,
bo biedaczek nie zdążył się
wytańczyć.
Następnie goście zwiedzili
pokoik Stanisława Ignacego
Witkiewicza przy szkole, zrobili zdjęcia na tle plakatów
pozostałych z sowieckiej epoki
i spróbowali przygotowanych
dla nich potraw: gotowane
raki, grzyby, karp.
Wreszcie odwiedzili dąb,
pod którym artysta zmarł, w
lesie, trzy kilometry od wioski.
Tam również złożyli kwiaty i
zagrali. Potem nadszedł czas
na pożegnanie i autobus udał
się na granicę.
Naprawdę podróż dla zakopiańskich aktorów i ich widzów okazała się być bogatą
w różnorodne przeżycia. Witkacy miał rację: różnorodność
przeżyć nigdy nie zaszkodzi.

Oleksa ROGOZA

(Закінчення. Початок на 3-й стор.)

Населення – близько 1200
осіб. Є церква, школи (початкова і середня), кілька
магазинчиків, аптека, сільрада, медпункт і клуб. Усе це у
центрі села, а недалеко – старенький цвинтар, куди ми
одразу вирушили із квітами
та лампадками. Актори були
одягнені у костюми. Музики
беруть інструменти, щоб заграти на могилі Віткаци мелодії його землі. Режисер театру Анджей Дзюк говорить
проникливі слова, артисти
покладають квіти і запалюють свічки. Потім вішають
в’язку дзвіночків, привезених із гір, на ялину, що прихистила чорну мармурову
меморіальну плиту. Хвилює
мальовниче місце, погожий
осінній день і журливі народні татшанські пісні. Небо відбивається у блакиті озер, що
проглядають із-за дерев.
Після цього мала відбутися

зустріч із місцевими жителями – вручення подарунків та
картин. Настала черга здивуватися акторам, оскільки
у місцевому клубі зібралося
чи не все село, від старого до
малого, ще й із сусідніх населених пунктів гості прибули.
Виявляється, пішла чутка, що
приїхали артисти давати концерт. А тут виступів уже давно
не було. Стареньке приміщення переповнене: глядачі стоять
у проходах, сидять на східцях
та заглядають із коридору. Акторам довелося виступати «на
живо»: не лише без фонограм,
а й без мікрофонів.
Озеряни так давно не гуляли! Був і концерт, і танці
(артисти стрибали зі сцени і
запрошували жінок у танок).
Спочатку місцеві соромилися, однак згодом вже багато
хто кружляв під запальну
верховинську музику. Після концерту до артистів, що
вже збиралися, раптом вбіг
чолов’яга і почав гарячково

чогось вимагати. Виявилося,
що він просив «ушкварити» ще, оскільки бідолаха не
встиг потанцювати.
Згодом гості відвідали
кімнату Станіслава Ігнаци
Віткевича у школі, сфотографувалися на тлі колоритних,
бо ще з радянських часів,
плакатів, скуштували озерянських страв: варених раків, грибів, коропів.
Наостанок відвідали ліс за
три кілометри від села. Зупинилися біля дубу, під яким
загинув митець. Тут також
поклали квіти, заграли музику. Далі настав час прощатися, автобус попрямував одразу на кордон.
Подорож дійсно виявилася багатою на різноманітні
переживання як для закопанських акторів, так і для їх
глядачів. Віткаци був правий:
«різноманітність
переживань» не завадить кожному.
Олекса РОГОЗА
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Rudolf Rolinger: Рудольф Ролінгер:
legendarna
легендарна
postać
постать
Про те, як на дзвіницю Свято-Троїцького
кафедрального собору піднімали повернуті з Росії дзвони ходить немало домислів, а то й легенд. Щоправда про ім’я
механіка-конструктора механізму, що підіймає і опускає у соборі перед вівтарем
ікону Божої Матері, ніхто й не згадує…

Istnieje dużo domysłów i legend o tym, jak na
dzwonnicę Katedry Przenajświętszej Trójcy
podnoszono dzwony, które powróciły z Rosji.
A imienia mechanika, konstruktora mechanizmu podnoszącego i opuszczającego w katedrze przed głównym ołtarzem ikonę Przenajświętszej Marii Panny, nikt nie pamięta…
Ostatnio w rodzinnym albumie Rolingerów
znaleziono dokument fotograficzny przedstawiający zainstalowanie w 1924 roku dzwonu na
dzwonnicy katedry. Tak zostało ujawnione nazwisko mechanika, który zorganizował to przedsięwzięcie – Rudolf Rolinger.
Kim był ten Rudolf Rolinger? Skąpe wiadomości przekazane przez jego potomków i niektóre dane archiwalne pozwalają nam chociaż w
zarysie odtworzyć obraz tej zagadkowej postaci.
Na liście mieszkańców Łucka z 1924 roku podano jego wiek – 37 lat (ewentualny rok urodzenia
– 1887), zawód – mechanik, wyznanie religijne
– rzymskokatolickie, informacje o żonie – Zofia,
prawosławna, pochodząca z Beresteczka. Inne
dokumenty archiwalne poświadczają, że Rudolf
Rolinger otrzymał zameldowanie w Łucku od
magistratu w 1920 roku, z listy fachowców miasta dowiadujemy się z kolei, że był on dyplomowanym mechanikiem.
Inne informacje, które jednak pozostają niewyczerpane, są zamieszczone w paszporcie Rolingera wydanym w styczniu 1921 roku przez
Łucką Komendę Policji Państwowej. Sama forma paszportu również została wydrukowana w
Łucku, w drukarni M. Zbara. Oprócz zdjęcia,
paszport podaje krótki opis osoby: był to brunet średniego wzrostu, o niebieskich oczach.
Wpisano też obywatelstwo – polskie. Natomiat
opuszczone są dane o narodowości lub języku
ojczystym.
Poznajemy imiona jego rodziców: Alojzy i
Karolina. Imiona te, podobno jak imię syna –
Rudolf Bolesław – i nazwisko rodowe, wskazują
na to, że była to rodzina austriacko-polska. Potwierdzają to także wspomnienia rodzinne.
W paszporcie Rudolfa Rolingera pozostaje sporo luk, a nawet zagadek. Jedna z nich to
miejsce urodzenia. W dokumencie jest zapisana
wieś Myczyszczów w Galicji. Powstaje pytanie: w
której Galicji? W państwie austriackim, w czasie,
kiedy urodził się Rudolf, Galicja była podzielona
na dwie części – Wschodnią z centrum we Lwowie i Zachodnią z centrum w Krakowie. Szukanie wspomnianej wioski jest jak szukanie igły w
stogu siana. Jednak końcówka nazwy wsi „-ów”
świadczy o tym, że była to raczej polska część
Galicji. Na terenie ukraińskim brzmiałaby zapewne nieco inaczej – Myczyszcziw.
Podobną zagadką pozostaje kwestia studiów Rudolfa Rolingera: gdzie
i jaką szkołę rzemieślniczą ukończył? Poza tym – kiedy i z jakich
powodów trafił na Wołyń? Możemy
przypuszczać, że został tu ranny w
czasie pierwszej wojny światowej i
pielęgnowała go właśnie jego przyszła żona, z którą w 1920 roku przeprowadził się do Łucka. Jednak ta
romantyczna wersja jest mało prawdopodobna – w paszporcie nie ma
informacji o służbie w wojsku. I tu
pojawia się kolejne pytanie: z jakich
powodów?
W albumie rodzinnym zostało
zachowane zdjęcie Rudolfa Bolesława z jego młodzieńczych lat. Inteligentna twarz, otwarte spojrzenie,
wąski krawat ściskający wysoki
kołnierz białej koszuli. Widocznie
nie jest to syn wieśniaka, chyba
że syn któregoś z wiejskich urzędników, czy samego właściciela
wsi. Zupełnie inny wygląd jest na
zdjęciu w paszporcie. Tak wygląda
człowiek, który walczył z trudami
życia. Jednak ta strona życiorysu
Rudolfa Rolingera pozostaje dla
nas zamknięta.
Nieco więcej informacji mamy
o życiu Rudolfa Rolingera w Łucku
w okresie międzywojennym. Dowiadujemy się na przykład, że do
znanego i popularnego w mieście
mechanika Rolingera w 1924 roku
(ponieważ w grudniu 1923 jeszcze

zbierano fundusze) zwrócił się
zarząd Katedry
Przenajświętszej
Trójcy z prośbą
o zainstalowanie dzwonów na
dzwonnicy. Proces podniesienia
dzwonów był
dość skomplikowany, ale do tragedii nie doszło.
Nieco później
Rolinger wykonał w swojej
pracowni mechanizm, który
miał opuszczać
i podnosić ikonę
Przenajświętszej
Marii Panny przed ołtarzem.
Jak niedawno się okazało, Rudolf Rolinger
stworzył też inny mechanizm, tym razem dla
Katedry św. Piotra i Pawła. Pod melodię graną
na organach ten mechanizm otwierał i zamykał
bramę przed obrazem Matki Boskiej Latyczowskiej (obecnie brama jest rozmontowana i przechowywana w kościele). Ten ręczny mechanizm,
który w takt muzyki odsłaniał obraz, Rolinger
stworzył gdzieś w połowie lat 30-tych.
W tym samym czasie Rolingerzy kupili działkę pod zabudowę przy ulicy Bolesława Chrobrego (obecnie Aleja Wolności) i wznieśli piętrowy
budynek z warsztatem. W tej pracowni były prowadzone warsztaty dla mechaników Łucka. Po
śmierci męża pracownią zarządzała pani Zofia
Rolinger.
Rodzina Rolingerów jest wzorem współistnienia ludzi różnych wyznań: Zofia Rolinger
była członkiem Bractwa przy katedrze prawosławnej, katolik Rolinger wykonał dla katedry
wiele prac.
Być może ta publikacja pomoże rozwikłać
chociaż niektóre tajemnice powiązane z mechanikiem Rudolfem Bolesławem Rolingerem.
Etnograf Waldemar PIASECKI

Нещодавно
у сімейному
альбомі Ролінгерів було
виявлено фот од ок у м е н т,
на якому зображено підняття у 1924
році дзвону на
дзвіницю собору. Так було
вс тановлено
ім’я механіка,
котрий
організував це
підняття. Це
– Рудольф Ролінгер.
Ким же є
Рудольф Ролінгер
цей Рудольф
Ролінгер? Скупі відомості, подані нащадками, та деякі дані архівних документів дозволяють нам відтворити хоча б у загальних
рисах образ цієї загадкової особистості. У
реєстрі мешканців Луцька за 1924 рік подано
його вік – 37 років (отже, народився у 1887
році). Також було вказано його фах – механік, визнання – римо-католицьке, дружина
– Софія (православна з Берестечка). Інші
архівні документи про Рудольфа Ролінгера
свідчать, що дозвіл на проживання у Луцьку
він отримав від магістрату в 1920 році. Список фахівців міста доводить, що він був дипломованим механіком.
Більше відомостей, проте невичерпних, нам
подає паспорт Ролінгера, виданий йому у січні
1921 року Луцькою комендатурою державної
поліції. Сам бланк паспорта також був видрукуваний у Луцьку в друкарні М. Збара. Крім фотографії в паспорті подано короткий опис особи:
зріст середній, шатен, очі сині. Зазначено громадянство – польське. Графи про національність
та мову батьків є відсутніми. Однак подано їх
імена: Алойзи і Кароліна. Імена батьків та їхнього сина (Рудольф-Болеслав), сімейне прізвище,
можуть свідчити про те, що це, швидше за все,
була австрійсько-польська сім’я. Це доводять і
сімейні спогади.

Паспорт Рудольфа Ролінгера містить також деякі неточності, навіть загадки. Одна
з них – місце народження. У паспорті записано село Мичищув на Галичині. Виникає
запитання на якій саме Галичині. У австрійській державі тоді, коли народився Рудольф,
Галичина складалася із двох частин: Східної
з центром у Львові та Західної з центром у
Кракові. Тож відшукати згадане село, майже те ж саме, що й голку в стіжку сіна. Щоправда закінчення назви села «ув» характерне саме для польської частини Галичини. На
українській території було б, швидше за все,
Мичищів.
Не меншою загадкою є запитання про те,
де навчався Рудольф Ролінгер, яку ремісничу школу закінчив? Ще – коли і чому він потрапив на Волинь. Можна було б припустити, що він пораненим залишився тут під час
Першої світової війни і його виходила майбутня дружина. Вже у 1920 році вони разом
приїхали до Луцька. Але ця романтична версія розбивається об паспортний запис – не
служив у війську. Ще одне запитання: «чому
не служив?»
У сімейному альбомі збереглася фотографія молодого Рудольфа-Болеслава. Інтелігентне обличчя, відкритий погляд, вузька
краватка, що стискає високий комір білої сорочки. Вигляд зовсім не сільського хлопця,
хіба що син якогось сільського чиновника
або власника села. Зовсім інший погляд бачимо на світлині із паспорта. Вигляд людини, котра пройшла нелегкі життєві випробування. Отже, ця сторінка біографії Рудольфа
Ролінгера поки що для нас залишається закритою.
Дещо більше нам відомо про життя Рудольфа Ролінгера у Луцьку в міжвоєнний період. Наприклад, про те, як до вже відомого
і популярного у місті механіка Ролінгера у
1924 році (бо в грудні 1923 року ще збиралися кошти) звернулося керівництво СвятоТроїцького собору із пропозицією організувати підняття дзвонів. Сам процес підняття
не був з простих, але обійшлося без трагедії.
Дещо пізніше Ролінгер у своїй майстерні виготовив механізм, що мав опускати і піднімати ікону Божої Матері.
Нещодавно з’ясувалося, що
Рудольф Ролінгер створив ще
один механізм, але вже для кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла. Під звуки
органної мелодії цей механізм
відкривав і закривав браму перед
образом Летичівської Богоматері
(нині у костелі збереглася лише
розібрана брама). Цей ручний
механізм, що в такт музики відсовував браму, Ролінгер створив
приблизно у середині 30-их років
ХХ століття.
Приблизно у цей же час Ролінгери викупили ділянку землі
по вулиці Болеслава Хороброго (нині – проспект Волі) і звели там двоповерховий будинок
із майстернею. У цій майстерні
проводилися курси луцьких механіків. Після смерті чоловіка
майстернею курувала Софія Ролінгер.
Сім’я Ролінгерів – приклад
спільного життя людей різних
віросповідань: Софія Ролінгер
була членом братства при соборі,
католик Ролінгер виконав для собору ряд праць.
Можливо, ця публікація допоможе розгадати хоча б декілька
таємниць, пов’язаних із механіком Рудольфом Болеславом Ролінгером.
Краєзнавець
Вальдемар ПЯСЕЦЬКИЙ

Паспорт Рудольфа Ролінгера
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Nieznane fakty z życia rodziny
Felińskich
Невідомі факти про родину
Фелінських

T

ak się złożyło, że do 33 roku życia nie wiedziałam, że
moi przodkowie należeli do szlacheckiego rodu, jakiego ,życie związane powiązane jest z Wołyniem. Moja mama
– Janina Felińska. Gdy analizowałam archiwalne źródła, okazało się, że z Felińskimi z Wołynia nie łączy mnie
jedynie takie samo nazwisko, a prawdziwe więzi rodzinne.
Studiowanie rodowodu trwa nadal. Podczas pracy dokonałam pewnych ciekawych odkryć, którymi podzieliłam
się uczestnicząc w historycznej konferencji „Przeszłość i
teraźniejszość Wołynia”, która odbyła się w roku obecnym.
Rezultaty analizy życia poszczególnych
przedstawicieli rodziny Felińskich są dowodem
tego, że te historyczne postaci nie tylko odzwierciedlają epokę, ale stanowią także istotny czynnik rozwoju wydarzeń, które miały miejsce nie
tylko na terytorium Wołynia.
Życie
i
twórczość Ewy Felińskiej (1793-1859) są naświetlone w pracach wielu historyków, pisarzy,
krytyków, gdzie pojawia się ona jako rewolucjonistka i pisarka. Należy zwrócić uwagę na to, że
to właśnie Ewa Felińska jako jedna z pierwszych
zaprotestowała przeciwko feminizacji ubóstwa i
nieposzanowaniu praw kobiet. Po śmierci męża,
oprócz niewielkiego majątku i sześciorga dzieci,
pozostały jej siły do tego, aby być nie tylko naocznym świadkiem walki wyzwoleńczej narodu
polskiego, ale stać się jej bezpośrednim uczestnikiem. Tak zwana „kwestia kobieca” jest aktualna
do dzisiaj.
Napisany przez Felińską „Statut Towarzystwa
Kobiet” i jego „Prawa” współbrzmią z ideami
współczesnego rozwoju społeczeństwa. Wiemy,
że nazwisko panieńskie Ewy to Wendorff, po
ślubie z Gerardem Felińskim przejęła jego nazwisko. Niektóre źródła podają, że był on przedstawicielem zubożałego rodu szlacheckiego i synem sędziego z Łucka – Fomy Felińskiego.
Dzięki dokumentom, które zachowały się
w Państwowym Archiwum Obwodu Żytomierskiego udało się ustalić, że założycielem
szlacheckiego rodu Felińskich był Witebski
mieszczanin, Marko Iłłinicz Łytko. Podczas
wojny przeciwko Szwedom w latach 1602-1607
walczył pod wodzą Farensbacha, stał na czele oddziału, składającego się z 500 mężczyzn,
wykazał się męstwem i odwagą w szturmie na
fellińską fortecę (obecnie miasto Viljandi, Estonia). Miasto Fellin, znane od XIII w., należało
do orderu Meczonosciw, a w XIV w. zostało
częścią Hanzy i ważnym punktem handlowym.
Zdobycie niedostępnej twierdzy Fellin było wysoko ocenione na polskim sejmie w 1607 roku.
Markowi Iłłiczowi Łytce nadano szlachectwo,
herb i nazwisko Feliński. Otrzymał także ziemie
na przedmieściach Sokala, słobodę Markowka
albo Felinówka, a także nagrodę pieniężną w
wysokości 500 hrywien. Do Felińskich należały
także ziemie w powiecie zasławskim i łuckim,
w tym Wojutyn. Majątkami Felińskich były
wioski: Zbaraszów, Osowa i Swidna, posiadali
również dom w Łucku, na dzielnicy Krasnego.
Majątki Felińskich nieraz ucierpiały z powodu
zniszczenia i pożarów. Zachowały się protesty
Józefa i Kazimierza Felińskich (1718-1719) co
do spalenia i zniszczenia osady Swidna koło
Ostoroha. Wspomniany Kazimierz Feliński był
pradziadem św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, dziadkiem Gerarda i Alojzego, ojcem
Fomy Felińskiego. Ostatni, sędzia ziemski m.
Łucka, według aktu wprowadzającego z 1785
r. został właścicielem osady Wojutyn. Po jego
śmierci wdowa Rozalia z Ostrowskich w 1796
roku odpisuje inną rodzinną posiadłość, Osowę, starszemu synowi Alojzemu. W Wojutynie
gospodarzem został Gerard.
Liczna rodzina Felińskich nie stawała się z
roku na rok zamożniejszą, wręcz odwrotnie –
majątki dzielono, sprzedawano. Dominującymi
cechami charakteru przedstawicieli rodziny nie
były zdolności przedsiębiorcze, a patriotyczny
duch, porywczy charakter, intelektualność, męstwo i zdolności organizatorskie. Brat Gerarda,
Alojzy, zapisał się na kartach historii jako człowiek, który nie stawiał sobie za cel pomnożenie dóbr materialnych. Jego próby zajęcia się
handlem drzewem (w Osowie większa część
ziemi pokryta była lasami), aby polepszyć ubo-

gie życie zakończyły
się niepowodzeniem
i doprowadziły do
ruiny spadku. Natomiast właśnie w
Osowie została napisana większa część
jego znanej tragedii
„Barbara Radziwiłł”
i właśnie tam dokonał
przekładów
utworów literatury
europejskiej.
Powstały tam również
naukowe prace z teorii literatury i historii. Bezsprzeczne jest
również to, że Alojzy
pozostawał patriotą w każdej kwestii
– zarówno w pracy
pedagogicznej, jak i
na polu poetyckim,
czy pisarskim. Inna
strona życia Alojzego Felińskiego to okres,
kiedy został dyrektorem Wołyńskiego Liceum
w Krzemieńcu. 1 września 1819 roku Alojzy
zebrał w Krzemieńcu wspaniałych wykładowców, którzy byli pełni poświęcenia, pracowali
z powołania i mieli gruntowną wiedzę. Nagła
śmierć 23 lutego 1820 roku wyrwała go z burzliwego życia. Opiekunem rodziny Felińskiego
został Gustaw Olizar i gubernator Wołynia, B.
Hyżyckyj. Zgodnie z decyzją Olizara, na skale,
na prawym brzegu rzeki Teterewa, gdzie lubił
odpoczywać Alojzy, wybito inskrypcję jego nazwiska „Feliński”.
Alojzemu Felińskiemu należą się słowa, które
sam napisał w 1815 roku: „Szczycę się tym, że jestem z Wołynia. Lubię mówić o tym głośno, że w
czasie, kiedy inni pisarze zajmowali się naukami
monarchów, ja zawiniłem w tym, że zajmowałem się narodem.”
Bratanek Alozjego, syn Gerarda i Ewy –
Zygmunt Szczęsny Feliński – był duchownym.
Przez całe swoje ofiarne życie służył ludziom,
był pasterzem. 11 października 2009 roku papież Benedykt XVI kanonizował go, dołączając
jego postać do grona świętych. Wydarzenie to
miało niejednoznaczny oddźwięk w Rosji, ponieważ w jej tradycji Zygmunta Felińskiego nazywano: „agitatorem rosyjskich dzieci na katolicyzm”, a kanonizację odebrano jak „ekspansję
katolicyzmu na Ruś”. Jednak analiza drogi życiowej Zygmunta Felińskiego dowodzi, że jego
działania nie były upolitycznione, ale ogólnoludzkie. Tak jak ofiarność Ewy, ciężka fizyczna
i duchowa praca Alojzego i innych członków
rodziny Felińskich, nie ogranicza się jedynie
do okreslonej narodowości, czy terenów miasta
Łucka i Wołynia. Potomkowie Marka Felińskiego byli prześladowani podczas gubernatorstwa
Dmytra Bibikowa, który starał się pokonać korporatywny regionalizm polskiej szlachty, byli
zmuszani do przesiedlania się w różne miejsca
na świecie.
Podczas rewolucji proletariackiej, wojny
domowej i stalinowskich represji stopniowo
zacierała się pamięć członków rodziny Felińskich o przynależności do dawnego rodu szlacheckiego. Dopiero podczas rozpadu ZSRR
pojawiła się możliwość poruszenia zakazanych wcześniej tematów. Felińscy do dziś żyją
na Wołyniu, w Polsce, w Niemczech, a nawet
na Hawajach. I każdy z nich niesie krople historycznej prawdy.

Т

ак склалося, що до 33 років я не знала, що мої предки
належать до дворянського роду, життя якого пов’язане
із волинським краєм. Моя мама – Яніна Фелінська. Попрацювавши з архівними джерелами, я дізналась, що Фелінські
з Волині не однофамільці, а моя велика родина. Вивчення
родоводу триває досі. Але є і певні цікаві відкриття, якими я
поділалась, беручи участь у історичній конференції «Минуле
і сучасне Волині», що відбулася у вересні нинішнього року.
Результати досліджень
життя окремих представників родини Фелінських є
доказом того, що історичні
постаті не тільки віддзеркалюють епоху, але також є вагомими чинниками розвитку подій, які розгорталися
не лише на території Волині.
Життя та творчість Еви
Фелінської (1793–1859) висвітлені у працях багатьох
істориків,
письменників,
критиків, в яких вона постає, насамперед, як революціонерка та письменниця.
Необхідно звернути увагу
на те, що саме Ева Фелінська
одна із перших висловила
протест проти фемінізації
бідності та безправ’я жінки. Після смерті чоловіка у
неї, окрім зовсім невеликих
статків та шести дітей, залишилися сили, аби бути не
просто очевидцем визвольних змагань польського народу, але й стати безпосередньою їх
учасницею і навіть натхненницею. Так зване
жіноче питання актуальне донині.
Написаний Фелінською «Статут жіночого
товариства» та його «Правила» звучать в унісон із ідеями сучасного ґендерного розвитку
суспільства. Відомо, що дівоче прізвище Еви
– Вендорф. Фелінською вона стала після того,
як вийшла заміж за Герарда Фелінського,
який згідно з деякими джерелами, був представником збіднілого шляхетського роду та
сином луцького судді Фоми Фелінського.
Завдяки документам, що зберігаються у
Державному архіві Житомирської області,
вдалося встановити, що засновником шляхетського роду Фелінських був вітебський
міщанин Марко Іллініч Литкo. Під час війни
1602–1607 років проти шведів, він воював
під знаменами Фаренсбаха, очолював загін з
500 чоловік та виявив мужність і героїзм у
штурмі Феллінської фортеці (нині це місто
Вільянді, Естонія). Місто Феллін, яке відоме
з ХІІІ ст., належало ордену Мечоносців, а з
XIV ст. стало членом Ганзи і було важливим
торгівельним пунктом. Взяття неприступної фортеці Феллін було високо оцінене на
польському сеймі 1607 року. Марку Іллінічу
Литку було надане шляхетство, герб, прізвище Фелінський. Також були надані земельні володіння у передмісті Сокаля, слобода
Марковка або Фелінувка, а ще – грошова
винагорода у розмірі 500 гривень. Фелінським належали також землі у Заславському
і Луцькому повітах, у тому числі й Воютин.
Маєтками Фелінських були села Збарашів, Осова та Свідна. Фелінські мали дім і
в Луцьку, в районі Красного. Маєтки Фелінських неодноразово страждали від розорення та пожеж. Так збереглися протести
Йосипа та Казимира Фелінських (1718-1719)
щодо спалення та розорення селища Свидна, що біля Острога. Вищезгаданий Казимир
Фелінський – це прадід святого Зиґмунда
Щенсного Фелінського, дід Герарда та Алоїза, батько Фоми Фелінського. Останній,
земський суддя м. Луцька, згідно із ввідним
актом від 1785 року, став власником селища
Воютин. Після його смерті вдова Розалія із
Островських у 1796 році відписує інше родинне селище Осова старшому синові Алоїзу. У Воютині ж залишився господарювати
Герард.

Багаточисельна родина Фелінських з роками не ставала заможнішою, а навпаки –
маєтки подрібнювалися, продавалися. Домінуючими рисами характеру представників
родини були не підприємницькі здібності,
а патріотичний дух, запальний характер, інтелектуальність, мужність, організаторські
здібності. Брат Герарда – Алоїз Фелінський
увійшов в історію як людина, яка не ставила
за мету примноження статків. Його спроби
зайнятись торгівлею лісом (адже в Осовій
більша частина землі була зайнята лісом),
аби покращити вбоге життя, закінчилася невдачею та розоренням спадщини. Зате саме
в Осовій була написана більша частина його
відомої трагедії «Барбара Радзивіл» та були
зроблені переклади творів європейської
літератури. Також створювалися наукові
праці з теорії літератури та історії. Безперечним є і те, що Алоїз залишався патріотом у
будь-якій справі – як-то в педагогічній праці, чи то на поетичній, письменницькій ниві.
Окрема сторінка життя Алоїза Фелінського
– це час, коли він став директором Волинського ліцею у Кременці. З 1 вересня 1819
року Алоїз згуртував у Кременці прекрасних викладачів, які самовіддано працювали
за покликанням та мали ґрунтовні знання.
Раптова смерть 23 лютого 1820 року вирвала його з кипучого ритму життя. Опікунами
родини Фелінського став Густав Олізар та
губернатор Волині Б.Гижицький. За розпорядженням Густава Олізара на скелі, що на
правому березі річки Тетерева, де любив відпочивати Алоїз, вибили напис його прізвища «Фелінський».
Алоїзові Фелінському належать слова, написані ним у Волосові у 1815 році: «Пишаюся
тим, що я волинянин. Мені приємно заявити
про це вголос, що в той час, коли інші письменники займалися науками монархів, я винний в тому, що займаюся народом».
Племінник Алоїза, син Герарда та Еви
– Зиґмунт Щенсний Фелінський – був священиком. Усе своє подвижницьке життя
він служив людям, вів пастирську роботу.
11 жовтня 2009 року у Римі Папа Бенедикт
ХVI канонізував о.Зиґмунта Щенсного Фелінського, долучивши його постать до лику
святих. Ця подія у російській періодиці була
висвітлена неоднозначно, в традиціях самодержавної Росії: о.Зигмунта Щенсного названо «совратителем православных детей
в католичество», а канонізацію розглянуто
як «экспансию католицизма на Русь». Проте
вивчення життєвого шляху Зиґмунта Фелінського доводить, що його життя підноситься
над політизованими пристрастями до рівня
загальнолюдського. Так як і подвижництво
Еви, важка фізична і духовна праця Алоїза
Фелінського та інших представників родини, не обмежуються національною ознакою
чи теренами міста Луцька і Волині. Нащадки
Марка Фелінського переслідувалися під час
губернаторства Дмитра Бібікова, з його намаганнями подолати корпоративний реґіоналізм польської шляхти та були розорені і
розпорошені по різних куточках світу.
Пролетарською революцією, громадянською війною та сталінськими репресіями
стиралася пам’ять членів родини Фелінських
про належність до давнього шляхетського
роду. Лише після розпаду Радянського Союзу нарешті відкрилася можливість висвітлювати раніше заборонені теми. Фелінські і
нині живуть на Волині, у Польші, Німеччині і навіть на Гавайських островах. І кожен з
них несе свої краплини історичної правди.
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Рівненська осінь
із Польщею
Д

ні польської культури на Рівненщині розпочалися концертом в обласному драматичному театрі наприкінці вересня.
Свій творчий доробок представили місцеві польські колективи
«Приязнь», «Серафін», дитячий хор «Надія» та дует бандуристок. Виступили також танцювальні колективи з Рівненського
будинку культури. Із Ольштина (Польща) приїхав колектив
«Перли Вармії» з програмою, в основі якої були польські регіональні танці – куявяк, краков’як та спиські танці (Спиш – історичний регіон, розташований у Центральних Карпатах – ред.).
Серця присутніх остаточно підкорили молоді хлопці із ольштинської рок-групи «The bardons», які закривали концерт.

У вихідні пройшов дитячий ранок, на якому наймолодші мали можливість представити свої художні,
вокальні, інструментальні та декламаторські таланти, поєднуючи свої
виступи із іграми. Після обіду члени
Товариства польської культури продовжили святкування із гостями біля
вогнища. Неділя була особливим
днем з огляду на важливість урочистої події – висадження ще одного катинського дуба у Рівному. Саме сюди
прийшли учасники Днів культури
після урочистого богослужіння.
Подію супроводжувала «Катинська
балада» Яцка Качмарського в аранжуванні для бандури та спільно виконаний усіма польськими хорами
твір «Такі самі, як ми». Дуб пам’яті
посадила Стефанія Майстеркевич. Її
батька, Мечислава Майстеркевича,
було вбито в Осташкові, а дядька,
Болеслава Майстеркевича, стратили
органи НКВС на території України.
Саме в пам’ять про трагічну загибель обох братів було присвячено
меморіальну дошку та катинський
дуб. Дні польської культури завершилися покладанням квітів на
могилах польських солдатів, котрі

загинули 1920 року, в 90-ту річницю
«дива над Віслою».
У рамках святкувань пройшла виставка «Рівне в старій фотографії».
Гості з Польщі також мали можливість відвідати історичні місця в
Острозі.
Усі урочистості відбулися під патронатом і при фінансовій допомозі
вармінсько-мазурського відділу товариства «Польська спільнота» та
за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.
Головним організатором виступило
Товариство польської культури ім.
В.Реймонта у Рівному.
Цьогоріч польська імпреза відкрила справжню осінь польської культури у Рівному. З ініціативи Генерального консульства Республіки Польща в
Луцьку на малій сцені драматичного
театру Рівного виступив Новий театр
ім. Станіслава Віткевича зі Слупська
із виставою «За 20 десята». На День
незалежності Польщі (11 листопада, –
ред.) у Рівному запланований фортепіанний концерт, який завершить Рік
Шопена на Волині.
Юстина ЯНЧ

Rówieńska jesień
z Polską
D

ni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie rozpoczęły się w końcu września koncertem w Teatrze Dramatycznym. Na scenie
swój dorobek artystyczny zaprezentowały miejscowe zespoły polonijne „Przyjaźń”, „Serafin”, dziecięcy chór „Nadzieja” oraz Duet
bandurzystek. Gościnnie wystąpiły zespoły taneczne z Rówieńskiego Domu Kultury. Z Polski z Olsztyna przyjechał zespół „Perła
Warmii” z programem opartym na polskich tańcach regionalnych
– kujawiaku, krakowiaku oraz tańcach spiskich. Serca publiczności
podbili jednak bezapelacyjnie ostatni występujący – młodzi chłopcy z zespołu rockowego „The bardons” – również z Olsztyna.
W sobotę miał miejsce Poranek
Dziecięcy, na którym najmłodsi mieli okazję do zaprezentowania swoich
talentów malarskich, wokalnych, instrumentalnych i recytatorskich, łącząc
swoje występy z zabawą. Po południu
członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej oraz zaproszeni goście wspólnie
świętowali przy ognisku. Niedziela
była dniem szczególnym ze względu na
wagę podniosłego wydarzenia – posadzenie kolejnego dębu katyńskiego w
Równem. Po uroczystej mszy świętej
uczestnicy Dni Kultury udali się pod
tablicę katyńską, a później do miejsca
sadzenia dębu. Wydarzeniu towarzyszyła „Ballada Katyńska” Jacka Kaczmarskiego w aranżacji na bandury oraz
wspólny śpiew wszystkich chórów polonijnych „Chłopcy tacy sami jak my”.
Dąb pamięci sadziła Pani Stefania Majsterkiewicz – córka zamordowanego w
Ostaszkowie Mieczysława Majsterkiewicza, a zarazem bratanica zamordowanego przez NKWD na terenie Ukrainy Bolesława Majsterkiewicza. Tym
dwóm braciom poświęcone są tablice
pamięci oraz dąb katyński.
Dni Kultury Polskiej zamknęło złożenie kwiatów na grobach polskich

legionistów z 1920 roku w dziewięćdziesiątą rocznicę cudu nad Wisłą.
Imprezą towarzyszącą Dniom Kultury Polskiej była wystawa „Równe w starej fotografii”. Goście z Polski mieli także
możliwość zwiedzenia z przewodnikiem
zabytków Ostroga.
Dni Kultury Polskiej odbyły się pod
patronatem i przy znaczącej pomocy
finansowej stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” oddziału warmińsko - mazurskiego. Patronat honorowy objął Konsulat Generalny RP w Łucku, a głównym
organizatorem było Towarzystwo Kultury Polskiej im. W. Reymonta w Równem.
Ta doroczna impreza polonijna otworzyła prawdziwą jesień polskiej kultury w Równem. Z inicjatywy Konsulatu
Generalnego RP w Łucku na deskach
Małej Sceny Teatru Dramatycznego
gościł Nowy Teatr im. S. Witkiewicza
ze Słupska ze sztuką „Jest dwadzieścia
do dziesiątej”. Na Dzień Niepodległości planowany jest w Równem koncert
pianistyczny, zamykający równocześnie
obchody Roku Chopinowskiego na Wołyniu. Rówieńska jesień z Polską zatem
wciąż trwa.
Justyna JANCZ

Календар
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Informacja
wołyńska
Волинська
інформація
У Палаці культури міста
Луцька 15 жовтня відбулася Міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасний світ і незрячі».

.......

W Pałacu Kultury miasta Łucka 15 października
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa
“Współczesny świat i osoby
niewidome”.
У Волинському національному
університеті
відкрито виставку «Музей
Лесі Українки ВНУ: події,
факти, особистості». Експозиція присвячена 25-річчю музею Лесі Українки.

.......

Na Uniwersytecie Wołyńskim została otwarta
wystawa “Muzeum Łesi
Ukrainki na Uniwersytecie
Wołyńskim:
wydarzenia,
fakty, postacie”. Ekspozycja poświęcona jest 25-leciu
muzeum.
На відновленій братській могилі польських воїнів

Tarakanowska twierdza: odzyskiwanie pamięci

Тараканівський форт: відновлення пам'яті
W tym roku mija 90 lat od tych niezwykle ważnych
wydarzeń, które miały miejsce w dziejach narodów
ukraińskiego i polskiego.

У цьому році виповнюється 90 років надзвичайно
важливих подій, які відбулися в історії
українського та польського народів.

Rok 1920. Pierwsza wojna światowa
została zakończona. W wyniku upadku imperiów: austro-węgierskiego i
rosyjskiego Ukraińcy i Polacy stanęli
przed szansą uzyskania lub odzyskania swojej niepodległości. 20 listopada
1917 roku w Kijowie została zadeklarowana Ukraińska Republika Ludowa,
19 października 1917 roku we Lwowie
zadeklarowano
Zachodnioukraińską
Republikę Ludową, a 11 listopada 1918
roku w Warszawie ogłoszono Rzeczpospolitą Polską. Polska zaczęła działać
na rzecz odbudowy swojego państwa w
granicach Rzeczypospolitej z 1772 roku.
Rozpoczęła się ukraińsko-polska wojna,
która drogo kosztowała dwa narody.
Wiosną 1920 roku zaistniało ogromne zagrożenie dla istnienia URL, Polski
i innych państw europejskich. Radziecka Rosja zamierzyła wejść do Europy.

1920 рік. Закінчилася Перша світова війна. У результаті розпаду
Австро-Угорської та Російської імперій українці та поляки отримали
шанс відновити свої національні
держави. 20 листопада 1917 року
у Києві проголошується Українська Народна Республіка, 19 жовтня
1918 року у Львові проголошується
Західно-Українська Народна Республіка, а 11 листопада 1918 року в
Варшаві проголошується Польська
Республіка. Польща взяла курс на відновлення своєї держави у межах кордонів Речі Посполитої 1772 року. Розпочалася українсько-польська війна,
яка дорого коштувала обом нашим
народам.
Навесні 1920 року виникла величезна загроза існуванню як УНР
та Польщі, так і інших держав

Bolszewicy mieli zamiar połączyć rewolucję w Rosji z oczekiwaną rewolucją w
Niemczech, jednak w tym celu musieli
przejść przez Polskę. Aby zatrzymać ten
marsz, 25 kwietnia 1920 roku w Warszawie zawarto sojusz wojskowy pomiędzy
URL a Polską pod warunkiem uzyskania
niepodległego państwa ukraińskiego.
Galicja miała stać się częścią Polski jako
autonomia. Ta wojskowa konwencja czyniła dwa kraje sojusznikami w walce o
niepodległość Ukrainy i przeciw dalszej
ekspansji bolszewików na zachód.
W kwietniu i maju połączone polsko
-ukraińskie siły wojskowe rozpoczęły
ofensywę przeciwko Armii Czerwonej
i 7 maja przybyły do Kijowa. Jednak w
lipcu 1920 roku Armia Czerwona przeszła do kontrataku pod hasłem: „Na Zachód! Droga do powszechnego pożaru leży przez trup Białopolski!”.
str.
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Європи. Радянська Росія підготувала
широкомасштабний похід у Європу.
Більшовики мали намір пов’язати
революцію в Росії з очікуваною революцією в Німеччині, але для цього їм
потрібно було пройти через Польщу.
Щоб зупинити цей похід, 25 квітня
1920 року в Варшаві укладається військовий союз між УНР і Польщею за
умови поновлення самостійної української держави. Щоправда Галичина
мала увійти до складу Польщі на правах автономії. Ця військова конвенція проголошувала армії обох держав
союзниками у боротьбі за визволення
України і проти подальшої більшовицької експансії на захід.
У квітні-травні об’єднані польськоукраїнські збройні сили розпочали
наступальні бої проти Червоної армії
та 7 травня вступили до Києва.

У Волинському краєзнавчому музеї відкрито
виставку «Єгипетські старожитності». Експонати
привезені з Дніпропетровського історичного музею
імені Дмитра Яворницького.

.......

W Wołyńskim Muzeum
Krajoznawczym została otwarta wystawa “Egipskie
starożytności”.
Eksponaty
przywieziono z Dniepropetrowskiego Muzeum historycznego imienia Dmytra
Jawornyckiego.
Волинський обласний
музично-драматичний театр відкрив черговий театральний сезон прем’єрою
п’єси Вільяма Шекспіра
«Гамлет».

.......

W Wołyńskim Muzeum
Krajoznawczym została otwarta wystawa “Egipskie
starożytności”.
Eksponaty
przywieziono z Dniepropetrowskiego Muzeum historycznego imienia Dmytra
Jawornyckiego.
Села Холонів та Перемиль Горохівського району
Волинської області отримали у подарунок від поляків пожежні автомобілі.

.......

Понедiлок
25 жовтня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 “Доброго ранку,
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади - 1 ч.
06.35 Вертикаль влади - 2 ч.
06.50 Православний
календар
07.15 Ера бізнесу
07.50, 08.30 Мультфільм
08.15 Огляд преси
08.20 Нерухомість з Іриною
Кілко
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.45 Погода
10.00 Ток-шоу “Легко бути
жінкою”
11.05 Д/ф “Яванський сад”
12.00 Новини
12.05 Діловий світ
12.15 Точка зору
12.55 Прем’єра. Д/ф “Я
за все вдячний долі. Народний артист України
О.Богданович”
13.45 Х/ф “Два бійці”
15.00 Новини
15.15 Euronews

15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Ревізор
16.00 Молодіжне токшоу “Нащадки”
17.00 Шеф-кухар
країни
18.00 Вікно в Америку
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб
21.00 Підсумки дня
21.25 Слово регіонам
21.35 Діловий світ
21.45 Світ спорту
21.55 Футбольний код
22.55 Трійка, Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади
23.30 Підсумки дайджест
23.35 Вертикаль влади
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Від першої особи
00.45 Док. фільм
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Дурейтер
03.10 Хай так
03.35 Т/с “Кримінальний сезон” 1 серія
05.05 Чоловічий клуб
05.50 Діловий світ.

СТБ
06.15, 01.00 “Бізнес+”
06.20 “Документальний детектив”
07.30 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
09.35 “Танцювальне
шоу “Лід і полум’я”
12.50 “Битва екстрасенсів. Війна світів”
14.55 “Давай одружимося”
16.55 “Неймовірна
правда про зірок”
18.00, 22.00 “ВікнаНовини”
18.10 “Чужі помилки.
Проклята Попелюшка”
19.15 “Україна має
талант!”
22.25 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
23.25 Т/с “Клініка” (2)
00.50 “Вікна-Спорт”
01.05 Х/ф “Обережно,
бабуся!” (1)

5 КАНАЛ
06.00 Програма
передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.15, 05.15
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20,
15.05, 17.20, 18.25,
22.45, 00.25, 03.20, 05.20

“Погода на курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.20, 02.45,
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.05,
17.50, 22.20, 23.50, 02.50,
04.25 “Погода в Україні”
09.25, 00.30 “Автопілотновини”
09.35, 13.30, 14.30 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 23.00, 03.00,
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Прес-конференції у
прямому ефірі”
10.55, 01.50, 02.55, 03.25,
04.20, 05.25 “Огляд
преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.10, 16.10 Народне
ток-шоу “Майдан”
17.30, 04.30 “Територія
закону”
18.30, 23.30 “Хроніка
дня”
18.45, 05.30 “Київський
час”
19.00, 00.00, 04.00 “Час
новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 “Велика політика”

TVP POLONIA

08.00 Колобжег 2010.
Гала-концерт.
08.55 “Моллі”. Т/с.
09.30 Питання на сніданок.
11.55 Польський смак.
12.10 “Л як любов”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.45, 03.10
“Будинок парафіяльного
священика”. Т/с.
13.45 “Сто тисяч лелек”.
14.10 “Справедливий”
15.00 Репортаж.
15.30 “Кольори щастя”.
16.00 “Тигри Європи”.
17.00, 01.25 “Золоті хіти”.
17.30 “Златопольські”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Концерт застільних
пісень.
19.25 “Гра в міста”. Телетурнір.
20.15, 02.15 На добраніч,
малята.
20.55, 02.55 Спорт.
21.15 “Будинок на розливі”. Т/с.
22.05, 04.25 Польща 24.
22.35 “Ян Серце”. Т/с.
23.30 “Алфавіт кабаре”.
Розважальна програма.
23.55, 07.00 Ток-шоу
Томаса Лиса.
00.50 “Правдиві історії”.
Документальний цикл.
01.45 “Невідкриті скар-

би”. Телетурнір.
03.35 “Принц”. Х/ф.
04.50 “Люблю тебе,
Польща!”. Розважальна
програма.
06.10 Д/ф.

POLSAT
06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 “Барток Чудовий”
- мультфільм, США,
1999.
09.50 “Світ за сімейством Кепських”.
11.00 “Далеко від
носилок”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30, 20.30 “Саме
життя”.
13.00 “Прийомна
родина”.
14.00 “Обмін дружинами”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Так, люба”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “Термінатор 3:
Повстання машин” - бойовик, США, 2005.
23.15 “Хто ви, мистере
Брукс?” - трилер, США,
2007.

02.00 Таємниці долі.

TVP-2

TVP-1

05.45 “Дочки Маклеода”.
07.25, 13.50 Запитуючи
про Бога.
07.55 Біблія. Книга книг.
08.20 Соцзабез для тебе.
08.30 “І в горі, і в радості”.
09.30 Питання на сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Сімейний турнір.
12.50 Терміново потрібно.
13.20 Ганна Димна - зустрінемося.
14.20, 05.50 Кабаре.
15.25 “Священна війна”.
16.05 “Час честі”.
17.00 Локальна програма.
17.35 Розкажи нам свою
історію.
18.25 Один із десяти.
19.00 Панорама.
19.35 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на виховання”.
20.35 “Хлопці вільні”.
21.10 “Кольори щастя”
21.45 “Мостовяки”.
22.50 Ток-шоу Томаша
Ліса.
00.00 “Відлік жертв”, трагікомедія, США, 1998.
01.30 “Стрес: портрет
убивці”.
02.30 “Прибульці із
глибин”.
03.20 “Акваріум”.
04.10 “Рекламний щит”,
трилер, РП, 1998.

06.00 “Дві сторони
медалі”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30
Новини.
09.05, 16.15 Політика за
кавою.
09.20 Польські тварини в
небезпеці. Репортаж.
09.45 Мультсеріал.
10.00 “Класний мюзикл
2: Канікули” - США, 2007.
12.20, 03.25 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Життя ссавців”.
14.15, 18.25 “Будинок парафіяльного священика”.
14.40, 18.55 “Клан”.
15.10, 19.35 Угадай
мелодію.
15.45 Ополе на біс.
16.35 “Мода на успіх”.
17.30 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Ранчо”.
22.25 Театр ТБ.
23.50 Широка колія.
00.30 “Пила 3” - horror,
США, 2006.
02.25 “Брати і сестри” серіал, США.
03.15 Позначення.
03.45 “Дефект” - серіал,
РП.

Wsie Chołoniw i Peremyl
w rejonie horohowskim na
Wołyniu otrzymały jako prezent od Polaków samochody
pożarnicze.
Міжнародному дню білої тростини був приурочений концерт українських
співаків та незрячих солістів, що відбувся у Луцьку
15 жовтня.

.......

Światowemu Dniu Białej Laski został poświęcony
koncert ukraińskich wykonawców i solistów niewidomych, który odbył się w Łucku 15 października.
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Вівторок
26 жовтня

Агросектор
15.30 Погода
15.35 Золотий гусак
16.00 Молодіжне токшоу “Нащадки”
06.00 “Доброго ранку,
17.00 В гостях у Д.
Україно!”
Гордона
06.00 Ранкова молитва
18.00 Шеф-кухар.
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, Вечеря
08.00 Новини
18.20 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт 18.45 Діловий світ
06.15, 07.10, 08.10 По19.00 Про головне
года
19.25 Погода
06.20 Вертикаль влади
19.40 Урочистості з наго06.35 Вертикаль влади
ди 66-ї річниці визволен06.50 Православний
ня України від фашисткалендар
ських загарбників
07.15 Ера бізнесу
21.00 Підсумки дня
07.20 Створи себе
21.25 Слово регіонам
07.35 Нерухомість з
21.35 Діловий світ
Іриною Кілко
21.45 Світ спорту
07.50, 08.30 Мультфільм 21.55 Погода
08.15 Огляд преси
22.00 Світло
08.20 Рейтингова па22.30 Книга. ua
норама
22.55 Трійка, Кено,
08.40 Корисні поради
Максима
09.00 Підсумки дня
23.00, 00.00 Підсумки
09.25 Про головне
23.15 Вертикаль влади
10.00 Ток-шоу “Легко
23.30 Підсумки дайбути жінкою”
джест
11.05 Д/ф “Сейшели 23.35 Вертикаль влади
перлина Індійського
23.50 Погода
океану”
00.10 Спорт
12.00 Новини
00.15 Від першої особи
12.10 Діловий світ
00.45 Док. фільм
12.20 Погода
01.20 Підсумки дня
12.25 Кордон держави
01.45 Погода
12.40 Темний силует
01.50 Прес-анонс
13.00 Право на захист
01.55 ТелеАкадемія
13.25 Т/с “Криміналь02.55 Т/с “Кримінальний сезон” 1 серія
ний сезон” 2 серія
15.00 Новини
04.25 Чоловічий клуб
15.15 Euronews
05.20 Програма муль15.25 Діловий світ.
тфільмів
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Середа
27 жовтня

12.25 Сільрада
13.00 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 13.30 Т/с “Кримінальний сезон” 2 серія
06.00 “Доброго ранку, 15.00 Новини
Україно!”
15.15 Euronews
06.00 Ранкова мо15.25 Діловий світ.
литва
Агросектор
06.05, 06.30, 07.00,
15.30 Погода
07.30, 08.00 Новини
15.35 Як це?
06.10, 07.05, 08.05
16.00 Молодіжне токСпорт
шоу “Нащадки”
06.15, 07.10, 08.10
17.00 В гостях у Д.
Погода
Гордона
06.20 Вертикаль вла- 18.00 Шеф-кухар.
ди - 1 ч.
Вечеря
06.35 Вертикаль вла- 18.20 Новини
ди - 2 ч.
18.40 Діловий світ
06.50 Православний
18.55 Футбол. Кубок
календар
України. 1/8 фіналу.
07.15 Ера бізнесу
“Карпати” (Львів) 07.20 Створи себе
“Ворскла” (Полтава)
07.35 Рейтингова
19.55 В ПЕРЕРВІ:
панорама
Погода
07.50, 08.30 Муль21.00 Підсумки дня
тфільм
21.25 Діловий світ
08.15 Огляд преси
21.30 ТЕЛЕМАРА08.20 Нерухомість з
ФОН “ВСІМ МИІриною Кілко
РОМ-1945”
08.40 Корисні поради 22.45 Мегалот
09.00 Підсумки дня
22.50 Суперлото,
09.25 Про головне
Трійка, Кено
10.00 Ток-шоу “Легко 23.00, 00.00 Підсумки
бути жінкою”
23.15 Вертикаль вла11.00 Д/ф “Оман,
ди - 1 ч.
троянди пустелі”
23.30 Підсумки дай12.00 Новини
джест
12.10 Діловий світ
23.35 Вертикаль вла12.15 Погода

Четвер
28 жовтня

ний сезон” 3 серія
15.00 Новини
15.15 Euronews
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 15.25 Діловий світ.
Агросектор
06.00 “Доброго ранку, 15.30 Погода
Україно!”
15.40 Хто в домі
06.00 Ранкова молитва хазяїн?
06.05, 06.30, 07.00,
16.00 Молодіжне ток07.30, 08.00 Новини
шоу “Нащадки”
06.10, 07.05, 08.05
17.10 Наша пісня
Спорт
18.00 Шеф-кухар.
06.15, 07.10, 08.10
Вечеря
Погода
18.20 Новини
06.20 Вертикаль влади 18.45 Діловий світ
- 1 ч.
19.00 Про головне
06.35 Вертикаль влади 19.25 Погода
- 2 ч.
19.45 Турнір зі зміша06.50 Православний
них єдиноборств “М-1
календар
Challenge”
07.15 Ера бізнесу
21.00 Підсумки дня
07.20 Створи себе
21.25 Слово регіонам
07.35 Нерухомість з
21.35 Діловий світ
Іриною Кілко
21.45 Світ спорту
07.50, 08.30 Муль21.55 Погода
тфільм
22.00 Турнір зі зміша08.15 Огляд преси
них єдиноборств “М-1
08.20 Рейтингова
Challenge” (продопанорама
вження)
08.40 Корисні поради 22.55 Трійка, Кено,
09.00 Підсумки дня
Максима
09.25 Слово регіонам.
23.00, 00.00 Підсумки
Дайджест
23.15 Вертикаль влади
10.00 Ток-шоу “Легко - 1 ч.
бути жінкою”
23.30 Підсумки дай11.10 Здоров’я
джест
12.00 Новини
23.35 Вертикаль влади
12.10 Діловий світ
- 2 ч.
12.20 Погода
23.50 Погода
12.25 Фольк-music
00.10 Спорт
13.25 Т/с “Криміналь- 00.15 Від першої особи

СТБ
06.05, 01.00 “Бізнес+”
06.10 “Документальний детектив”
07.20, 21.30 Т/с “Кулагін та Партнери” (1)
07.45 “Комісар Рекс”
09.50 “Маша і море”
11.55 “Нез’ясовно,
але факт”
12.50 “Битва екстрасенсів. Чорні та білі”
13.50 “Моя правда.
Сергій Звєрєв. Без
обличчя”
14.55 “Давай одружимося”
16.55 “Неймовірна
правда про зірок”
18.00, 22.00 “ВікнаНовини”
18.10 “Чужі помилки.
Хто в хаті господар”
19.10 “Правила
життя. Громадське
харчування: потойбіччя”
20.10 “У пошуках
істини. Ярослав
Мудрий: справжнє
обличчя”
22.25 “Доктор Хаус”
23.25 Т/с “Клініка”
00.50 “Вікна-Спорт”
5 КАНАЛ

06.00 Програма
передач
06.01, 22.30 “ЧасТайм”

дня”
06.15, 00.15, 03.15,
18.45, 05.30 “Київ05.15 “Час спорту”
ський час”
06.25, 10.20, 13.20,
19.00, 00.00, 04.00
15.20, 17.20, 18.25,
“Час новин” (рос.)
22.45, 00.25, 03.20,
19.20, 01.00 “Новий
05.20 “Погода на
час”
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му” 21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 “На
09.10, 22.15, 23.20,
межі”
02.45, 04.15 “Бізнес00.40 “Смачні подочас”
рожі”
09.20, 12.20, 14.20,
17.50, 22.20, 23.50,
TVP POLONIA
02.50, 04.25 “Погода в
07.55, 01.45 Концерт
Україні”
застільних пісень.
09.25, 00.30
“Автопілот-новини” 08.55 “Клас на
09.35, 13.30, 14.30 “5 шпильках”. Т/с.
09.30 Питання на
елемент”
сніданок.
10.00, 11.00, 12.00,
11.55 Польський
13.00, 14.00, 15.00,
смак.
16.00, 17.00, 18.00,
12.10 “Л як любов”.
20.30, 23.00, 03.00,
13.00, 20.30, 02.30
05.00 “Час новин”
Новини.
10.30, 11.30, 12.30
“Прес-конференції у 13.15, 19.45, 03.10
“Будинок парафіяльпрямому ефірі”
ного священика”. Т/с.
10.55, 01.50, 02.55,
13.45, 22.05, 04.25
03.25, 04.20, 05.25
Польща 24.
“Огляд преси”
11.20 “Зверни увагу” 14.10 “Принц” Т/с.
15.05 “Зоопарк без
15.30 “Не перший
таємниць”. Докуменпогляд”
тальний цикл.
16.20 “Погода в
15.30 “Кольори щасУкраине”
тя”. Т/с.
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30, 04.30 “Особли- 16.00, 23.55, 07.00
Ток-шоу Томаса Лиса.
во небезпечно”
18.30, 23.30 “Хроніка 17.00, 01.25 “Золоті

20.30 Новини.
хіти”.
06.00 Вставай! Гра09.05, 16.15 Політика
17.30 “Златопольські”. ємо!.
Т/с.
07.00 “Новини Пол- за кавою.
09.20 Маленькі не18.00 Телеекспрес.
сат”.
18.25 “Шанс на успіх”. 08.25 “Труба лебедя” гідники. Ток-шоу.
09.45, 11.10 Мультсе19.20 “У тіні політи- - мультфільм.
ки”. Д/ф.
09.50 “Світ за сімей- ріали.
10.20 Дитсадок “1”.
20.15, 02.15 На доством Кепських”.
10.55 “Навіщо? Чому?
браніч, малята.
11.00 “Далеко від
Як?”.
20.55, 02.55 Спорт.
носилок”.
11.25 Виправлення до
21.15 “Батько Мате12.00, 17.30 “Малауш”. Т/с.
новський і партнери”. біографії.
11.55 “Європейська
22.30, 04.50 “Вільно- 12.30, 20.30 “Саме
лабораторія”.
тека”.
життя”.
12.20, 03.25 Телема22.40, 23.05 “Відділ
13.00 “Прийомна
газин.
убивств”. Т/с.
родина”.
23.35 “Кабаре”. Роз14.00 “Обмін дружи- 13.10 Агробізнес.
13.40 “Життя ссавважальна програма. нами”.
ців”.
00.25 “Тигри Європи”. 15.00, 19.00 “Перше
14.10, 18.25 “БудиТ/с.
кохання”.
нок парафіяльного
01.45 “Войтек Че15.45 “Так, люба”.
священика”.
ровський. Босоніж
16.50, 19.50 Події.
14.40, 18.55 “Клан”.
світом”. Тележурнал. 17.10, 19.25 Погода.
15.10, 19.35 Угадай
03.35 “Будинок на
17.15 Втручання.
мелодію.
розливі”. Т/с.
18.00 “Чому я?”.
15.45 Ополе на біс.
05.00 “Вечір з Ласко- 21.00 “Загнаний” 17.30 Приціл.
виком і Малицьким”. трилер, США, 2003.
18.00 Телеекспрес.
Розважальна про23.05 “С.S.I.”
грама.
01.05 “Страж “Черво- 20.05 Вечірка.
05.55 “Поручитель”.
ної Скелі” - вестерн, 21.25 “У Господа Бога
за пазухою” - комеТ/с.
США, 2001.
06.45 Затишок зірок. 03.00 Таємниці долі. дія, РП, 1998.
23.45 “Волландер”.
07.10 “Твої золоті
01.25 “Брати і сестри”
TVP-1
хіти”.
- серіал, США.
07.25 “Правдиві історії”. Документальний 06.05, 16.35 “Мода на 02.10 Позначення.
успіх”.
02.40 “Я вам покажу!”
цикл.
07.00 Кава або чай.
- серіал, РП.
POLSAT
09.00, 13.00, 16.00,
TVP-2

06.35 “M.A.S.H.”.
07.10, 17.35 Розкажи
нам свою історію.
07.55 Телемагазин.
08.30 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Сімейний
турнір.
12.45 “Найкращі акваріуми на планеті”.
13.50, 20.35 “Хлопці
вільні”.
14.20 Телетурнір.
15.30, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.05, 21.55 “Мостовяки”.
17.00 Локальна програма.
18.25 Один із десяти.
19.00 Панорама.
19.35 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на
виховання”.
21.40 Кольори життя.
22.50 Експрес репортерів.
23.55, 04.30 “Поза зоною досяжності”.
00.40 “Знайдений рай”, драма,
Австралія-ФранціяФРНВеликобританія.
02.20 “07, виходи на
в’язок”.

09.05, 16.15 Політика
за кавою.
09.20 Розважальна
програма.
09.45 Мультсеріали.
10.15 Будильник.
10.50 Що читати
дитині.
11.05 Місце з історією.
11.20 Рай.
11.50 Широка колія.
12.20, 03.25 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Життя ссавців”.
14.10, 18.25 “Будинок парафіяльного
священика”.
14.40, 18.55 “Клан”.
15.10, 19.35 Угадай
мелодію.
15.45 Ополе на біс.
17.30 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Ранчо”.
22.30 “Рятувальники”.
23.25 “Незвичайні
історії”.
00.00 Варто говорити.
00.55 Війна світів.
01.25 “Джекілл”.
03.45 “Я вам покажу!”
- серіал, РП.
05.15 “Велике прибирання”.

06.35 “M.A.S.H.”.
07.10, 17.35 Розкажи
нам свою історію.
08.00 Телемагазин.
08.30 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Гільйотина.
12.55 “Доктор Мартін”.
13.50, 20.35 “Хлопці
вільні”.
14.25 Телетурнір.
15.30, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.05, 21.45 “Мостовяки”.
17.00 Локальна програма.
18.25 Один із десяти.
19.00 Панорама.
19.35 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на
виховання”.
22.50 “Мумія повертається”, бойовик,
США, 2001.
01.05 “C.S.I.”.
02.00 “Доктор Хауз”.
02.50 “Пітбулль”.
04.35 “Краще бути
вродливою і заможною”, комедія, РП,
1993.

09.05, 16.15 Політика
за кавою.
09.20 Між мамами.
09.40 Мультсеріали.
10.10 Для дітей.
10.55 Шопен.pl
11.20 Ми, ви, вони.
11.55 Затишок зірок.
12.20, 03.25 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Життя ссавців”.
14.10, 18.25 “Будинок парафіяльного
священика”.
14.40, 18.55 “Клан”.
15.10, 19.35 Угадай
мелодію.
15.45 Ополе на біс.
17.30 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Батько Матеуш”.
22.25 Справа для
репортера.
23.15 Я був гангстером.
23.45 Шукачі абсурду.
00.15 “Чорний удівець” - трилер, СШАКанада, 2006.
01.50 “Радянська
історія” - док.фільм,
Великобританія.
03.45 “Я вам покажу!”
- серіал, РП.
05.20 “Як бути садівником”.

06.35 “M.A.S.H.”.
07.10, 17.35 Розкажи
нам свою історію.
08.00 Телемагазин.
08.30 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15, 18.25 Гільйотина.
12.55 “Доктор Мартін”.
13.50, 20.35 “Хлопці
вільні”
14.25 Ласковік і
Маліцкі.
15.30, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.05 “Мостовяки”.
17.00 Локальна програма.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на
виховання”.
21.45 “Доктор Хауз”.
22.40 “Танцюристи”.
23.40 Точка зору.
00.35, 04.45 “997”.
01.10 “Воно”, драма,
ФРН-РП, 2004.
02.55 Вечір мистецтв.
03.50 “S.O.S.”, серіал,
РП.
05.10 “Карний розшук”, серіал, РП.

10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.30, 23.00, 03.00,
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Прес-конференції у
прямому ефірі”
10.55, 01.50, 02.55,
03.25, 04.20, 05.25
“Огляд преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Здорові історії”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “Велика
політика”
18.30, 23.30 “Хроніка
5 КАНАЛ
дня”
06.00 Програма пе18.45, 05.30 “Київський
СТБ
редач
час”
06.05, 01.00 “Бізнес+” 06.01, 22.30 “Час-Тайм” 19.00, 00.00, 04.00 “Час
06.15, 00.15, 03.15,
новин” (рос.)
06.10 “Документаль05.15 “Час спорту”
19.20, 01.00 “Новий
ний детектив”
06.25,
10.20,
13.20,
час”
07.15, 21.35 Т/с “Кула15.20, 17.20, 18.25,
21.00, 02.00 “Час”
гін та Партнери” (1)
22.45, 00.25, 03.20,
21.50, 03.30, 05.40
07.40 Т/с “Комісар
05.20 “Погода на ку“Акцент”
Рекс” (1)
рортах”
00.40 “Ресторанні
09.45 Х/ф “Канікули
06.30 “Ранок на 5-му” новини”
кохання” (1)
11.50 “Нез’ясовно, але 09.10, 22.15, 23.20,
02.45, 04.15 “БізнесTVP POLONIA
факт”
час”
12.55 “Битва екстра08.00 “Шанс на успіх”.
09.20,
12.20,
14.20,
сенсів. Чорні та білі”
08.55 “Канікули із при13.55 “Правила життя. 16.20, 17.50, 22.20,
марами”. Т/с.
Громадське харчуван- 23.50, 02.50, 04.25 “По- 09.30 Питання на
года
в
Україні”
ня: потойбіччя”
сніданок.
14.55 “Давай одружи- 09.25, 00.30
11.55 Польський смак.
“Автопілот-новини”
мося”
12.10 “Л як любов”.
09.35, 13.30, 14.30 “5
16.55 “Неймовірна
Т/с.
елемент”
правда про зірок”
13.00, 20.30, 02.30

Новини.
13.15, 19.45, 03.10 “Будинок парафіяльного
священика”. Т/с.
13.40, 23.20, 04.25
Польща 24.
14.05 “Вільнотека”.
14.15 “Будинок на розливі”. Т/с.
15.00 “Подорожі Макловича”. Тележурнал.
15.30 “Кольори щастя”.
Т/с.
16.00 “Ян Серце”. Т/с.
17.00, 01.50 “Золоті
хіти”.
17.30 “Златопольські”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Концерт гурту
“Республіка”.
19.15 “Невідкриті
скарби”. Телетурнір.
20.15, 02.15 На добраніч, малята.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Статисти”. Х/ф.
Польща, 2006 р.
23.50 “Вечір з Ласковиком і Малицьким”.
Розважальна програма.
00.55, 07.10 Варто обговорити.
03.35 “Батько Матеуш”.
04.50 Кабаре.
05.35 “Тигри Європи”.
06.30 “Мій театр”.
Концерт.
07.10 Варто обговорити.

прямому ефірі”
10.55, 01.50, 02.55,
03.25, 04.20, 05.25
“Огляд преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Життя в задоволення”
16.30 “Драйв”
17.30, 00.40, 04.30
“Акцент”
18.30, 23.30, 03.30,
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05.40 “Хроніка дня”
18.45, 05.30 “Київський
06.00
Програма
пеСТБ
час”
редач
19.00, 00.00, 04.00 “Час
06.01,
22.30
“Час-Тайм”
06.00, 01.00 “Бізнес+”
новин” (рос.)
06.15, 00.15, 03.15,
06.05 “Документаль19.20, 01.00 “Новий
05.15
“Час
спорту”
ний детектив”
час”
06.55, 21.30 Т/с “Кула- 06.25, 10.20, 13.20,
21.00, 02.00 “Час”
15.20,
17.20,
18.25,
гін та Партнери” (1)
21.50 “Вільна гавань”
22.45, 00.25, 03.20,
07.35 Т/с “Комісар
TVP POLONIA
05.20 “Погода на куРекс” (1)
рортах”
09.45 Х/ф “Криза Віри”
08.00 “Музика легка і
11.50 “Нез’ясовно, але 06.30 “Ранок на 5-му” приємна”. Розважаль09.10, 22.15, 23.20,
факт”
на програма.
02.45, 04.15 “Бізнес12.55 “Битва екстра08.55 “Для чого?
час”
сенсів. Чорні та білі”
Навіщо? Як?”. Теле13.55 “Зіркове життя. 09.20, 12.20, 14.20,
журнал.
Невідомі діти відомих 16.20, 17.50, 22.20,
09.10 “Були”. М/с.
23.50,
02.50,
04.25
“Побатьків”
09.30, 10.05 Питання
14.55 “Давай одружи- года в Україні”
на сніданок.
09.25,
00.30
мося”
11.55 Польський
“Автопілот-новини”
16.55 “Неймовірна
смак.
09.35,
13.30,
14.30
“5
правда про зірок”
елемент”
12.10 “Кревні узи”.
18.00, 22.00 “Вікна10.00,
11.00,
12.00,
Т/с.
Новини”
13.00, 14.00, 15.00,
12.40, 00.00 “Алфавіт
18.10 “Чужі помил16.00, 17.00, 18.00,
кабаре”. Розважальна
ки. Беатріче прагне
20.30, 23.00, 03.00,
програма.
помсти”
05.00 “Час новин”
19.10 “Моя правда.
13.00, 20.30, 02.30
10.30, 11.30, 12.30
Надія Бабкіна. ПриНовини.
“Прес-конференції у

13.15, 19.45, 03.10
“Будинок парафіяльного священика”. Т/с.
13.45, 22.05, 04.25
Польща 24.
14.15 “Батько Матеуш” Т/с.
15.05 Шопен 2010.
15.30 “Кольори щастя”. Т/с.
16.00 Варто обговорити.
17.00, 01.25 “Золоті
хіти”.
17.30 “Златопольські”.
Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 00.00 Кабаре.
19.15 “Словник
польсько-польський”.
Ток-шоу.
20.15, 02.15 На добраніч, малята.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Іспит життя”.
Т/с.
22.35 “Будинок”. Т/с.
00.30 Д/ф.
01.45 “Дика Польща”.
Д/с.
03.35, 04.00 “Відділ
убивств”. Т/с.
04.55 “Статисти”. Х/ф.
Польща, 2006 р.
06.50 “Твої золоті
хіти”.
07.05 “Змінниці”. Т/с.

ди - 2 ч.
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Від першої
особи
00.45 Док. фільм
01.20 Підсумки дня
01.45 Прес-анонс
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Хай щастить
03.10 Т/с “Кримінальний сезон” 3 серія
04.40 Чоловічий клуб
05.20 Програма мультфільмів
05.50 Діловий світ.
Агросектор

00.45 Док. фільм
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.50 Прес-анонс
01.55 ТелеАкадемія
02.55 Т/с “Кримінальний сезон” 4 серія
04.25 Чоловічий клуб
05.20 Програма мультфільмів
05.50 Діловий світ.
Агросектор

18.00, 22.00 “ВікнаНовини”
18.10 “Чужі помилки.
Трирічний обвинувач”
19.10 “Зіркове життя.
Невідомі діти відомих
батьків”
20.10 “Російські сенсації. Круті школяри”
22.25 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
23.25 Т/с “Клініка” (2)
00.50 “Вікна-Спорт”
01.05 Х/ф “Повернення
“Святого Луки” (1)

боркання норовливої”
20.10 “Містичні історії-2 з Павлом Костіциним”
22.25 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
23.25 Т/с “Клініка” (2)
00.50 “Вікна-Спорт”
01.05 Х/ф “Чорний
принц” (1)

POLSAT

POLSAT

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.40 “Шлях Енні до
Зелених дахів” - мультфільм.
09.45, 21.00 “Світ за
сімейством Кепських”.
11.00 “Далеко від
носилок”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30, 20.30 “Саме
життя”.
13.00 “Прийомна
родина”.
14.00 “Із бридкого
каченяти в Лебідь” телешоу, США, 2004.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Так, люба”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.30 “Усі без розуму
від Мері” - комедія,
США, 1998.
23.10 Убий мене
сміхом.
01.10 Таємниці долі.
TVP-1

06.05, 16.35 “Мода на
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
07.30 “Стюарт Литтл
3: Поклик природи”
- мультфільм, США,
2006
10.05 “Світ за сімейством Кепських”.
11.00 “Далеко від
носилок”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30, 20.30 “Саме
життя”.
13.00 “Прийомна
родина”.
14.00 “Із бридкого
каченяти в Лебідь”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Так, люба”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “С.S.I.”
22.00 “Готель 52”.
23.00 “Шпильки на
Гевонті”.
00.00 “На узбіччі” трагікомедія, США,
2004.
02.45 Таємниці долі.
TVP-1

06.05, 16.35 “Мода на
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.

TVP-2

TVP-2

TV

9

21 жовтня 2010

П’ятниця
29 жовтня

12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Програма
06.00 “Доброго ран- документальних
ку, Україно!”
фільмів
06.00 Ранкова мо13.30 Т/с “Кримілитва
нальний сезон” 4
06.05, 06.30, 07.00,
серія
07.30, 08.00 Новини 15.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05
15.15 Euronews
Спорт
15.25 Діловий світ.
06.15, 07.10, 08.10
Агросектор
Погода
15.30 Погода
06.20 Вертикаль
15.35 Околиця
влади - 1 ч.
16.00 Молодіжне
06.35 Вертикаль
ток-шоу “Нащадки”
влади - 2 ч.
16.55 Крок до зірок.
06.50 Православний Євробачення
календар
17.30 Магістраль
07.15 Ера бізнесу
18.00 Новини. Спец07.20 Створи себе
випуск
07.35 Рейтингова
19.40 Чоловічий
панорама
клуб
07.40 Будівельний
21.00 Підсумки дня
майданчик
21.25 Слово регіонам
07.50 Мультфільм
21.35 Діловий світ
08.15 Огляд преси
21.45 Футбол. Чемпі08.20 Олімпіада: від онат Італії. Серія А.
малого до великого Дженоа - Інтер
08.40 Корисні по22.35 В ПЕРЕРВІ:
ради
Трійка, Кено
09.00 Підсумки дня 23.00, 00.00 Під09.25 Про головне
сумки
10.00 Ток-шоу “Лег- 23.15 Вертикаль
ко бути жінкою”
влади - 1 ч.
11.10 Ток-шоу “Віра. 23.30 Підсумки
Надія. Любов”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Субота
30, жовтня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

17.00 В гостях у Д.
Гордона
18.00 Погода
18.10 Золотий гусак
18.45 Ревізор
19.10 Погода
19.20 Прем’єра. Х/ф
“Джавад хан”
21.00 Підсумки дня
21.45 Футбол. Чемпіонат Італії. Серія А.
Мілан - Ювентус
22.30 В ПЕРЕРВІ:
Мегалот, Суперлото,
Трійка, Кено
23.00 Акваторія
бізнесу
23.25 Погода
23.30 Ера здоров’я
23.50 Наркоманія
виліковна
00.20 Док. фільм
01.20 Підсумки дня
02.00 Погода
02.05 Коло Олімпіади
02.30 Хай так
02.55 Т/с “Кримінальний сезон” 6 серія
03.00 ПЕРЕХІД НА
ЗИМОВИЙ ЧАС!
03.25 Х/ф “Джавад
хан”
04.55 Чоловічий клуб

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.10, 08.15
Погода
06.10, 08.00 Ера
здоров’я
06.35 Крок до зірок
07.15 Док. фільм “
Жива енциклопедія”
07.45 Створи себе
08.20 Олімпіада: від
малого до великого
08.40 Корисні поради
09.00 Погода
09.05 Доки батьки
сплять
09.30 Так просто
10.00 Хай так
10.25 Коло Олімпіади
11.00 Хіт-парад “Національна двадцятка”
11.45 Як це?
12.10 Т/с “Кримінальний сезон” 5 серія
13.50 Аудієнція
14.15 Наша пісня
14.55 Футбол.
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга.
“Ворскла” (Полтава) СТБ
- “Карпати” (Львів)
15.50 В ПЕРЕРВІ:
05.00 “Наші улюблені
Погода
мультфільми: Умка,

Неділя
31 жовтня

країни
17.50 Євробачення-2011. НаціональПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ний відбір
19.35 Діловий світ.
06.00 Ранкова моТиждень
литва
20.10 Погода
06.05, 07.05, 08.15
20.20 Точка зору
Погода
21.00 Підсумки
06.10 Мультфільм
тижня
06.40 Док. фільм
“Жива енциклопедія” 21.45 Погода
07.10 Здорове харчу- 21.55 Фольк-music
22.50 Трійка, Кено,
вання
Максима
07.25 Акваторія
23.00 Ера бізнесу.
бізнесу
Підсумки
07.50 Сільський час
23.30
Погода
08.20 Укравтоконти23.35 Оперативний
нент
об’єктив
08.40 Моя земля-моя
00.00 Д/с “Жива
власність
08.50 Корисні поради пам’ять регіону” - 4 с.
09.00 Зірковий ранок 00.30 DW. Новини
Європи
09.30 Хто в домі
01.18 ПРОФІЛАКхазяїн?
10.00 Крок до зірок. ТИКА ПЕРШОГО
КАНАЛУ!!!
Євробачення
11.00 Обережно, діти! СТБ
11.25 Погода
05.25 “Наші улю11.30 Ближче до наблені мультфільми:
роду.
11.55 Т/с “Криміналь- Фунтик, Двенадцать
месяцев” (1)
ний сезон” 6 серія
07.00 Х/ф “Біле сонце
13.35 Погода
пустелі” (1)
13.45 Розважальна
08.50 “Їмо вдома”
програма “Аншлаг”
09.55, 02.20 “Неймо15.50 В гостях у Д.
вірні історії кохання”
Гордона
11.00 “Караоке на
16.50 Шеф-кухар

дайджест
23.35 Вертикаль
влади - 2 ч.
23.50 Погода
00.15 Від першої
особи
00.45 Док. фільм
01.20 Підсумки дня
01.45 Питання
02.05 Погода
02.10 Прес-анонс
02.15 ТелеАкадемія
03.15 Т/с “Кримінальний сезон” 5
серія
04.50 Програма
документальних
фільмів
05.50 Діловий світ.
Агросектор
СТБ

05.30 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
06.00, 01.45 “Бізнес+”
06.00 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
08.45 “За сірниками”
10.55 Х/ф “Велика
перерва” (1)
16.50 “Вікна - Новини”
17.00 Х/ф “Екіпаж”
20.00 “Національне
талант-шоу “Танцюють всі!-3”
22.00 “ВікнаКонек-Горбунок”(1)
06.35 Х/ф “Сім няньок” (1)
08.00 “Караоке на
Майдані”
09.00 “Їмо вдома”
10.10, 00.00 “ВусоЛапоХвіст”
10.45 “Губка Боб”(1)
11.50 “Національне
талант-шоу “Танцюють всі!-3”
16.05 Х/ф “Екіпаж”
19.00 “Х-Фактор”
20.50 “Смішні люди”
21.50 “Х-Фактор. Підсумки голосування”
01.00 “Моя правда.
Надія Бабкіна. Приборкання норовливої”
01.55 “Зіркове життя.
Невідомі діти відомих батьків”
02.40 Х/ф “Час гріхів”
04.10 “Мобільна
скринька”
5 КАНАЛ

06.00 Програма
передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 08.10, 11.20,
13.15, 15.20, 17.20,
19.20, 21.50, 00.20,
03.20, 05.20 “Погода
на курортах”

Майдані”
12.00 “Х-Фактор”
16.10 “Танцювальне
шоу “Лід і полум’я”
19.20 “Битва екстрасенсів. Війна світів”
22.15 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
03.05 Х/ф “Осінній
марафон” (1)
5 КАНАЛ

06.00 Програма
передач
06.01, 09.30 “Вікно в
Америку”
06.15, 08.20, 10.15,
13.20, 15.20, 17.20,
18.25, 00.20, 03.20,
05.20 “Погода на
курортах”
06.20, 08.10, 00.25,
04.50 “Тема тижня”
06.30, 05.30 “Київський час”
06.45 “Технопарк”
07.00, 07.30, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 23.00, 01.00,
03.00, 05.00 “Час
новин”
07.05, 00.15, 03.15,
05.15 “Час спорту”
07.15, 09.10, 14.15,
16.15, 17.50, 22.50,
23.50, 01.20, 04.25

20.30, 23.00, 03.00,
Новини”
22.25 “Національне 05.00 “Час новин”
талант-шоу “Танцю- 10.30 “Вільна гавань”
ють всі!-3” Підсумки 10.55, 01.50, 02.55,
03.25, 04.20, 05.25
голосування
“Огляд преси”
00.45 “ВусоЛапоХ11.20 “Зверни увагу”
віст”
01.35 “Вікна-Спорт” 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямо01.50 Х/ф “Версія
ефірі”
полковника Зоріна” му
15.30 “Своїми очима”
16.30 “На межі”
5 КАНАЛ
17.30, 04.30 “Феєрія
06.00 Програма
мандрів”
передач
18.30, 23.30 “Хроніка
06.01, 22.30 “Часдня”
Тайм”
18.45, 05.30 “Київ06.15, 00.15, 03.15,
ський час”
05.15 “Час спорту”
19.00, 00.00, 04.00
06.25, 10.20, 13.20,
“Час новин” (рос.)
15.20, 17.20, 18.25,
19.20, 01.00 “Новий
22.45, 00.25, 03.20,
час”
05.20 “Погода на
21.00, 02.00 “Час”
курортах”
21.50, 03.30, 05.40
06.30 “Ранок на 5-му” “Фактор безпеки”
09.10, 22.15, 23.20,
00.40 “Ресторанні
02.45, 04.15 “Бізнесновини”
час”
TVP POLONIA
09.20, 12.20, 14.20,
16.20, 17.50, 22.20,
08.00 “Що в нас грає
23.50, 02.50, 04.25
в душі”. Розважальна
“Погода в Україні”
програма.
09.25, 00.30
“Автопілот-новини” 09.00 “Кошлатий і з
Т/с.
09.35, 13.30, 14.30 “5 плямами”.
09.10 “Були”. М/с.
елемент”
09.30 Питання на
10.00, 11.00, 12.00,
сніданок.
13.00, 14.00, 15.00,
11.55 Польський смак.
16.00, 17.00, 18.00,
12.05 “Поручитель”.

Т/с.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.45, 03.10 “Будинок парафіяльного
священика”. Т/с.
13.45, 22.05, 04.25
Польща 24.
14.10 “Чорні хмари”.
Х/ф.
15.05 “Мандрівник”.
Тележурнал.
15.35 “Вечір з Ласковиком і Малицьким”.
Розважальна програма.
16.30 “Смак часу з
Каролем Окрасом”.
17.00, 23.35 “Золоті
хіти”.
17.30 “Златопольські”.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 03.35 “Л як
любов”. Т/с.
19.15 “Войтех Чейровський - босоніж
світом”. Тележурнал.
20.15, 02.15 На добраніч, малята.
20.55, 02.55 Спорт.
21.15 Відеотека дорослої людини.
21.40 Кабаре.
22.35 “І в горі, і в
радості”. Х/ф.
00.00 “Зірваний”. Х/ф.
Польща, 2003 р.
01.45 “Словник
польсько-польський”.
Ток-шоу.

04.25 “Ян Серце”. Т/с.
05.25 “Будинок”. Т/с.
06.55 “Змінниці”. Т/с.

TVP-1

06.05, 16.35 “Мода на
успіх”.
07.00 Кава або чай.
POLSAT
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
06.00 Вставай! Гра09.05, 16.15 Політика
ємо!.
за кавою.
07.00 “Новини Пол09.25 Кулінарний
сат”.
журнал.
08.50 “Дім-монстр”
09.50 Мультсеріали.
- мультфільм, США,
10.30 “Шлюб з роз2006.
рахунку” - комедія,
10.00 “Світ за сімейРП, 1966.
ством Кепських”.
12.20, 02.40 Телема11.00 “Далеко від
газин.
носилок”.
13.10 Агробізнес.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”. 13.40 “Життя ссавців”.
14.10, 18.25 “Будинок
12.30 Волейбол
парафіяльного свящеПольща-Японія. Ж.
ника”.
15.00, 19.00 “Перше
14.40, 18.55 “Клан”.
кохання”.
15.10, 19.35 Угадай
15.45 “Так, люба”.
мелодію.
16.50, 19.50 Події.
15.45 Ополе на біс.
17.10, 19.25 Погода.
17.30 Приціл.
17.15 Втручання.
18.00 Телеекспрес.
18.00 “Чому я?”.
20.05 Вечірка.
20.30 “Саме життя”.
21.25 “Ніккі, диявол
21.00 “Гарфилд 2:
молодший” .
Історія двох котиків” 23.10 “Байки в багат- мультфільм, США,
тя” - horror, США,
2006.
1997.
22.50 “Ознака” 01.20 “Повернення
horror, США, 2006.
зграї” - серіал, РП.
01.05 “Перервані обі- 02.55 “Шепіт та лейми” - трагікомедія,
мент”
Аргентина-Франція, 05.05 “Нагору по
2004.
Янцзи”.
03.25 Таємниці долі.
06.05 Золота субота.

06.35 “M.A.S.H.”.
07.10, 17.35 Розкажи
нам свою історію.
08.00 Телемагазин.
08.30, 21.05 “І в горі, і
в радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.45 Алея зірок.
12.10 Швидка допомога моди.
12.30 Так можеш.
12.55 “Доктор Мартін”.
13.50 “Хлопці вільні”.
14.30, 17.30 Кабаре.
15.30 “Кольори
щастя”.
16.05 “Танцюристи”.
17.00 Локальна програма.
18.25 Гільйотина.
19.00 Панорама.
19.35 Гаряча тема.
20.00 Телетурнір.
22.10 Вікторина.
23.45 Едді Мерфі в
комедії “Довічно!”,
США, 1999.
01.55 “Королівський
палац”, комедія,
Франція, 2005.
03.45 “Апеттит на
життя”.
04.15 “Стендер”,
гостросюжетна
драма, ФРН-КанадаВеликобританія, 2003.

06.20, 08.15, 00.25,
02.20, 04.50 “Тема
тижня”
06.30, 18.45, 05.30
“Київський час”
06.45, 11.30
“Автопілот-тест”
07.00, 07.30, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00,
23.00, 01.00, 02.00,
03.00, 05.00 “Час
новин”
07.05, 00.15, 03.15,
05.15 “Час спорту”
07.15, 09.15, 12.20,
14.15, 16.20, 17.50,
20.20, 22.55, 23.50,
01.20, 04.25 “Погода в
Україні”
07.35, 08.50, 22.50,
23.20, 04.15 “Бізнесчас”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.20 “Своїми очима”
09.45 “Улюблена
робота”
10.15 “Здорові історії”
10.35 “Не перший
погляд”
11.45 “Технопарк”
12.30, 18.20 “Хроніка
тижня”
13.30 “Драйв”
14.20 “Страва від

шефа”
14.40 “Гра долі” (М.
Коцюбинський, 3 ч.)
15.30 “Зверни увагу”
16.25 “Арсенал”
17.30, 04.30 “На межі”
19.00, 00.00, 04.00
“Час новин” (рос.)
19.30, 20.30, 01.30,
02.30 “Час інтерв’ю”
21.20 “Народний
контроль”
22.00, 03.30, 05.40
“Територія закону”
22.30 “Вікно в Америку”
23.30 “Хроніка дня”
00.40 “Мотор”

15.25 “Невідкриті
скарби”. Телетурнір.
15.55 “Кревні узи”.
Т/с.
16.35, 07.35 “Золоті
хіти”.
17.00 Культурні PL.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.40 “Л як
любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольори
щастя”. Т/с.
20.10, 02.30 На добраніч, малята.
20.50, 03.00 Спорт.
21.10 “Справедливий”. Т/с.
22.00, 00.35 “Двійка
така одна”. Святковий концерт присвячений ТВП 2.
23.05 “Партита для
дерев’яного інструмента”. Х/ф. Польща,
1975 р.
03.15 “Чорні хмари”.
Т/с.
04.05 “І в горі, і в
радості”. Т/с.
04.55 “Тріо”. Х/ф.
04.56 Відеотека дорослої людини.
05.20 “Златопольські”.
Т/с.
05.50 “Зірваний”. Х/ф.
Польща, 1999 р.

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Скубі Ду”.
08.45 Волейбол
Сербія-Польща. Ж.
11.15 Ліга чемпіонів.
Журнал.
11.45 “Зачаровані”.
13.45 “Пригоди Мерлина”.
14.45 Екстремальний
ремонт.
15.45 Крутиться!.
16.45 “Прийомна
родина”.
17.45 “Люди Худого”.
18.45 Книга рекордів
Гиннесса.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Далеко від
носилок”.
21.00 “Стенд-ап.
Убий мене сміхом”.
23.00 “Ловсторант”
- гостросюжетна
комедія, РП, 2005.
01.30 “Ніч вампірів” horror, США, 2001.
03.15 Таємниці долі

09.00, 14.00, 20.30
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 Кіножурнал.
09.45 Тварини світу.
10.20 Зерно.
10.50 “Середня школа
“Британія”.
11.50 “Ставка більше,
ніж життя” - серіал,
РП.
12.55 “Космічні
колізії”.
14.10 Затишок зірок.
14.45 “Зламана музична скринька”
17.00 “Любов над заплавою”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Кулінарний
журнал.
18.55 Угадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Смерфи”.
21.20 “Квант милосердя”
23.15 “Крутий віраж”
00.50 “Повернення
додому”
03.10 “Вигадані герої”
05.05 “Уокер”

TVP-1

TVP-2

людей.
08.05 “Машина змін”.
08.35 Поезія об’єднує
людей.
08.50 “Мостовяки”.
10.45 “Кольори
щастя”.
11.45, 13.50 “Ліцензія
на виховання”.
12.50 Босоніж по
світу.
13.20 Кулінарний
журнал.
15.00 Сімейний
турнір.
15.35 Відеотека дорослого.
16.10 Вікторина.
17.40 Слово на неділю.
17.55 “Викрут Медоффа”, док.фільм.
19.00 Панорама.
19.50 Телетурнір.
21.05 “У Господа Бога
в саду”, комедійний
серіал, РП.
21.55 Ласковік і
Маліцкі.
23.00 “Стендер”.
01.10 “Пробач”.
02.50 “Фантомас проти Скотланд-Ярда”,
комедія, Франція,
1967.
ПЕРЕХІД НА ЗИМОВИЙ ЧАС
03.30 Розважальна
програма.

“Погода в Україні”
07.35, 08.50, 22.45,
23.20, 04.15 “Бізнесчас”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.15 “Ділова кухня”
10.35 “Феєрія мандрів”
11.20, 12.20 “Час
інтерв’ю”
13.30 “Життя в задоволення”
13.40 “Страховий
патруль”
14.20 “Страва від
шефа”
14.40 “Гра долі” (М.
Коцюбинський, 3 ч.)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.20 “Фактор безпеки”
17.10 “Палата”
17.30, 04.30 “Не перший погляд”
18.30 “Народний
контроль”
19.00, 00.00, 04.00
“Час новин” (рос.)
19.15, 01.30 Народне
ток-шоу “Майдан”
21.00 “Час: підсумки”
22.00, 03.30, 05.40
“Особливо небезпечно”
22.30 “Час-Тайм”
23.30 “Хроніка дня”
00.40 “Смачні подорожі”

04.20, 05.25 “Огляд
преси”

любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольори
щастя”. Т/с.
20.10, 02.15 На добраніч, малята.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10, 02.55 Слово на
День всіх святих.
21.20 “Чорні хмари”.
22.15 “Люблю тебе,
Польща!”. Телетурнір.
23.40 “Королівські
мрії”. Т/с.
00.55 “Затишок зірок”.
03.00 “Справедливий”. Т/с.
03.50 “Партита для
дерев’яного інструмента”. Х/ф. Польща,
1975 р.
05.05 “Алфавіт кабаре”. Розважальна
програма.
05.30 Культурний PL.
06.25 Концерт групи
“Республіка”.
07.25 “Кревні узи”.

Рика. Ж.
10.00 “Скубі Ду”.
10.30 “Стрибаючі
ведмедики”.
11.30 “Стюарт Литтл
2” - США, 2002.
13.00 “Булворт” - комедія, США, 1998.
15.20 “Ставка більше, ніж життя”.
17.45 “Шпильки на
Гевонті”.
18.45 “Готель 52”.
19.50 Події.
20.20 Погода.
20.30 “Світ за сімейством Кепських”.
21.00 “Люди Худого”.
22.00 “С.S.I.”
23.00 “Кістки”.
00.00 “Душу тиші” трилер, США, 2005.
02.05 Спортивний
журнал.
04.00 Таємниці долі.

TVP POLONIA

08.10, 08.25, 08.50,
09.15, 09.40 “Златопольські”. Т/с.
10.15 “Ранчо під Зеленою сімкою”. Т/с.
10.50 “Дика Польща”.
Д/с.
11.20 “Змінниці”. Т/с.
12.30 Польща 24.
12.55 “Сорокарічній”.
Т/с.
14.00, 20.30, 02.40
Новини.
14.15 “Сага старої
пущі - розповідь про
зубра”. Д/ф.
15.10 “Твої золоті
POLSAT
хіти”.

TVP POLONIA

08.00, 08.20, 08.40,
09.05, 09.25 “Будинок парафіяльного
священика”. Т/с.
09.55 “Там, де падають зірки”. Т/с.
10.25 “Словник польськопольський”. Ток-шоу.
10.55 “Змінниці”. Т/с.
12.00 “Смак часу з
Каролем Окрасом”.
12.30 “Твої золоті
хіти”.
12.55, 13.15, 14.00
“Між піднебінням і
землею”. Тележурнал.
13.00 “Янгол”. Трансляція.
13.45 “Місце в історії”. Цикл репортажів.
14.00 Трансляція
меси.
15.15 “Смійся, країна
- портнери”.
16.30 Д/ф.
16.55 “Златопольські”.
17.25 “Гра в міста”.
Телетурнір.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.20 “Л як

POLSAT

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.00 Волейбол
Польща - Коста-

06.30 “Історія зо07.00 “Мода на успіх”. опарку”.
07.55 Загальний с/г
07.00 Загальний с/г
перепис.
перепис.
08.30 Рік у саду.
07.35 Людина серед

TVP-1

06.55 Мультсеріали.
08.00 Богослужіння.
09.00 Тиждень.
09.25 Клуб друзів
Міккі Мауса.
10.00 “Класний мюзикл 3: Випускний” комедія, США, 2008.
11.55 “Чарівники з
Вейверлі”.

12.55, 13.15 Між піднебінням і землею.
13.00 Янгол Господень.
14.00, 20.30 Новини.
14.20 Розважальна
програма.
14.45 “Остаточний
подарунок” - драма,
США, 2006.
16.50 “Сага древньої
пущі”.
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Батько Матеуш”.
19.25 Угадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Чип і
Дейл”.
21.20 “Любов над
заплавою”.
22.20 Худ.фільм.
00.30 “Обложені” мелодрама, ІталіяВеликобританія,
1998.
02.15 “Чорна кішка,
білий кіт”
04.30 “Френкі” - драма, Франція, 2005.
TVP-2

05.30 “Дочки Маклеода”.
06.15 Слово на неділю.
06.25 “Викрут

TVP-2

Мэдоффа”.
07.25 Оплот.
08.00 “Мостовяки”.
08.55 “Кольори
щастя”.
10.05 Зона зірок.
10.30 “Котячий достаток”.
11.00 Реформація.
11.55 Босоніж по
світу.
12.30 Кулінарний
журнал.
13.05 “Фантомас проти Скотланд-Ярда”,
комедія, Франція,
1967.
15.00 Сімейний
турнір.
15.35 “Златопольські”.
16.15 Шанс на успіх.
17.15 “І в горі, і в
радості”.
18.15, 21.05 Кабаре.
19.00 Панорама.
19.45 Телетурнір.
22.05 “Час честі”.
23.05 “Касл”.
23.50 Футбольний
журнал.
00.25 Люблю кіно.
01.00 Єжі Сколимовскі.
01.35 Концерт.
02.50 “Парад шахраїв”, серіал, РП.
03.45 “Прийди до
мене уві сні”, РП,
1996.
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Робота для Вас

21 жовтня 2010

PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.
РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
Луцький міський центр зайнятості
Посада

З/П

Вимоги

Посада

З/П

Вимоги

приємний голос, добре знання
вулиць,швидкий набір на комп”ютері

касир торговельного
залу

1300

робота в гіпермаркеті “, відповідальність

знання технології друку та правил експлуатації технологічного устаткування,
відповідальність

комірник

1200

відповідальність

комплектувальник
меблів

1000

виготовлення та комплектування
меблів

директор комерційний

907

знання білоруської мови,робота з виробами з кришталю

арматурник (будівельні, монтажні й
ремонтно- будівельні
роботи)

2500

харчування і проживання за рахунок
підприємства, вахтовий метод роботи
(тривалість вахти 2 місяці)

диспетчер

1000

архітектор

1500

Оплата праці відрядно-преміальна

асистент

818

спеціаліаст в галузі політологї і
філософії.,робота на четверть ставки.

балансувальник шин

907

відповідальність, без шкідливих звичок,
шиномонтаж.

бетоняр

2500

вахтовий метод роботи (тривалість вахти 2 місяці), проживання та харчування
за рахунок підприємства

електрик дільниці
електрик цеху
електрик цеху

1000

робота в рибному цеху,заробітна плата
за домовленістю.

1500

Наявність власного автомобіля

3500

попередньо телефонувати

бруківник

1500

без шкідливих звичок,

бухгалтер

907

знання 1С бухгалтерії, комунікабельність

вальцювальник
сировини та напівфабрикатів

907

без шкідливих звичок

вантажник

1300

фізично міцний, без шкідливих звичок

вантажник

1000

бажання працювати

вантажник

907

без шкідливих звичок

верстатник широкого
профілю

1500

відповідальність

взуттьовик з ремонту
взуття

1500

попередньо телефонувати

водій автотранспортних засобів

1400

водій автотранспортних засобів
водій автотранспортних засобів

Вимоги

попередньо телефонувати

відповідальність

бруківник

З/П

907

1500

брокер

Посада

касир торговельного
залу

апаратник хімводоочищення

Друкар офсетного
плоского друкування

1000

економіст

1500

досвід роботи у виробництві

кондитер

907

без шкідливих звичок

електрик дільниці

2500

проживання та харчування за рахунок
підприємства, вахтовий метод роботи
(тривалість вахти 2 місяці)

Кондуктор громадського транспорту

1170

можна направляти і з числа квотної
категорії

907

без шкідливих звичок

Направляти технічно грамотних,вміння
вести технічну документацію.

Допуск до 1000V і більше

контролер верстатних
і слюсарних робіт
(слюсарні роботи)

1000

1300

контролер верстатних
та слюсарних робіт
(верстатні роботи)

1500

відповідальність

косметик

907

режим роботи згідно з роботою салону
краси,бажання навчатися

Електрогазозварник

1500

без шкідливих звичок

Електрогазозварник

1800

наявність посвідчення, з-та відряднопреміальна

Електрогазозварник

1300

без шкідливих звичок

кухар

1500

відповідальність, кухар-кондитер

кухар

1100

попередньо телефонувати, перша зміна
3 18,00-23,00

кухар

907

попередньо телефонувати робота в
барі-магазині

кухар

1100

можливе стажування з подальшим
працевлаштуванням по дотації.

Електрогазозварник

1500

без шкідливих звичок

Електрогазозварник

2500

проживання та харчування за рахунок
підприємства, вахтовий метод роботи
(тривалість вахти 2 місяці)

Електрогазозварник

1400

без шкідливих звичок

Електрогазозварник

907

без шкідливих звичок

кухар

1200

Попередньо телефонувати.

електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах

1500

відповідальність

кухар

1500

відповідальне ставлення до роботи

кухар

1200

про співбесіду попередньо домовлятись
за телефоном, робота в барі

без шкідливих звичок,відповідальність

Електрозварник ручного зварювання

1500

відповідальність

кухар

907

Направляти
комунікабельних,відповідальних.

907

наявність довідки про проходження
обов”язкового медичного огляду

Електрозварник ручного зварювання

1200

монтаж сантехсистем

кухонний робітник

900

Попередньо телефонувати.

кухонний робітник

910

2000

Наявність посвідчення водія
автокрана,підйомника автомобільного

Електрозварник ручного зварювання

900

Зварник кованих виробів

помічник кухара, робота через тиждень
до 11.00

кухонний робітник

907

Відповідальне ставлення до роботи

водій автотранспортних засобів

1000

водій легкового автомобіля, бути готовим до відряджень

електромеханік з
ліфтів

1500

попередньо телефонувати, наявність
посвідчення

листоноша

1070

водій автотранспортних засобів

907

Попередньо телефонувати.

1700

робота в електроустановках до 1000 Вт,
на висоті

відділення поштового зв”язку Луцьк-5
(матеріально-відповідальна особа, доставка пошти, пенсій, товарів народного
споживання)

водій автотранспортних засобів

1704

автобус “Богдан”, можна направляти з
числа квотної категорії

електромонтажник
силових мереж та
електроустаткування

попередньо телефонувати

2000

водій автотранспортних засобів

1000

наявність автомобіля

розуміння системи РLC, навчання на
робочому місці

Лицювальникплиточник

1000

електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування

Лицювальникплиточник

1500

оплата відрядна

водій автотранспортних засобів

2500

перевезення вантажів за кордон

жилувальник м’яса та
субпродуктів

1500

без шкідливих звичок

Лицювальникплиточник

3000

попередньо телефонувати

Лицювальникплиточник

1500

Попередньо телефонувати,внутрішні
оздоблювальні роботи приміщень

лікар загальної
практики-сімейний
лікар

1074

Наявність сертифіката спеціаліста.

лікар загальної
практики-сімейний
лікар

1360

наявність сертифіката спеціаліста.

водій автотранспортних засобів
водій автотранспортних засобів
водій навантажувача

1500
907
907

доставка хліба, експедиторство, інкасаторство

Журналіст

1500

знання інтернет технологій

без шкідливих звичок

завідувач господарства

907

відповідальність

завідувач складу

1200

знання с/г техніки, управлінський досвід

закрійник

1500

пошиття спецодягу

робота на автонавантажувачі, наявність
довідки про придатність керування
транспортним засобом, порядність. відповідальність

водолаз

1341

Наявність посвідчення.

В’язальник трикотажних виробів та
полотна

1000

виготовлення трикотажних
виробів,відрядна система оплати
праці,наспівбесіду звертатись з 9.00 до
12.00

закрійник

907

Індивідуальний пошив одягу

закрійник

907

знання розкрійного обладнання, вміння
розкладати лекала і кроїти вироби, досвід роботи з трикотажем,

закрійник

1000

на співбесіду звертатись з 9.00 до 12.00

заступник директора

907

лікар-лаборант

1155

Наявність сертифіката.

лікар-отоларинголог

1237

наявність сертифіката спеціаліста.

лікар-офтальмолог

1400

обов’язкова друга кваліфікаційна
категорія

Високі комунікативні навики, відповідальність

лікар-педіатр

1150

Комунікабельність,кваліфікованість.
попередньо телефонувати

1156

Наявність сертифікату, 2,0ст.

геодезист

1500

Оплата праці відрядно-преміальна

геодезист

1200

інженер-геодезист, зйомки
місцевості,відрядження

затягувальник взуття

907

старанність

лікар-педіатр

годувальник

907

Попередньо телефонувати.

землекоп

1500

лікар-терапевт

1037

Наявність сертифікату.

головний бухгалтер

2000

знання 1-С бухгалтерії

копати ями на кладовищі, без шкідливих звичок

майстер

907

майстер по тепло-газо-водоканалізації

головний інженер

1800

відмінні знання земельного кодексу,
комунікабельність, організованість, відповідальність. ініціативнність

майстер

907

режим роботи згідно з роботою салону
залу,бажання навчатися, майстер з
депіляції

двірник

907

відповідальність

1000

Комунікабельність,виробник
вивісок,виготовлення і монтаж.

двірник

907

Без шкідливих звичок

Потребуєш юридичної допомоги на
території Польщі, Німеччини...!?
До Ваших послуг - адвокати на Україні.
Potrzebujesz pomocy prawnej
na terenie Polski, Niemiec...!?
Adwokaci i radcy prawni są pod twoją
ręką na Ukrainie.Dzwoń !
Służymy pomocą
Kancelaria Prawna
Król i Partnerzy
Spółka Partnerska
Adwokatów Prawnych

Infolinia: 0 801 00 33 45
www. kancelaria-krol.pl
Punkt informacyjny:
+ 38 067 730 61 84
+ 38 63 794 70 09

інженер

1100

без шкідливих звичок

інженер з проектнокошторисної роботи

1500

відповідальність, досвід в будівельній
галузі

інженер з ремонту

907

інженер з ремонту електронного обладнання, відповідальність

майстер

інженер-електронік

2000

розуміння системи РLC, навчання на
робочому місці

майстер

1200

вміння ремонтувати мобільні телефони

майстер виробництва

907

відрядна оплата праці
Відповідальність, порядність, досвід
роботи обов’язковий

інженер-енергетик

1200

знання документації ,робота в рибному
цеху,заробітна плата за домовленістю.

майстер з ремонту
транспорту

1000

інженерземлевпорядник

1200

зйомки місцевості,оформлення документів на землю

Маляр

1500

відповідальність

інженер-конструктор

1500

Знання прграми “Автокад”

маляр-штукатур

1300

робота на зимовий період

інженер-конструктор
(електротехніка)

1500

електротехніка

машиніст екскаватора

907

екскаватор “Рачок”, наявність посвідчення

інженер-технолог

1500

відповідальність, інженертехнолог(електрик)

машиніст компресорних установок

1000

без шкідливих звичок

машиніст компресорних установок

1500

відповідальність

менеджер (управитель) з постачання

1200

комунікабельність

Менеджер (управитель) з реклами

1000

комунікабельність,досвід ділового
спілкування

інженер-технолог
(хімічні технології)

1200

хімічні технології

Інструктор спортивний з туристичного
супроводу (за видами
туризму)

1000

режим роботи згідно з роботою
спортивного залу,бажання навчатися,
інструктор з аквафітнесу

Каменотес (будівельні, монтажні та
ремонтно-будівельні
роботи)

3000

попередньо телефонувати

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою
інформацією звертатися за адресою:
м. Луцьк, вул. Ярощука, 2 тел.72-72-58‚ 24-92-68
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Tarakanowska twierdza: odzyskiwanie pamięci Тараканівський форт: відновлення пам'яті
(Закінчення. Початок на 3-й сторінці)

(Zakończenie. Początek na str.3)

Dowódcy Armii Czerwonej
przechwalali się, że dźwięki
podków ich koni „zabrzmią na
ulicach Paryża jeszcze do końca
lata”.
Z ogromnym wysiłkiem
wojskom polskiemu i ukraińskiemu udało się odeprzeć atak
wojsk bolszewickich, przejść
do kontrataku i pozostawić siły
Armii Czerwonej daleko z tyłu.
Szczególnie krwawymi i heroicznymi stały się bitwy o tarakanowską twierdzę w pobliżu
Dubna, walki o Lwów, Warszawę i Zamość.
Obrona tarakanowskiej twierdzy trwała od 16 do 20 lipca 1920
roku. Podczas ataku tej twierdzy
Armia Czerwona poniosła dużo
strat. Fortu broniło tylko tysiąc
żołnierzy 43-go pułku Wojska
Polskiego pod dowództwem
majora Wiktora Matczyńskiego.
Sam Budionny w swej książce „Przebyty szlak” opisywał tę
bitwę w ten sposób: „natychmiastowe usiłowania zagarnąć
twierdzę w Tarakonowie okazały
się bezskuteczne”. Uczestnik bitwy pod Dubnem, polski podpułkownik Arcyszewski wspominał o „licznych opętanych i
zaciętych atakach wrogiej kawalerii… przeciw poszczególnym
bateriom, które były wymuszone
bronić się przy pomocy kanister w odległości 200 metrów i
nieustannych kontratakach naszych rezerwów”. Obrońcy konsekwentnie utrzymywali swoje
stanowisko, mimo ogromnej
przewagi atakujących sił. Dopiero szturmowe strzały artyleryjskie i nacisk pancerników
zmusiły majora Matczyńskiego
do opuszczenia twierdzy i wspólnego z 300 żołnierzami marszu w
kierunku Lwowa.
16 września 2010 roku w
Dubnie koło Równego i na
terenie twierdzy tarakanowskiej odbyły się uroczystości,
podczas których uczczono
polskich żołnierzy – obrońców
twierdzy 43-go pułku Wojska
Polskiego, którzy pod dowództwem majora Wiktora Matczyńskiego w lipcu 1920 roku
bohatersko walczyli i zginęli w
bitwie przeciw Armii Czerwonej Związku Radzieckiego.
Stronę ukraińską reprezentowały: Powszechna Publiczna
Wojskowo-Patriotyczna Organizacja Ukraińskich Kozaków
„Ukraińskie Wolne Kozactwo”
i Rówieńska Publiczna Organizacja Regionalna „Ukraińskie Wolne Kozactwo imienia
Seweryna Naływajki” na czele
z wodzem Palanki UWK na
Ukrainie Wołodymyrem Musijem, Wszechukraińska Organizacja Pozarządowa „Duże
Koło Kozackie” pod przewodnictwem naczelnego wodza
Wołodymyra Prysiażniuka, organizacja pozarządowa „Kozackie Bractwo Strzeleckie” pod
dowództwem wodza Wiktora
Fedosiuka.
Stronę polską reprezentowali Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
Tomasz Janik, Wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
Krzysztof Wasilewski oraz delegacja Strzeleckiego Bractwa
Kurkowego z miasta Tucholi
(Polska) pod przewodnictwem
Mariusza Wegnera.Uczestnicy
uroczystości wzięli udział we
mszy świętej celebrowanej w językach ukraińskim i polskim w
kościele farnym Jana Niepomucena w pobliżu Dubna. Mszy
świętej przewodniczył ordynariusz, ksiądz biskup Marcjan
Trofimiak. Ks. Biskup m.in.

stwierdził: „Tutaj nas z wami
zgromadziła modlitwa o tych,
czyje życie zabrały nie choroby
i klęski, a ludzka niesprawiedliwość. To z tego powodu, że
ktoś zapragnął zagarnąć obce
ziemie, obce zyski i narzucić swoje jarzmo
– historia zna nadmiar
takich
przypadków.
Dzieje ludzkości to są
dzieje wojen przez niesprawiedliwe nadużycia.
Dlatego wspólnie się
modlimy – Kościół Katolicki i Kościół Prawosławny. Razem kroczymy do życia wiecznego,
żebyśmy pouczeni przez
historię, uniemożliwili
takie straszne konsekwencje, a mieli na celu
prawdziwe, nieprzemijalne rzeczy”.
Nad zbiorową mogiłą polskich żołnierzy
przez Ukraińców i Polaków został wzniesiony
pamiątkowy krzyż. Wystąpili Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz
Janik, Prezes delegacji
Strzeleckiego Bractwa
Kurkowego z Tucholi
Mariusz Wegner, wódz
Palanki UWK na Ukrainie Wołodymyr Musij,
ordynariusz, ks. biskup
Marcjan
Trofimiak,
wódz Kozackiego Bractwa Strzeleckiego Wiktor Fedosiuk.
Podczas uroczystości
odbyła się prezentacja
nowego trasy turystycznej nieznanymi szlakami
dziejów Dubna i twierdzy tarakanowskiej. Trasa ta daje możliwość zapoznania współczesnych
turystów z bohaterskimi
czynami ukraińsko-polskich wojsk we wspólnej
walce o niepodległość
naszych krajów.
Niezbędne prace w
poszukiwaniu i odbudowie
brackiej mogiły polskich żołnierzy w twierdzy tarakanowskiej zostały przeprowadzone
przez kozaków Rówieńskiej
Publicznej Organizacji „Ukraińskie Wolne Kozactwo imienia
Seweryna Naływajki”.
Wódz Wołodymyr Musij
zapoznał uczestników z tym
ogromem prac, które prowadzą
współcześni kozacy na Ukrainie w celu przywrócenia mało
zbadanych i powszechnie nieznanych stron wojskowej historii Wołynia. Wołodymyr Musij
zaprosił wszystkich obecnych
do współpracy, wspólnego celebrowania ukraińskich i polskich państwowych, narodowych i religijnych świąt.
Na koniec uroczystego spotkania nad zbiorową mogiłą ordynariusz, ks. biskup Marcjan
Trofimiak wezwał do pamiętania o tych, którzy walczyli o wyzwolenie Europy od strasznej
ideologii. Zauważył, że: „Europa musi o tym pamiętać i my
również, bo jest to nasz święty
obowiązek. Jesteśmy szczęśliwi
i mieszkamy w wolnym kraju.
Pouczeni przez historię, pamiętajmy, że powinniśmy być
razem i tylko razem, nigdy nie
działać przeciwko sobie. W
ten czas, kiedy nasze narody
działały wspólnie, powstawały
wspaniałe karty historii. A kiedy powstały nawzajem, dotknęło to wszystkich. Przyszła obca
miotła i wszystko zniosła. Taka
jest prawda. Dobrze, że trzymamy się razem – i tak powinno
być. Zgoda buduje, a niezgoda

niszczy. Nigdy nie dopuszczajmy do niezgody. Szanujmy się
nawzajem. Każdy niechaj żyje
zgodnie z własnym sumieniem,
tak, jak podpowiada mu jego
własne serce, jego wiara, jed-

Однак у липні 1920 року
Червона армія перейшла у
наступ, який відбувався під
гаслом: «На Захід! Через труп
Білопольщі пролягає дорога
до всесвітньої пожежі!».

nak jednocześnie powinniśmy
Командири Червоної армії
się wspierać nawzajem i razem вихвалялися, що «процокоkroczyć do mądrej i pięknej тять підковами по вулицях
przyszłości”.
Парижа ще до кінця літа».
Величезними зусиллями
Historia stosunków ukra- польським і українським війińsko-polskich jest bardzo ськам вдалося відбити наступ
skomplikowana. Znane są більшовицьких військ, здійnam zarówno bohaterskie czy- снити блискавичний контрny wojska ukraińsko-polskiego, наступ і примусити Червону
jak też śmiertelne i bezkom- армію відступити. Особливо
promisowe bitwy wojska pod жорстокими та героїчними
przewodnictwem
Bohdana були бої за Тараканівський
Chmielnickiego czy powstań- форт, що поблизу Дубна, за
skich wodzów przeciw wojsku Львів, за Варшаву та Замость.
Оборона Тараканівськоpolskiemu. Wspólnie nasze narody są siłą nie do zwyciężenia, го форту продовжувалася
a w konfrontacji są to śmiertel- з 16 по 20 липня 1920 року.
Штурм форту коштував Черni wrogowie.
Przez wiele stuleci, mieszka- воній армії великих втрат.
jąc obok siebie, Ukraińcy i Po- Форт обороняли лише 1000
lacy założyli wspólne rodziny, жовнірів 43-го полку Війська
ale również sporne terytoria. Польського під командуванNajważniejsze, co różniło na- ням майора Віктора Матчинsze narody i zawsze prowadzi- ського. Сам Будьонний у книło do śmiertelnej walki ze sobą зі «Пройдений шлях» про цей
– to pragnienie budowania бій писав, що «спроба взяти
własnego państwa ignorując форт у Тараканові з ходу успіinteresy innej strony. Ten błąd ху не мала». Учасник боїв під
częstokroć był wykorzystywany Дубном, польський підполprzez naszych wrogów, którzy ковник Арцишевський, згаpragnęli zwyciężyć oba narody, дував про «численні біснуваті
wyniszczyć ich niepodległość i і люті атаки полків ворожої
кінноти... на окремі батареї,
zagarnąć ich ziemie.
Dzisiaj, kiedy Ukraińcy i яким доводилося захищатися
Polacy wreszcie mają własne картеччю з дистанції 200 меpaństwa i pragną porozumie- трів, і безупинні контратаки
nia, ważne jest, aby zrozumieć наших резервів». Оборонці
przyczyny naszych dotychcza- стійко утримували свої позиції, не зважаючи на велиsowych porażek.
чезну перевагу наступаючих
військ. Лише шквальний вогонь артилерії та броньовиків
Anatolij HRYWA, змусив майора Матчинського
Ataman Naczelny
Ukraińskiego Wolnego Kozactwa покинути форт і разом із 300

жовнірами з боєм відступити ває невідомі сторінки історії
Дубна та Тараканівського
у напрямку Львова.
форту, знайомить сучасни16 вересня 2010 року в м. ків із славними подвигами
Дубно Рівненської області українсько-польських військ
та на території Тараканів- у спільній боротьбі.
Необхідні пошукові та відського форту відбулися урочисті заходи новлювальні роботи братпо вшануванню поль- ської могили польських воїських жовнірів – обо- нів у Тараканівському форті
ронців форту із 43-го були здійснені власними зуполку Війська Поль- силлями українських козаків
ського, які під коман- Рівненської обласної громаддуванням майора Ві- ської організації «Українське
ктора Матчинського у Вільне Козацтво ім. Северина
липні 1920 року героїч- Наливайка».
Отаман Володимир Мусій
но боролися і загинули
у боях проти Червоної ознайомив учасників заходів
армії радянської Росії. із тією величезною роботою,
Українську сторону яку проводять сучасні украпредставляли: Світова їнські козаки по відновленню
громадська військово- ще не досліджених і маловивпатріотична організа- чених сторінок воєнної істоції українських козаків рії Волині. Володимир Мусій
«Українське Вільне Ко- запросив усіх присутніх до
зацтво» та Рівненська спільної праці, до спільнообласна громадська ор- го відзначення українських і
ганізація «Українське польських державних, націоВільне Козацтво ім. Се- нальних і релігійних свят.
На завершення урочисверина Наливайка» на
чолі з отаманом Палан- того мітингу біля братської
ки УВК в Україні Воло- могили єпископ-ординарій
димиром Мусієм, Все- Маркіян Трофим’як закликав
українська громадська пам’ятати тих, хто боронив
організація
«Велике Європу перед жахливою ідеКозацьке Коло» на чолі ологією. Зокрема, він зазназ Верховним отаманом чив: «Європа повинна про це
Володимиром
При- пам’ятати і ми теж, бо то наш
сяжнюком, громадська святий обов’язок. Ми щаслиорганізація «Козацьке ві і живемо у вільній країні.
стрілецьке братство» Навчені історією, пам’ятаймо,
на чолі з отаманом Ві- що треба бути разом, тільки
разом, ніколи не виступати
ктором Федосюком.
Польську
сторо- один проти одного. Коли наші
ну представляли Ге- народи були разом, то творинеральний
консул лися чудесні сторінки історії.
Республіки Польща у А коли стали один проти одЛуцьку Томаш Янік, ного, то потерпіли усі. Привіце-консул Республіки йшла чужа мітла і все замела.
Польща у Луцьку Кши- Така правда. Добре, що ми є
штоф Василевський та разом – і так має бути. Згода
делегація від Стрілець- мурує, а незгода руйнує. Не
кого куркового брат- допустімо того ніколи. Шаства м. Тухолі (Поль- нуймо один другого. Кожен
ща) на чолі з Маріушем нехай живе згідно своєї совісті так, як велить йому його
Вегнером.
Учасники заходів взяли серце, його віра, але разом з
участь у літургії, що була про- тим ми повинні підтримувати
ведена українською і поль- один одного і разом йти у муською мовами у фарному кос- дре та гарне майбутнє».
телі Яна Непомуки (м. Дубно)
Історія стосунків українєпископом-ординарієм Маркіяном Трофим’яком, який, ського та польського нарозокрема, проголосив: «Нас із дів багатогранна та неоднозвами зібрала сюди молитва начна. Нам відомі як славні
за тих, чиє життя забрали не бойові подвиги українськохвороби і нещастя, а людська польських військ, так і смернесправедливість. Це тому, тельні та безкомпромісні
що хтось хотів забрати чужі бойові сутички військ гетьземлі, чужі здобутки, накину- мана Богдана Хмельницькоти своє ярмо – того в історії го чи повстанських отамамаємо аж надто багато. Істо- нів з польськими військами.
рія людства – то є історія воєн Спільно наші народи – непечерез несправедливі зазіхан- реможна сила, а в протиборня. Тому і молимося разом стві – смертельні вороги.
За багато століть, прожи– церква католицька і церква
православна. Ми разом ідемо ваючи поряд, українці та подо вічного життя, щоб ми, на- ляки набули спільні родини,
вчені історією, не допускали але й спірні території. Голотаких страшних наслідків, а вне, що завжди роз’єднувало
були спрямовані на правдиві, наші народи та призводило
до смертельних боїв один
істинні вчинки».
На братській могилі поль- проти одного – це бажання
ських воїнів українцями та мати власну державу, не раполяками було спільно вста- хуючись з інтересами іншої
новлено пам’ятний хрест. З сторони. Цю ваду часто випромовами виступили Ге- користовували наші вороги,
неральний консул Республі- коли хотіли збороти обидва
ки Польща в Луцьку Томаш народи, знищити їхню дерЯнік, голова делегації Стрі- жавність і заволодіти їхніми
лецького куркового брат- землями.
У наш час, коли українці та
ства м. Тухолі Маріуш Вегнер, отаман Паланки УВК в поляки нарешті мають власні
Україні Володимир Мусій, національні держави та наєпископ-ординарій Маркіян магаються знайти порозумінТрофим’як, отаман Козацько- ня, важливим є розібратися
го стрілецького братства Ві- в причинах наших колишніх
невдач.
ктор Федосюк.
Під час заходів відбулася
Анатолій ГРИВА,
презентація нового туристичНаказний Кошовий отаман
Українського Вільного Козацтва
ного маршруту, який відкри-
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Pomagamy Wam już 7 lat!
Ми допомагаємо Вам уже 7 років!
S

towarzyszenie Expatria to warszawska organizacja zajmująca się finansowaniem pomocy medycznej dla chorych dzieci o polskich korzeniach mieszkających w państwach byłego ZSRR.

Nasze stowarzyszenie założyła w 2003 roku doktor Jadwiga Wojtczak – lekarz z ponad
40 letnią praktyką medyczną,
która zdobywała doświadczenie lekarskie w Europie, Afryce
i Ameryce Północnej.
Ze względu na geograficzną
bliskość oraz liczbę mieszkających w tych krajach Polaków
szczególną uwagę poświęcamy
Białorusi i Ukrainie. Stamtąd,
jak na razie, pochodzi większość naszych pacjentów ale
zależy nam aby docierać do jak
najszerszej liczby rodaków i leczyć też te polskie dzieci, które
mieszkają w państwach położonych dalej na wschód. Mamy
ambicje być wszędzie tam gdzie
żyją Polacy. Nie ważne czy to
będzie Białoruś, Ukraina, Gruzja, Kazachstan czy Rosja.
Zazwyczaj Stowarzyszenie
Expatria finansuje leczenie w
Polsce. Nasi lekarze badają dokumentację lekarską chorych
dzieci a następnie organizują
leczenie w najlepszych polskich
placówkach szpitalnych, specjalizujących się w danym schorzeniu. Następnie zapraszamy
chore dzieci wraz z opiekunami
do Ojczyzny gdzie organizujemy im specjalistyczną opiekę lekarzy, niezbędne badania
diagnostyczne a także, jeżeli jest
to konieczne, zabiegi i operacje.
Zazwyczaj pokrywamy też koszty pobytu opiekuna dziecka w
pokojach przyszpitalnych. Kiedy zdecydujemy się leczyć dziecko - pomagamy w zdobyciu wiz
niezbędnych do przekroczenia
granicy z Polską. Czasami, jeżeli
proces leczenia jest już zaawansowany, finansujemy leczenie,
zabiegi i operacje w kraju zamieszkania danego dziecka.
Pomagaliśmy nie tylko indywidualnym osobom ale i domom dziecka, które ze względu
na brak środków, zmuszone
były liczyć na naszą pomoc.
Zorganizowaliśmy kilka konwojów z pomocą humanitarną,
oraz kupowaliśmy lekarstwa i
sprzęt medyczny dla potrzebujących go dzieci – aparaty
słuchowe, pompy insulinowe
i inne. Dzięki naszej działalności kilkaset chorych dzieci
już zostało zdiagnozowanych,
kilkadziesiąt wyleczonych a
kilkanaście przeszło dzięki
nam poważne operacje, które
nierzadko uratowały zdrowie i
życie małym pacjentom.
Działamy już siódmy rok i
wciąż chcemy pomagać. Dlatego też jeżeli w Waszej rodzinie
jest chore dziecko, które wymaga kosztownej pomocy medycznej ale brak Wam środków aby
sfinansować leczenie prosimy
o zgłaszanie się do nas. Zrobimy wszystko aby Wam pomóc!
Zgłaszajcie się do nas również
wtedy kiedy dziecko potrzebuje
medycznego rozpoznania, jeżeli
miejscowi lekarze nie potrafią

prosimy wysyłać na
stwierdzić co dolega Waszemu
poniższy adres:
dziecku albo stawiają wykluczaStowarzyszenie Expatria,
jące się diagnozy.
Dla ułatwienia kontaktu ze stoul. Grzybowska 12/14
warzyszeniem nasi lekarze opraco- lok. 28; 00-132 Warszawa
wali polski oraz polsko – rosyjski
lub na numer faxu:
kwestionariusz, który jest dostęp(+48 22) 868 - 11 - 02.
ny na naszej stronie internetowej
- www.expatria.pl. Wystarczy go
Wiceprezes Stowarzyszenia Expatria
wypełnić aby pracownik Expatrii
Konrad Pruszyński
skontaktował sie z Wami i pomógł
w podjęciu leczenia. Jeżeli macie
utrudniony dostęp do internetu można też przesłać do nas list
pocztą tradycyjną. Warto opisać
w nim stan w jakim znajduje się
dziecko oraz dotychczasowy proces leczenia. Do koperty należy
również włożyć kopię dokumentów medycznych (mogą być w
języku rosyjskim, ukraińskim czy
białoruskim) – dzięki temu nasi lekarze prędko ustalą, który ośrodek
w Polsce jest najlepszy aby leczyć
daną chorobę. Prosimy również
aby w takim liście zawrzeć dużo
informacji o dziecku – chcemy
wiedzieć jak najwięcej o naszych
przyszłych pacjentach oraz dołączyć zdjęcie.

О

б'єднання «Expatria» - це варшавська організація, яка займається фінансуванням медичної допомоги для хворих дітей, котрі мають польське походження та проживають на території країн колишнього СРСР.

Наше об'єднання у 2003
році утворила доктор Ядвіга
Войтчак, котра більше 40 років
працює у медицині. Лікарський
досвід вона отримала у Європі,
Африці і Північній Америці.
Особливу увагу ми приділяємо Білорусі та Україні, з
огляду на географічну близькість та кількість поляків, ко-

трі тут проживають. Саме з
цих країн походить більшість
наших пацієнтів, однак ми зацікавлені у тому, щоб охопити
якнайбільшу кількість поляків
за кордоном і лікувати також
польських дітей із держав, які
розташовані далі на схід. Ми
прагнемо бути всюди, де проживають поляки. Не важливо
чи це буде Білорусь, Україна,
Грузія, Казахстан чи Росія.
Зазвичай
Об'єднання
«Expatria» фінансує лікування
у Польщі. Наші лікарі вивчають медичну документацію
хворих дітей, а потім організовують лікування у найкращих польських шпиталях, які
спеціалізуються на конкретній
хворобі. Потім ми запрошуємо
хворих дітей, разом з опікунами, до Польщі, де організовуємо для них спеціалізований
лікарський огляд, необхідні
діагностичні дослідження та,
якщо це необхідно, процедури
і операції. Зазвичай ми покриваємо також кошти перебування опікуна дитини у лікарняній палаті. Коли ми приймаємо
рішення лікувати дитину, то
допомагаємо в оформленні
візи, необхідної для перетину кордону з Польщею. Іноді,
якщо процес лікування вже
триває, ми фінансуємо лікування, процедури і операції в
країні, де живе дитина.
Ми допомагали не тільки

Do leczenia nasi lekarze
kwalifikują dzieci, które nie
skończyły jeszcze 18 lat. Finansujemy leczenie wszystkich chorób, bez wyjątku.

Більше інформації ви
можете отримати на сайті
об'єднання:
www.expatria.pl
або за номерами:
(+48 22) 376 - 11 – 61
(стаціонарний),
(+48) 501 - 091 - 825
(мобільний). Можна також
написати до нас мейл:
expatria@expatria.pl.
Листи просимо надсилати
на адресу: Stowarzyszenie
Expatria, ul. Grzybowska
12/14 lok. 28; 00-132
Warszawa або на факс:
(+48 22) 868 - 11 - 02.

Więcej informacji uzyskacie państwo na stronie
internetowej stowarzyszenia: www.expatria.pl
pod naszym numerem
telefonu:
(+48 22) 376 - 11 - 61
lub telefonem
komórkowym (+48) 501 –
091 - 825.
Można również napisać
do nas e-mail: expatria@
expatria.pl
Listy
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окремим особам, але й дитячим будинкам, які, з огляду на
відсутність коштів, змушені
були розраховувати на нашу
допомогу. Ми організовували
гуманітарну допомогу, купували ліки та медичне устаткування для хворих дітей: слухові
апарати, інсулінові помпи та
інше. Завдяки нашій діяльності кілька сотень хворих дітей вже пройшли діагностику,
кілька десятків пройшли лікування, більше, ніж десятьом дітям зроблено складні операції,
які часто рятували здоров'я та
життя малим пацієнтам.
Ми діємо вже сьомий рік і
надалі прагнемо допомагати.
Тому, якщо у Вашій родині є
хвора дитина, яка потребує дорогої медичної допомоги і Ви не
маєте на це коштів, ми просимо
звернутися до нас. Ми зробимо
усе від нас залежне, щоб Вам
допомогти! Звертайтеся до нас
також тоді, коли дитина потребує медичного обстеження,
якщо місцеві лікарі не можуть
визначити, що саме турбує
Вашу дитину, або ж ставлять
різні діагнози.
Для полегшення контакту
з об'єднанням наші лікарі розробили польську та польськоросійську анкети, які доступні
на нашому сайті www.expatria.pl.
Достатньо заповнити цю анкету,
щоб працівник «Expatria» сконтактував з Вами і допоміг розпочати лікування. Якщо ви не маєте доступу до Інтернету, можна
надіслати нам лист традиційною
поштою. У ньому необхідно описати стан, в якому знаходиться
дитина, та процес лікування,
який відбувався до цього часу.
У конверт необхідно також покласти копії медичних (можуть
бути російською, українською чи
білоруською мовою) документів. Завдяки цьому наші лікарі
швидше визначать, який центр
у Польщі є найкращим для лікуваня цієї хвороби. Ми просимо
також подати у листі більше інформації про дитину, оскільки
хочемо знати якнайбільше про
наших майбутніх пацієнтів, та
додати фотографію.
Для лікування наші лікарі
приймають дітей, яким ще
не виповнилося 18 років. Ми
покриваємо кошти лікування всіх, без винятку, хвороб.
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