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Nowy Konsul Generalny w Łucku
У Луцьку – новий Генеральний консул
G

Г

ościem „Monitora
Wołyńskiego” jest
Konsul Generalny RP
w Łucku pan Marek
Martinek, który od
niedawna zaczął pełnić
służbę dyplomatyczną
na Wołyniu.

– Kiedy Pan oficjalnie
przystąpił do wykonania
obowiązków Konsula Generalnego w Łucku?
– Zgodnie z otrzymaną
akredytacją przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ukrainy – w zeszłym tygodniu.
– U kogo Pan złożył
pierwsze wizyty?
– U przewodniczących
administracji państwowych
w obwodzie wołyńskim i
obwodzie rówieńskim.
– Określając koncepcję
rozwoju placówki i życia
Polonii, powiedział Pan, że
Pana priorytetem są pewne
działania ekonomiczne.
– Nie do końca tak. Można to uogólnić, że to są ruchy
ekonomiczne, ale ja myślę o
całym spektrum możliwości
współpracy transgranicznej,
czyli nie tylko w kwestiach
gospodarczych, ale też, na
przykład w kwestiach infrastrukturalnych – budowa
dróg, mostów i tego typu
przedsięwzięcia.
– Panie Konsulu, dlaczego polskiego biznesu
jest tak mało na Ukrainie,
a szczególnie na Wołyniu?
– Na to pytanie powinien
odpowiedzieć radca handlowy w Kijowie. Nie wiem
dlaczego jest tak mało. Na
razie spotkałem kilka osób,
które tutaj robią biznes i
bardzo sobie to chwalą. Być
może wiąże się to z małym
zainteresowaniem polskiego
biznesu rynkiem wschodnim jako takim, nie mówię o Ukrainie, ale w ogóle
o Wschodzie. Być może jest to też związane z faktem, że jednak większość firm
polskich ściśle związała się z firmami
zachodnimi. Ale te czasy, które w tej
chwili mamy, myślę że same zmuszą
polskich biznesmenów i inwestorów do
szukania nowych lokalizacji i mam nadzieję, że będzie to też Ukraina.
- Kryzys europejski trochę pomaga
w szukaniu nowych rynków?
– Sam kryzys na pewno na to wpłynie, ponieważ spada produkcja na zachodzie i szuka się możliwości zbytu
gdzie indziej. A Wschód jednak jest takim dobrym miejscem. Mam na myśli
nie tylko Ukrainę, ale również Białoruś
i Rosję.
– Czym był spowodowany brak
dużego zainteresowania rynkiem
ukraińskim w poprzednich latach?
Może brakiem informacji, brakiem
dobrego ustawodawstwa lub wykonania ustawodawstwa ze strony ukraińskiej?
– Z tego co do tej pory mówili
przedstawiciele polskiego biznesu, którzy mnie odwiedzili, prawdopodobnie

ість „Волинського
Монітора” – Генеральний консул
Республіки Польща в
Луцьку Марек Мартінек, який віднедавна
почав виконувати
дипломатичну місію
на Волині.

wynika to z dosyć skomplikowanych
przepisów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej na Ukrainie. Nie mniej jednak osoby, które tu
funkcjonują od lat 90-tych twierdzą,
że po tym okresie przejściowym, kiedy
trzeba zapoznać się z tymi przepisami,
funkcjonowanie na rynku jest możliwe
i daje wręcz sukcesy.
– Czy Pana zamiarem będzie szersze prezentowanie polskiego biznesu
w formie konferencji lub np. forum
gospodarczego? Co Pan sądzi o pomyśle zorganizowania stałych targów
nadbużańskich, żeby biznesy polsko-ukraińskie wzięły w tym udział?
– Ta koncepcja jest interesująca.
Niemniej jednak ja myślę, że w tej kwestii powinni się wypowiedzieć sami biznesmeni. Jedno, co mogę powiedzieć,
na podstawie wypowiedzi osób, które
ze mną do tej pory rozmawiały, bardzo
istotnym z ich punktu widzenia jest
powołanie punktu informacyjnego dla
biznesu, który byłby skierowany nie tylko na biznes
polski, ale również na biznes
ukraiński, który chciałby w
str.
Polsce cokolwiek zrobić.

– Коли Ви офіційно приступили
до виконання обов'язків Генерального консула в Луцьку?
– Згідно з отриманою акредитацією Міністерства закордонних справ
України – минулого тижня.
– Кого відвідали з першим візитом?
– Голів державних адміністрацій у
Волинській та Рівненській областях.
– Визначаючи концепцію розвитку диппредставництва та життя
місцевих поляків, Ви сказали, що
Вашим пріоритетом є відповідні
економічні дії.
– Не до кінця так. Можна так узагальнити, сказавши, що це – економічні дії, але я думаю про цілий
спектр можливостей транскордонної
співпраці, тобто не тільки в економічних питаннях, але також, наприклад, у
питаннях інфраструктури – будівництва доріг, мостів і подібних заходів.
– Пане консуле, чому так мало
представлений польський бізнес в
Україні, а особливо на Волині?
– На це питання повинен
відповісти торговий радник
у Києві. Я не знаю чому так
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мало. Поки що я зустрів
кілька осіб, які тут займаються бізнесом і дуже цю
справу хвалять. Мабуть,
пов'язано це з малою зацікавленістю польського
бізнесу східним ринком
як таким, я говорю не
про Україну, а взагалі про
Схід. Мабуть, це також
пов'язано з фактом, що
все ж більшість польських
фірм тісно пов'язані із західними. Думаю, що часи,
які нині маємо, самі змусять польських бізнесменів та інвесторів до пошуку нових місць локалізації
і, маю надію, це буде також
Україна.
– Європейська криза
трохи допомагає у пошуку нових ринків?
– Сама криза точно на це
вплине, оскільки зменшується виробництво на Заході і відбувається пошук
можливостей збуту в іншому місці. А Схід якраз є
таким добрим місцем. Маю
на увазі не тільки Україну,
але також Білорусь, Росію.
– Чим була спричинена
відсутність певної зацікавленості українським
ринком у попередні роки?
Може, відсутністю інформації, відсутністю доброго законодавства або виконання законодавства з
українського боку?
– З того, що до цієї пори
представники польського
бізнесу, які мене відвідали, говорили,
ймовірно це – наслідок складних положень, пов'язаних із веденням економічної діяльності в Україні. Проте особи,
які тут працюють з 90-их років, стверджують, що після перехідного періоду,
коли потрібно познайомитися з цими
положеннями, функціонування на ринку можливе і навіть приносить успіхи.
– Чи Ви маєте намір ширше представляти польський бізнес у вигляді конференції або, наприклад,
економічного форуму? Що Ви думаєте про ідею проведення постійних надбужанських ярмарків, щоб
представники польсько-українського бізнесу взяли у них участь?
– Концепція цікава. Проте я думаю, що в цьому питанні повинні
висловитися самі бізнесмени. Єдине, що я можу сказати, спираючись
на висловлювання осіб, які зі мною
до цього часу контактували, важливим, з їхньої точки зору, є створення інформаційного пункту для
бізнесменів, що був би призначений
не тільки для польського, але також для українського бізнесу, який
хотів би щось зробити в Польщі.

Старе Місто у Кракові
Stare Miasto w Krakowie
Коли будете у Кракові, пройдіть Королівською дорогою...
Będąc
w
Krakowie,
przejdźcie
Drogą Królewską...

str.
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«Бляха Муха»
„Kurka Wodna”
або Незвична вистава у Луцьку

lub Niezwykły spektakl w Łucku

str.
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Українське козацтво та
козацтво в Україні: хто є хто?
Ukraińscy Kozacy i Kozacy na
Ukrainie: kto kim jest?

Козацькі організації в Україні не
мають єдиного керівництва, єдиної ідеології, єдиного бачення
розвитку українського козацтва.
Organizacje kozackie na Ukrainie
nie mają jednolitego przywództwa,
jednolitej ideologii, jednolitej wizji
rozwoju kozactwa ukraińskiego

str.
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Навчальна екскурсія
волинян у Польщі
Edukacyjna wycieczka
wołynian do Polski
Найбільше туристам сподобався Парк юрського періоду
біля села Балтів.
Najbardziej spodobał się wszystkim Park Jurajski w pobliżu
miejscowości Bałtów.

str.
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Володимир Даниленко:
Wołodymyr Danyłenko:
«З літературним
треба вродитися»

талантом

«Z talentem literackim trzeba się
urodzić»

str.
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На часі

27 жовтня 2011

(Zakończenie. Początek na str.1)

I myślę, że chyba w pierwszej
kolejności powinniśmy pójść
w tym kierunku, żeby powołać
taki punkt. Ten punkt mógłby
być umocowany przy władzach
obwodowych oficjalnie i pod
egidą władz obwodowych prowadzony. Jeżeli chodzi o inne
formy, oczywiście jak najbardziej jest możliwe prowadzenie różnego rodzaju lokalnych
forów. Konsulat Generalny w
Łucku działa na terenie tylko i wyłącznie dwóch obwodów i postrzegam to poprzez
pryzmat tych właśnie dwóch
obwodów, że w ewentualnych
spotkaniach uczestniczyliby
przedstawiciele zaprzyjaźnionych regionów w Polsce, czyli
biznesu z województwa podkarpackiego, lubelskiego i być
może warmińsko-mazurskiego, ponieważ tu bardzo często
w wielu wypowiedziach słyszę,
że województwo warmińsko-mazurskie bardzo intensywnie współpracuje zarówno z
obwodem rówieńskim, jak i
wołyńskim. Myślę, że tą drogą
powinniśmy się kierować.
– Nie zapominajmy też o
dawnych przyjaciołach i stałych partnerach, na przykład
o województwie łódzkim.
– Jeżeli województwo łódzkie ma zamiary prowadzić
działalność skierowaną dla
biznesu, to oczywiście będzie
mogło liczyć na nasze wsparcie i pomóc. Nie zawęziłem
tego okręgu do tych trzech
województw, które wymieniłem, tylko powtarzam to,
co do tej pory usłyszałem od
dwóch gubernatorów, czyli
to co do tej pory już funkcjonuje. Natomiast każde inne
województwo może oczywiście liczyć na naszą pomóc i
współpracę.
– Pan Przyjechał do nas z
Białorusi, przed tym był Pan
na Litwie i w Gruzji... My, Polacy, tak samo jak i Ukraińcy
generalnie mamy podobne
urazy sowieckie... Jak Pan
ocenia rolę Wspólnoty Polskiej w tym naszym „budzeniu” się i skierowaniu głów
w stronę Europy. Na ile może
ona teraz być pomocna Ukrainie?
– Wspólnota Polska od
wielu lat pompuje olbrzymie pieniądze zarówno w
Białoruś, jak i w Ukrainę. I
powiem szczerze – ja efektów nie widzę. Nie wiem, czy
to jest kwestia mentalności
osób na Wschodzie, czy to
jest inna kwestia, natomiast
tyle lat niepodległości Ukrainy nie doprowadziło do tego,
żeby ten ruch polonijny jakoś
rozkwitał. Czy to jest niechęć
osób do działania, a tylko
chęć bycia członkiem organizacji polskiej, ale oczekiwanie
tylko i wyłącznie na korzyści z
tego płynące. Natomiast brak
zainteresowania, żeby samemu coś zrobić i dać z siebie.
Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać
o szkolnictwo polskie. Jeżeli
my nie postawimy na pozyskiwanie młodzieży, która
będzie chciała się przyznawać
do polskich korzeni, to za ileś
lat na Ukrainie możemy zapomnieć o tym, że mieliśmy
Polaków. I to jest dla mnie
podstawowe założenie pracy
tutaj, aby ta świadomość tego,
że jest się Polakiem dała człowiekowi przede wszystkim
chęć nauki języka polskiego i
nie tylko z powodu, że on będzie miał z tego korzyści, ale
dlatego że on faktycznie się
czuje Polakiem.
Oczekiwania na Wschodzie są zupełnie inne, niż na

Zachodzie, i tutaj cały czas
obserwujemy postawę roszczeniową, że nam się należy.
Na Zachodzie tego nie ma.
Tam oczekiwanie idą przede
wszystkim w kierunku kultury, oni chcą mieć kontakt z
polską kulturą, oświatą, ich
nie interesuje pomoc finansowa jako taka. Natomiast na
Wschodzie ten element nadal
jest bardzo ważny.
– Jak przychodzą do naszego Stowarzyszenia ludzie,
którzy chcą dostać Kartę Polaka i mówią że im się należy ten dokument, bo oni są
Polakami, zadaję pytanie:
czym dla Państwa jest Karta
Polaka? Wielu traktuje ten
dokument jak tak zwany „bilet ulgowy” do Polski. Czy
Karta Polaka pomoże w tym
obudzeniu się, i „uprzytomnieniu” narodowym?
– Nie myślę, żeby to miało
szczególne znaczenie. Zgodzę
się z Pana wypowiedzią, że
jest to bardziej interes, związany z możliwością otrzymania bezpłatnej wizy, pewnymi
ulgami, które z tej Karty wynikają, możliwością podjęcia
pracy czy też nauki w Polsce.
To nie jest w mojej opinii zryw
patriotyczny, że ktoś właśnie
chce udokumentować swoje
polskie pochodzenie, bo ma
taką potrzebę wewnętrzną i
jest dumny z tego, że jest Polakiem. Takie postawy były widoczne na Litwie, gdzie ludzie
chcieli mieć tylko dokument,
potwierdzający, że są Polakami, mieć napisane po polsku
nazwisko.
– Też tu spotkałem szereg
takich osób starszych, chorych i często leżących, dla
których ten dokument jest
bardzo ważny.
– Tak. Ja nie chcę uogólniać. Spotkałem się z tym także wśród osób starszych na
Białorusi, które chciały otrzymać Kartę Polaka, żeby przed
śmiercią czuć się Polakiem.
Natomiast ja mówię o młodym
pokoleniu, które podchodzi
do tego z pewnym interesem.
Nie ma tutaj co ukrywać. I ja
nie mówię, że to jest złe, bo to
też w pewnym sensie kształtuje świadomość, jeżeli ktoś się
dokopał tych polskich korzeni tylko z racji tego, że widzi
przez pryzmat Karty jakieś
tam korzyści, to w jakimś sensie jest też Polakiem odzyskanym.
- Ważnym elementem narodowym jest nasza pamięć.
Już od wielu lat ubiegamy
się o tym, żeby na miejscu
naszego cmentarza katolickiego, na którym teraz jest
Memoriał Sławy, postawić
chociażby krzyż parafialny i
krzyż legionowy, ponieważ
tam była kwatera legionistów
czasów wojny z bolszewikami. Drugi punkt – Beresteczko, gdzie przed kościołem
Św. Trójcy jest zdewastowany cmentarz legionowy.
Wystąpiliśmy kiedyś jeszcze
z inicjatywą postawienia
wspólnego pomnika Polsko-Ukraińskiego
Braterstwa
Broni. Do tego czasu niema
nic. W jaki sposób możemy
dotrzeć do władz miasta i
obwodu, żeby udowodnić, że
my też mamy prawo do swojej martyrologii?
– Myślę, że pomoże w tym
zjednoczenie
miejscowych
Polaków. Mielibyście inną siłę
przebicia, niż w tej chwili macie.
– Polska jest w Europie.
Natomiast Ukraina, niby podobna do Polski, ale jakoś
długo idzie w tym kierunku.

(Закінчення. Початок на 1-й сторінці)

Co przeszkadza Ukrainie?
– Jeżeli popatrzymy na
historię, to Polska, mimo że
była pod wpływem Związku
Radzieckiego,
pozostawała
państwem formalnie wolnym.
Polacy, może w ograniczonej
ilości, ale jeździli na Zachód,
istniał biznes prywatny, ziemia była własnością prywatną. Natomiast tutaj przez
dziesiątki lat prowadzono
eksperyment pod nazwą „homosowietikus”, który, gdyby
nie upadek Związku Radzieckiego, powiódłby się. Osoby, które w tym wszystkim
tkwiły, jednak tym przesiąkły.
Chyba najlepiej jest to widoczne gdy się patrzy na młodzież, która wychowywała się
albo tuż po upadku Związku
Radzieckiego, albo w ogóle
urodziła się po jego upadku.
Oni prezentują zupełnie inne
poglądy, dla nich ta epoka w
ogóle jest niewyobrażalna.
Myślę, że dopóki jest ta dysproporcja, czyli na Ukrainie
mieszka więcej osób, które
wyszły z pod jarzma Związku Radzieckiego, to jednak
tendencje integracyjne z UE
nie będą wyraźne. Młodzież,
która przede wszystkim już
jeździ za granicę, wracając tutaj zaczyna dostrzegać, że coś
jest nie tak.
Trzeba trochę czasu żeby
społeczeństwo jako całość
było przekonane, że jednak
integracja europejska to jest
ta ścieżka, którą powinno się
iść.
– Panie Konsulu, jak wygląda prywatna strona Pana
życia? Przecież to jest ciężki
trud przenoszenia się z jednej
placówki do innej. Uważam,
że 4 lata jest za mało dla jednego konsula.
– Są różne szkoły. Niektórzy uważają, że 2 lata to jest
dużo, bo uważa się, że po
dwóch latach konsul zaczyna
brać stronę tego państwa, w
którym jest, a nie tego które
reprezentuje. Ja myślę, że 4
lata to w sam raz, bo faktycznie zanim człowiek pozna tutaj teren, na którym się znalazł, mija około roku. I pewne
pomysły nie rodzą się przed
przyjazdem, często życie weryfikuje to dopiero na miejscu, po czym realizowany jest
konkretny plan.
– Pan pochodzi z Krakowa?
– Jestem z Krakowa, ukończyłem Uniwersytet Jagielloński, kierunek geologia. Pracowałem w zawodzie przez kilka
lat. Później przekwalifikowałem się, pracowałem w biznesie przez jakiś czas, potem zainteresowałem się możliwością
wyjazdu za granicę i zgłosiłem
swoją kandydaturę. I teraz jeżdżę.
– Kim się Pan czuje – biznesmenem, geologiem, dyplomatą?
– W tej chwili na pewno dyplomatą, dlatego że już prawie
16 lat tym się zajmuje. Geologia jest raczej hobby, biznesem
już się nie zajmuję.
– Ale Pan dobrze się czuje
w płaszczyźnie ekonomicznej.
– Podkreślam tę płaszczyznę, dlatego że sprawy gospodarcze nie pozostają bez
wpływu na politykę. Jeżeli będziemy mieć tu silny biznes,
to będziemy mieć zupełnie
inną pozycję w różnych innych
kwestiach, na przykład w tych
które Pan poruszył – kwestie
upamiętnień, krzyża.
Rozmawiał Walenty WAKOLUK

Думаю, що ми, в першу чергу, повинні піти у цьому напрямку, щоб створити такий
пункт. Він міг би існувати
при обласних органах влади,
офіційно і його діяльність
здійснювалася би під егідою
обласного керівництва. Якщо
йдеться про інші форми, звичайно, найбільш можливим
є проведення різного виду
місцевих форумів. Генеральне консульство в Луцьку діє
на території тільки двох областей і я сприймаю це через
призму саме цієї території,
тому в можливих зустрічах
брали б участь представники партнерських регіонів із
Польщі, тобто представники
бізнесу із Підкарпатського
воєводства, Люблінського і,
мабуть, Вармінсько-Мазурського, оскільки тут дуже
часто у багатьох висловлюваннях я чую, що ВармінськоМазурське воєводство дуже
інтенсивно співпрацює як з
Рівненською областю, так і з
Волинською. Думаю, що ми
повинні йти цією дорогою.
– Не маємо також забувати про давніх приятелів
і постійних партнерів, наприклад, про Лодзьке воєводство.
– Якщо Лодзьке воєводство має наміри вести якусь
діяльність, спрямовану на
розвиток бізнесу, то, звичайно, зможе розраховувати на
нашу підтримку і допомогу.
Я не зменшив цієї території
до трьох воєводств, які перерахував. Я лише повторюю
те, що до цієї пори почув від
двох голів обласних адміністрацій, тобто те, що донині
вже функціонує. Натомість
кожне інше воєводство може,
звичайно, розраховувати на
нашу допомогу і співпрацю.
– Ви приїхали до нас із
Білорусі, перед тим були
у Литві і в Грузії... Ми, поляки, так само як і українці, маємо схожі радянські
травми... Як Ви оцінює роль
„Польської спільноти” у
цьому нашому „пробудженні” і спрямовуванні поглядів у бік Європи. Наскільки
вона може бути сьогодні потрібною Україні?
– „Польська спільнота”
протягом багатьох років
вкладає величезні кошти як у
Білорусь, так і в Україну. І скажу щиро – я ефектів не бачу.
Не знаю, чи це проблема ментальності осіб на Сході, чи
інша проблема, але багато років незалежності України не
призвели до того, щоб цей рух
поляків на Сході якось процвітав. Чи це небажання людей діяти, а лише прагнення
бути членом польської організації, чи очікування тільки і
виключно вигоди, яка з цього
випливає. Натомість відсутня
зацікавленість у тому, щоб самому щось зробити, проявити себе. Я вважаю, що, в першу чергу, ми повинні подбати
про польські школи. Якщо ми
не зробимо ставки на привернення уваги молоді, яка прагнутиме визнавати своє польське коріння, то через якийсь
час можемо забути про те, що
ми мали в Україні поляків. Це
для мене – головний принцип
роботи тут, щоб усвідомлення того, що ти є поляком, дало
людині, перш за все, бажання
вивчити польську мову. І не
тільки з огляду на те, що буде
якась із того вигода, але тому,
що така особа фактично вважає себе поляком.
Очікування на Сході зовсім інші, ніж на Заході. Тут
увесь час ми спостерігаємо

претензійне ставлення, мовляв, нам це належить. На Заході цього немає. Там очікування спрямовані, перш за
все, у русло культури, вони
хочуть мати контакт з польською культурою, освітою,
їх не цікавить фінансова допомога як така. Натомість на
Сході цей елемент і надалі
дуже важливий.
– Коли приходять до нашого товариства люди, які
хочуть одержати Карту поляка і говорять, що їм цей документ належить, бо вони –
поляки, я ставлю їм запитання: чим для Вас є Карта?
Багато хто трактує цей документ як так званий „пільговий квиток” до Польщі. Чи
Карта допоможе в такому
пробудженні і національному самоусвідомленні?
– Не думаю, щоб це мало
особливе значення. Я погоджуся з Вашим висловлюванням, що це, переважно,
справа вигоди, яка пов'язана
із можливістю отримання
безкоштовної візи, певними
полегшеннями, які дає ця
Карта, можливістю працювати чи навчатися у Польщі.
На мою думку, це не патріотичний порив, коли хтось
хоче задокументувати своє
польське походження, бо має
таку внутрішню потребу і
гордий з того, що є поляком.
Такий підхід був помітний у
Литві, де люди хотіли мати
тільки документ, який підтвердить, що вони – поляки,
і де прізвище буде написано
польською.
– Тут я теж зустрів таких
старших осіб, хворих і часто
лежачих, для яких цей документ дуже важливий.
– Так, я не узагальнюю.
Я помітив це також серед
старших осіб у Білорусі, які
хотіли отримати Карту, щоб
перед смертю почуватися поляком. Натомість, я говорю
про молоде покоління, яке
шукає у цьому певну вигоду.
Немає тут чого приховувати.
Я не говорю, що це погано,
бо це також, у певному сенсі, формує свідомість, якщо
хтось докопався до польських коренів тільки через
те, що бачить через призму
Карти якісь там вигоди, то в
якомусь сенсі він теж знайшов себе як поляк.
– Важливий національний елемент – наша пам'ять.
Вже багато років ми намагаємося добитися того, щоб на
місці нашого католицького
кладовища, на якому нині –
Меморіал Слави, поставити
хоча б парафіяльний хрест і
хрест легіонів, оскільки там
було поховано легіонерів
часів війни з більшовиками. Другий пункт – Берестечко, де перед костелом
Святої Трійці спустошено
кладовище легіонерів. Ми
виступили колись також
з ініціативою встановити
спільний пам'ятник Польсько-українського братства
зброї. До цього часу немає
нічого. Яким чином ми можемо довести керівництву
міста та області, що ми також маємо право на свою
мартирологію?
– Думаю, що в цьому допоможе об'єднання місцевих
поляків. Ви мали б іншу силу,
ніж маєте зараз.
– Польща – в Європі. Натомість Україна, ніби й схожа на Польщу, але якось
довго йде в цьому напрямку.
Що заважає Україні?
– Якщо ми подивимося на
історію, то Польща, незва-

жаючи на те, що перебувала
під впливом Радянського
Союзу, завжди формально
була вільною державою. Поляки, може, в обмеженій
кількості, але їздили на Захід,
існував приватний бізнес,
земля перебувала у власності. Натомість тут протягом
десятків років проводився експеримент під назвою
„homosowietikus”, який, якби
не падіння Радянського Союзу, мав би успіх. Проте
особи, які в цьому всьому
перебували, усе пам'ятають.
Мабуть, найкраще це видно на прикладі молоді, яка
виховувалася одразу після
розпаду Радянського Союзу,
або взагалі народилася у пострадянський період. Вони
демонструють цілком інші
погляди, їм цю епоху взагалі
важко уявити. Я думаю, що
доки існує така диспропорція, тобто в Україні проживає більше осіб, які вийшли
з-під ярма Радянського Союзу, доти інтеграційні тенденції з Європейським Союзом будуть невиразними.
Молодь, яка, перш за все, вже
їздить за кордон, повертаючись сюди, починає зауважувати, що щось не так.
Потрібно трохи часу, щоб
усе суспільство було переконане у тому, що європейська
інтеграція – це дорога, якою
потрібно йти.
– Пане Консуле, як виглядає приватна сторона
Вашого життя? Адже це
важка праця – переїжджати
з одного дипломатичного
представництва до іншого.
Я вважаю, що 4 роки – це
дуже мало для одного консула.
– Є різні школи. Деякі
відстоюють, що 2 роки – це
багато, бо вважається, що
після двох років консул починає приймати сторону тієї
держави, в якій перебуває,
а не тієї, яку представляє. Я
думаю, що 4 роки – в самий
раз, бо фактично перш, ніж
людина познайомиться із територією, на якій опинилася,
минає близько року. І певні задуми не народжуються
перед приїздом, часто життя
визначатиме їх уже на місці,
після чого і буде реалізовуватися конкретний план.
– Ви походите з Кракова?
– Я з Кракова, закінчив
Яґеллонський університет за
спеціальністю геологія. Займався здобутою професією
кілька років. Потім перекваліфікувався, протягом певного часу займався бізнесом,
пізніше зацікавився можливістю виїзду за кордон і подав свою кандидатуру. Тепер
я їжджу.
– Ким себе відчуваєте –
бізнесменом, геологом, дипломатом?
– У цей момент точно дипломатом, тому що вже майже 16 років тим займаюся.
Геологія – це, радше, хобі,
бізнесом я вже не займаюся.
– Однак Ви добре почуваєтеся в економічній площині.
– Підкреслюю цю площину, тому що економічні справи не залишаються без впливу на політику. Якщо у нас
буде тут сильний бізнес, то
матимемо цілком іншу позицію у різних інших питаннях,
наприклад, в тих, які Ви вже
порушили – питаннях увіковічень чи хреста.

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК
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Poniżej publikujemy list, jaki Konsulat Generalny RP w Łucku nadesłał do naszej redakcji w reakcji na artykuł zamieszczony w poprzednim numerze gazety
Нижче публікуємо лист, який Генеральне консульство РП у Луцьку надіслало до
нашої редакції як реакцію на статтю, уміщену в попередньому номері газети
W związku z artykułem Pani Anny Karaszczuk (Monitor Wołyński
nr 19/2011), dotyczącym kłopotów z rejestracją ankiety wizoy
wej Konsulat Generalny RP w Łucku p
przedstawia czytelkiego wyjaśnienia związane z
nikom Monitora Wołyńskiego
poruszonym tematem.
System obowiązkowej, elektronicznej
znej rejestracji ankiet wizowych w systemie E- KONeśnia 2011
SULAT został wprowadzony 15 września
ach dyploroku we wszystkich polskich placówkach
owadzenie
matycznych na Ukrainie. Jego wprowadzenie
ma na celu usprawnienie obsługi wizowej, w
asu petentym między innymi oszczędność czasu
tów i likwidację uciążliwych kolejek. System Ezez Konsu-KONSULAT nie jest prowadzony przez
lat Generalny RP w Łucku lecz jest zarządzany
centralnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie. W związku z tym obsługuje
on w ciągu dnia tysiące osób i firm z obszamna
ru Ukrainy, Białorusi i Rosji. Ogromna
ść
ilość – często jednoczesnych – wejść
na stronę systemu powodowała
niekiedy pewne problemy techniczne, skutkujące trudnościami
w rejestracji ankiet. Wpływ na kłopoty ze sprawną rejestracją ankiet po
ków
stronie indywidualnych użytkowników
towość
może mieć również zmienna przepustowość
atybilność
łączy internetowych oraz niekompatybilność
software (w tym także niedostatecznaa ochrona
nowanych
antywirusowa i używanie nielicencjonowanych
m okresie
programów). Dodatkowo w ostatnim
ch na serodnotowano próby ataków hakerskich
owolnienia
wery, co również prowadziło do spowolnienia
działania systemu.
wisu i doW ramach poprawy działania serwisu
u system Estosowania go do zwiększonego ruchu
iesiony na
-KONSULAT został niedawno przeniesiony
nowe, wydajniejsze serwery. Powinno to zapewługę przez
nić lepszą stabilność i łatwiejszą obsługę
użytkowników. Jednocześnie warto wspomnieć,
spomnieć,
ulat.gov.pl/
że na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/
obu wypełznajduje się instrukcja na temat sposobu
ernetu. Inniania ankiet za pośrednictwem Internetu.
formacje te są na bieżąco uzupełnianee i uszczegółowiane, tak aby były jak najbardziejj pomocne
dla osób korzystających z serwisu.
Jeżeli chodzi o uwagi odnośnie warunków
składania aplikacji wizowych w Konsulacie,
we przewipodkreślić należy, że procedury wizowe
kładanych
dują ścisłe wymogi dotyczące przedkładanych
kó h
dokumentów. W związku z tym brak niektórych
zaświadczeń czy też brak pieczątek powoduje
niestety konieczność uzupełnienia dokumentacji. Nie jest to kwestia dowolnej decyzji osób
pracujących na okienkach, tylko wynika z zasad
obowiązujących konsuli wizowych. Pracownicy
odpowiedzialni za przyjmowanie dokumentów
w okienkach wizowych starają się udzielać odpowiedzi na zapytania petentów, jednakże z powodu bardzo dużej liczby obsługiwanych osób
wyjaśnienia te nie zawsze mogą być obszerne.
Szczegółowe informacje odnośnie dokumentów
wymaganych przy składaniu wniosku o wizę

można znaleźć na stronnie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Łucku
http://w w w.
luckkg.
polemb.
net/.

У зв’язку зі статтею Пані Aнни Каращук (Волинський Монітор,
№19/2011) стосовно проблем з реєстрацією візової анкети,
Генеральне консульство РП у Луцьку надає читачам „Волинського Монітора” роз’яснення щодо порушеної теми.
Обов’язкова електронна реєстрація візових анкет у системі E-KONSULAT була запроваджена 15 вересня 2011 року у всіх
польських дипломатичних представництвах в Україні. Її було впроваджено з метою удосконалення
візового обслуговування, в
тому числі заощадження часу заявників та
усунення обтяжливих черг. Система
E-KONSULAT не
запроваджена

Zachęcamy
do korzystania
z zawartych tam
wyjaśnień, przed
do
przystąpieniem
składania aplikacji wizowych.
Podsumowując pragniemy
zaznaczyć, że Konsulat Generalny RP w Łucku dokłada wszelkich
starań, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość obsługi petentów. Sygnały dotyczące problemów z korzystaniem
z serwisu E-KONSULAT są przekazywane
do centrali w Warszawie, która w miarę możliwości dokonuje usprawnień w systemie. Mamy
nadzieję, że pewne niedogodności i problemy
h
d
techniczne
- wiążące się z wdrażaniem
nowego
systemu – zostaną wkrótce usunięte, a osoby
aplikujące o wizę przyzwyczaja się do rejestracji
ankiet droga elektroniczną. Te przejściowe trudności nie powinny jednak przesłaniać korzyści
jakie niesie E-KONSULAT. Każdy, kto choć raz
zmuszony był w przeszłości stać w ogromnych
kolejkach przed wejściem na salę wizową z pewnością doceni nowe rozwiązania…

Marek Martinek
Konsul Generalny RP w Łucku

Uczniowie z Łucka zdobyli nagrodę
w konkursie „Stolice Europy”

Генеральним
кон с у л ь с т в о м
РП у Луцьку, а
централізовано адмініструється Міністерством закордонних справ
у Варшаві. У зв’язку з цим
вона обслуговує протягом дня
тисячі осіб та фірм із території
України, Білорусі та Росії. Величезна кількість, часто одночасних,
входів на сайт системи інколи спричиняла
певні технічні проблеми, що призводило до
проблем з реєстрацією анкет. З боку індивідуальних користувачів труднощі під час реєстрації анкети могли виникати через мінливу
пропускну спроможність Інтернет-каналу,
а також несумісність програмного забезпечення (в тому числі, недостатній антивірусний захист та використання неліцензійних
програм). Окрім того, останнім часом було
зафіксовано спроби хакерських атак на сервери, що також призводило до сповільнення

функціонування системи.
У рамках покращення функціонування
системи та її пристосування до збільшеного
використання, система E-KONSULAT недавно була перенесена на нові, більш потужні
сервери. Це має забезпечити кращу стабільність та полегшити користувачам використання системи. Одночасно варто нагадати,
що на сайті www.e-konsulat.gov.pl знаходиться інструкція щодо заповнення анкет за допомогою Інтернету. Ця інформація постійно
оновлюється та детально роз’яснюється для
того, щоб бути максимально корисною для
користувачів системи.
Якщо йдеться про зауваження стосовно умов подання візових заяв у консульстві, слід підкреслити, що візові процедури передбачають чіткі вимоги до поданих
документів. У зв’язку з цим, відсутність
деяких довідок або ж відсутність печаток
призводить, на жаль, до необхідності доповнити документацію. Це залежить
не від довільного рішення осіб, що
працюють у віконцях, а виникає з
обов’язкових вимог візових консулів. Працівники, відповідальні
за прийом документів у візових віконцях, намагаються відповідати на питання заявників. Однак з огляду на дуже
велику кількість осіб, що обслуговуються,
пояснення не завжди можуть бути повними. Детальну інформацію щодо документів, необхідних для подання візової заяви
можна знайти на сайті Генерального консульства РП у Луцьку www.luckkg.polemb.
net. Ми радимо скористатися вміщеними
там роз’ясненнями перед поданням візових
заяв.
Підсумовуючи, хочемо наголосити, що
Генеральне консульство РП у Луцьку докладає усіх зусиль, щоб забезпечити максимально високу якість обслуговування
заявників. Сигнали про проблеми користування системою E-KONSULAT передаються
у Варшаву, де по можливості проводиться
удосконалення системи. Ми сподіваємося,
що деякі незручності та технічні несправності, пов’язані з запровадженням нової
системи, невдовзі будуть усунені, а бажаючі отримати візи звикнуть до електронної
реєстрації анкет. Ці тимчасові труднощі не
повинні однак затьмарювати переваг системи E-KONSULAT. Кожен, хто хоча б раз був
змушений стояти у величезних чергах перед
консульством, з упевненістю оцінить нововведення.
Марек Мартінек,
Генеральний консул РП у Луцьку

Луцькі школярі – призери
конкурсу «Столиці Європи»

22 października w Rzeszowie odbył się III Międzynarodowy Konkurs 22 жовтня 2011 р. у м. Жешув (Республіка Польща) відбувся ІІІ
„Stolice Europy”, w którym uczestniczyli uczniowie starszych klas z Міжнародний конкурс «Столиці Європи» серед учнів старших
pięciu krajów. Konkurs organizowało Gimnazjum Nr 9 z Rzeszowa. класів з п’яти країн, проведений Жешувською гімназією №9.
Na zaproszenie organizatorów Ukrainę reprezentowali uczniowie Łuckiej Ogólnokształcącej Szkoły Nr 25 - Władysław Tegliwec, Andrij Sawczuk i Robert Lorian. W konkursie
rywalizowali także uczniowie z takich miast:
Rzeszów (Polska), Nyíregyháza (Węgry), Brześć
(Białoruś), Koszyce (Słowacja) i Baraolt (Rumunia).
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykazać się wiedzą w zakresie historii, geografii i kultury stolic krajów członkowskich UE,
Ukrainy, Białorusi i Rosji. Uczniowie z Łucka
z powodzeniem wykonali wszystkie zadania
i zdobyli III nagrodę. Na pierwszym miejscu
znaleźli się przedstawiciele miasta Baraolt
z Rumunii. II miejsce zajęli przedstawiciele
Rzeszowa. Oprócz rywalizacji konkursowej
dla gości zorganizowano wycieczkę podziem-

ną trasą turystyczną w Rzeszowie oraz zwiedzanie Zamku w Łańcucie.
Oczywiście celem konkursu nie było jedynie
przeprowadzenie rywalizacji. Główne cele tego
przedsięwzięcia to pokonywanie barier, stereotypów oraz integracja młodych ludzi z różnych
krajów.
Konkurs odbył się z inicjatywy Gimnazjum
Nr 9 z Rzeszowa we współpracy z towarzystwem
„Wschodnie Partnerstwo” pod honorowym patronatem europosła, pani Elżbiety Łukaciewskiej, Marszałka Województwa Podkarpackiego,
Prezydenta Miasta Rzeszów Tadeusza Ferenca
oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, zwłaszcza Konsula Honorowego Ukrainy
w Rzeszowie, Jerzego Krzanowskiego.
www.lutsk.ua

На запрошення організаторів Україну
представляли старшокласники луцької загальноосвітньої школи №25 Владислав Теглівець, Андрій Савчук та Роберт Лорян.
Також у конкурсі змагалися школярі з таких
міст: Жешув (Польща), Ньїредьгаза (Угорщина), Брест (Білорусь), Кошице (Словаччина) та Бараолт (Румунія).
Учасники конкурсу повинні були продемонструвати знання у галузі історії, географії та культури столиць країн Європейського Союзу, України, Білорусі та Росії. Луцькі
школярі успішно впоралися зі завданнями
та вибороли призове ІІІ місце. Перемога дісталася представникам міста Бараолт з Румунії, ІІ місце зайняла команда міста Жешув з
Польщі. Окрім конкурсних змагань, для запрошених гостей було проведено екскурсії

Підземним туристичним маршрутом та у
музеї замку в Ланьцуті.
Безперечно, проведення конкурсу мало
не лише змагальну мету. Одна з головних
цілей такого заходу – подолання бар’єрів,
стереотипів та зближення молодих людей із
різних країн.
Конкурс відбувся з ініціативи Жешувської гімназії №9 у співпраці з товариством
«Східне партнерство» у Жешуві під почесним патронатом депутата Європейського парламенту п. Ельжбєти Лукачієвської,
Маршалка Підкарпатського воєводства,
Президента міста Жешув Тадеуша Ференца
та дипломатичних представників, зокрема
Почесного консула України в Жешуві Єжи
Кшановського.
www.lutsk.ua
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Stare Miasto w Krakowie Старе Місто у Кракові
S

tare Miasto w Krakowie znalazło się na pierwszym miejscu wśród polskich
zabytków, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Nie jest to wynik tylko kolejności wpisania na
tę Listę (w 1978 r.).

І

Kraków – była stolica Polski, pierwsze w kraju miasto
uniwersyteckie,
szczególne
miejsce dla polskiej historii i
kultury. Wawel, Rynek Główny
z kościołem Mariackim, wieżą ratuszową i Sukiennicami,
Barbakan, Planty, Kazimierz…
To są miejsca znane i ważne
dla każdego Polaka. Teraz są to
architektoniczne symbole polskości.
Każdego roku do Krakowa
przyjeżdżają rzesze turystów z
całego świata. Rdzenni krakowiacy mówią, że przez tłumy
turystów starają się rzadziej
bywać w centrum, że brakuje
im ciszy i spokoju. Ale nie do
końca jest to prawda. Są dumni ze swego rodzimego miasta
i większość z nich za żadne
skarby świata nie zmieniłaby miejsca zamieszkania. Bo
przecież drugiego Krakowa
nie ma.
Każdy, kto spędził w nim
chociażby tydzień i wyjeżdżając, myślał, że wszystko zwiedził, wszystko zobaczył i już
nie ma co w Krakowie robić, za
jakiś czas odczuwa dziwną nostalgię za tym miastem. Chce
się przejść jego uliczkami, popatrzeć na gołębie, wejść do
kościołów, muzeów, teatrów,
zgubić się wśród tłumu na
Rynku Głównym. Wrócić tam
chociażby na jeden dzień. To
jest właśnie magia Krakowa.
Moim osobistym sposobem na
zachowanie pogody ducha są
powroty przynajmniej raz na
rok, półtora.
Mam nadzieję, Szanowny
Czytelniku, że przebaczysz mi
taki długi wstęp. I że po przeczytaniu tego tekstu ktoś, kto
jeszcze nie był w Krakowie,
zechce odwiedzić to miasto.
Poniżej kilka rad dla takich
osób.

Краків – колишня столиця Польщі, перше університетське місто країни, особливе місце у польській історії та
культурі. Вавель, Головний
Ринок з Маріацьким костелом, ратушною вежею і Сукєнніцами, Барбакан, Планти, Казімєж… Ці місця відомі
й важливі для кожного поляка. Зараз вони – архітектурні
символи польськості.
Відвідати Краків щорічно приїздить багато туристів з усього світу. Корінні
краків’яни кажуть, що через
натовпи туристів намагаються рідше бувати у центрі, що
їм бракує тиші та спокою. Але
коли так говорять, то, у певній
мірі, ошуковують. Насправді
вони пишаються своїм рідним
містом і більшість з них за
жодні скарби світу не змінили
би місця проживання. Тому,
що іншого Кракова не існує.
Кожен, хто провів у
ньому хоча б тиждень і,
від’їжджаючи, думав, що усе
відвідав, усе побачив і вже
не має що робити у Кракові,
за якийсь час відчуває дивну ностальгію за тим містом.
Хоче пройтися його вуличками, подивитися на голубів,
зайти до костелів, музеїв,
театрів, загубитися серед натовпу туристів на Головному
Ринку. Повернутися туди хоч
на день. Так діє магія Кракова. Моя особиста формула
душевної рівноваги – повертатися туди принаймні раз на
рік-півтора.
Сподіваюся,
шановний
читачу, що пробачиш мені
такий довгий вступ. І що,
прочитавши цей текст, хтось,
хто ще не був у Кракові, захоче відвідати це місто. Отже,
кілька порад для таких осіб.

Będąc
w
Krakowie,
przejdźcie Drogą Królewską: od Barbakanu i Bramy
Floriańskiej (fragmenty starej
fortyfikacji) ulicą Floriańską
na Rynek Główny, a stąd ulicą Grodzką - do Wawelu. Od
Wawelu już prosta droga do
dawnej żydowskiej dzielnicy
Kazimierz. Nie jest ona częścią Drogi Królewskiej, ale jest
częścią historyczno-architektonicznego kompleksu, wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa pod nazwą Stare
Miasto w Krakowie. Kompleks
ten liczy ponad 3000 zabytków
architektury.
Najdawniejszą częścią tego
kompleksu są ulice i budowle
w granicach średniowiecznego miasta, założonego w tym
miejscu w 1257 r. przez króla
Polski Bolesława V Wstydliwego. Dobrze zachowana
z tych czasów sieć ulic i Rynek, największy w średniowiecznej Europie, uznawane
są za wzór średniowiecznego
planowania urbanistycznego. Stare Miasto jest otoczone parkiem, zwanym Planty.
Park ten był założony w latach 1822-1830 na miejscu
dawnych wałów ziemnych i
murów obronnych średniowiecznego Krakowa.
Na Rynku Głównym są
kościół Mariacki, Sukiennice
i Wieża Ratuszowa. Kościół
Mariacki jest jedną z najważniejszych świątyń, a jedno-

cześnie – jednym z najbardziej
znanych zabytków w Polsce.
Pierwszy murowany kościół
na miejscu obecnego Mariackiego został wybudowany
jeszcze w XIII wieku w stylu
romańskim. Został on jednak zniszczony przez najazdy
tatarskie. Odbudowano i dobudowano kościół w wiekach
XIV-XV, w stylu późnogotyckim.
Podczas późniejszych renowacji do architektury kościoła
zostały wniesione oddzielne
renesansowe elementy. Co godzinę z wieży wyższej kościoła
przez trębacza grany jest hejnał – melodia wyznacza pewną
porę dnia. Południowy hejnał
krakowski transmitowany jest
przez radio na całą Polskę.
Po środku Rynku Głównego stoją Sukiennice – budowa
stanowiąca kiedyś podwójny
rząd kramów sukiennych, od
czego właśnie otrzymała swoją nazwę. Obecnego kształtu
Sukiennice nabyły w wiekach
XVI-XIX. Teraz znajdują się w
nich rzędy kramów z biżuterią i pamiątkami, kawiarnie, a
na piętrze – Galeria Polskiego
Malarstwa i Rzeźby XIX wieku.
Nieopodal Sukiennic stoi Wieża Ratuszowa – gotycka wieża
z XIV wieku.
Na końcu Drogi Królewskiej znajduje się Wawel
– wzgórze, na którym są Zamek Królewski oraz Bazylika
Archikatedralna Św. Stanisława i Św. Wacława, otoczone
fortyfikacjami. W XI wieku
Kraków (miasto znajdowało
się wtedy na Wawelu, a nie
w okolicach Rynku Głównego) oficjalnie stał się siedzibą
biskupią oraz stolicą państwa polskiego. W tym czasie
rozpoczęto budowę Zamku
Królewskiego oraz katedry
na Wawelu, która stała się
miejscem koronacji, a od XIV
wieku wiecznego spoczynku polskich królów. Oba te
kompleksy architektoniczne
nieraz były przebudowywane. Obecnie zachowują one
kształty nadane im przeważnie w wiekach XVI-XVII.
Od XIX wieku w archikatedrze chowano najsławniejszych zmarłych Polaków.
Obecnie spoczywają tu Józef Poniatowski, Tadeusz
Kościuszko, Józef Piłsudski,
Adam Mickiewicz, Juliusz
Słowacki, Władysław Sikorski. W 2010 r. w archikatedrze
zostały pochowane także ciała Lecha i Marii Kaczyńskich.

Na Zamku Królewskim można zwiedzić reprezentacyjne
komnaty królewskie, apartamenty królewskie, skarbiec
koronny, zbrojownię. Częścią
kompleksu zabytków Wzgórza Wawelskiego są także
Ogrody Królewskie i Smocza
Jama – jaskinia, w jakiej rzekomo mieszkał kiedyś Smok
Wawelski.
Kazimierz, współcześnie
dzielnica Krakowa, w wiekach XIV-XIX był oddzielnym miastem. Nazwę swoją
otrzymał od imienia króla
Kazimierza III Wielkiego,
który nadał istniejącej za Wisłą osadzie prawa miejskie. W
1495 r. do jednej z dzielnic
tego miasta sprowadzono Żydów krakowskich. Skutkiem
tego było powstanie dzielnicy
żydowskiej, która do dziś pozostaje wizytówką Kazimierza. Na jej terenie zachowało
się 7 synagog, 2 cmentarze
żydowskie, rynek, rytualna
łaźnia (mykwa), domy mieszkalne.
Podczas II wojny światowej
prawie cała żydowska ludność
Kazimierza została zniszczona.
Odrodzenie dzielnicy przyniosła kultura żydowska. Od 1988
r. prawie corocznie odbywa się
tutaj Festiwal Kultury Żydowskiej, działają galerie sztuki,
teatry. Na Kazimierzu kręcono
film Stevena Spielberga „Lista
Schindlera” (fabryka Schindlera też znajdowała się w Krakowie, obecnie można jej teren
zwiedzić z wycieczką). Współczesny Kazimierz jest dzielnicą
artystyczną, turystyczną i imprezową – działa tu mnóstwo
restauracji, kawiarni, pubów i
klubów.
Kraków oferuje swoim
gościom i mieszkańcom chyba wszystkie możliwe kulturalne atrakcje. W tym wyjątkowym mieście w godny
podziwu sposób łączą się ze
sobą kultura tradycyjna, klasyczna i współczesna, polska
i żydowska, wysoka i masowa. Takiego zachwycającego
krajobrazu kulturowego nie
da się znaleźć chyba w żadnym innym mieście Europy, a
może i całego świata. Dlatego
właśnie dostało ono pierwsze
miejsce wśród polskich zabytków na Liście Światowego
Dziedzictwa.

Natalija KATRENCIKOVA

сторичний центр міста Краків знаходиться на першому місці серед
польських пам’яток, внесених до Списку всесвітньої культурної і природної спадщини людства ЮНЕСКО. І не лише через те, що було вписане
до цього Списку найпершим, ще у 1978 р.

Коли будете у Кракові,
пройдіть Королівською дорогою: від Барбакану і Флоріанської вежі (фрагменти
старої фортифікації) вулицею Флоріанською на Головний Ринок, а звідти – вулицею Ґродзькою до Вавеля. Від
Вавеля пряма дорога веде до
колишньої єврейської дільниці Казімєж. Вона не є частиною Королівської дороги,
але також входить до історико-архітектурного комплексу, внесеного до Списку
світової спадщини під назвою «Історичний центр міста Краків». Усього в цьому
комплексі нараховується понад 3000 пам’яток архітектури.

Найдавніша
частина
комплексу – вулиці та будівлі у межах середньовічного міста, закладеного на
цьому місці у 1257 р. королем Польщі Болеславом V
Сором’язливим. Добре збережена з тих часів мережа вулиць та Ринок, найбільший у
середньовічній Європі, вважаються зразком середньовічного міського планування. Історичний центр міста
Краків оточений парком під
назвою Планти. Цей парк
було засновано у 1822-1830
р.р. на місці колишніх земляних валів та оборонних мурів середньовічного Кракова.
На Головному Ринку
знаходяться
Маріацький
костел, Сукєнніце і ратушна вежа. Маріацький костел – одна з найважливіших
святинь, а одночасно – одна
з найбільш знаних пам’яток
Польщі. Перший мурований
костел на місці сучасного
Маріацького було збудовано
ще у XIII столітті у романському стилі. На жаль, його
було знищено набігами татарів. Відбудовано і добудовано
костел у XIV-XV століттях,
уже у стилі пізньої готики.
Під час пізніших реновацій до архітектури костелу
додалися окремі ренесансні
елементи. Щогодини з вищої
вежі костелу трубач грає хейнал – мелодію, якою відзначають певну пору дня. Опівденний краківський хейнал,
завдяки радіотрансляції, чує
уся Польща.
Посеред Головного Ринку
стоять Сукєнніце – будівля,
у якій колись містилися ряди
для торгівлі сукном. Від цього і пішла її назва. Сучасного
вигляду Сукєнніце набули
у XVI-XIX століттях. Зараз
у них продають біжутерію,
сувеніри для туристів, працюють кав’ярні, а на другому
поверсі діє Галерея польського живопису і скульптури
XIX століття. Неподалік Сукєнніц стоїть ратушна вежа –
готична вежа XIV століття.
Наприкінці Королівської
дороги знаходиться Вавель –
пагорб, на якому височіють
Королівський замок та архікафедральна базиліка св.
Станіслава і св. Вацлава, оточені фортифікаціями. У XI
столітті Краків (місто тоді
знаходилося на Вавелі, а не в
районі Головного Ринку) офіційно став єпископською са-

дибою та столицею польської
держави. Тоді було розпочато
будівництво кафедрального
костелу, який став місцем коронації, а від XIV століття – і
вічного спочинку польських
королів, а також Королівського замку. Обидва ці архітектурні комплекси не раз
перебудовували. Нині вони
зберігають вигляд, наданий
їм переважно у XVI-XVII
століттях.
У XIX столітті у архікафедральній базиліці почали
хоронити тіла найславетніших поляків. Зараз там
спочивають Юзеф Понятовський, Тадеуш Костюшко,
Юзеф Пілсудський, Адам
Міцкевич, Юліуш Словацький, Владислав Сікорський.
У 2010 р. у архікафедральній
базиліці було поховано також тіла Леха і Марії Качинських. У Королівському замку тепер діє кілька виставок:
репрезентаційні королівські
кімнати, королівські апартаменти, скарбниця корони,
зброярня. Частиною комплексу пам’яток на пагорбі
Вавель є також Королівські
сади та Яма Дракона – печера, у якій, начебто, колись
жив Вавельський дракон,
якого тут звуть Смоком.
Казімєж, сучасний район
Кракова, у XIV-XIX століттях
був окремим містом. Назву
свою він отримав від імені короля Казімєжа ІІІ Великого,
який надав існуючому за Віслою поселенню статус міста.
У 1495 р. до одного з районів
цього міста було переселено
краківських євреїв. Наслідком цього стало виникнення
єврейського району, який
донині лишається візиткою
Казімєжа. На його території
збереглося 7 синагог, 2 єврейські кладовища, головна площа, ритуальна лазня (миква),
житлові будинки.
Під час ІІ світової війни
майже все єврейське населення Казімєжа було знищене.
Відродження району принесла єврейська культура.
З 1988 р. майже щороку тут
відбувається Фестиваль єврейської культури, працюють
артистичні галереї, театри.
У Казімєжі знімався фільм
Стівена Спілберга «Список
Шиндлера» (фабрика Шиндлера теж знаходилася у Кракові, зараз її територію можна відвідати з екскурсією).
Сучасний Казімєж – це мистецький, туристичний та розважальний район – тут діє
багато ресторанів, кав’ярень,
пабів та клубів.
Краків притягує своїх гостей і мешканців чи не усіма
можливими
культурними
принадами. У цьому винятковому місті у дивовижний
спосіб поєднуються традиційна, класична і сучасна
культури: польська і єврейська, висока і масова. Такого
захоплюючого культурного
краєвиду неможливо знайти,
напевне, у жодному іншому
місті Європи, а, може, і в цілому світі. Тому, власне, дістало воно перше місце серед
польських пам’яток у Списку
світової спадщини.
Наталія КАТРЕНЧІКОВА
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„Kurka Wodna”

lub Niezwykły spektakl w Łucku
12 października w Wołyńskim Obwodowym Teatrze Lalek odbyło się niezwykłe
przedstawienie. Aktorzy charkowskiego teatru „Arabeski” przyjechali do Łucka,
żeby zaprezentować wspólny polsko-ukraiński projekt teatralny „Blacha Mucha”.
Przed spektaklem udało się
nam porozmawiać z kierownikiem teatru „Arabeski” Switłaną
Oleszko. Jak powiedziała pani
Switłana, prace nad projektem
trwały w Charkowie. Do tego
miasta, z Polski i Ukrainy przyjechali reżyserzy, aktorzy i muzycy, aby w ciągu półtora miesiąca,
pracować nad tekstami dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza – ekstrawaganckiego i
zagadkowego polskiego pisarza.
Projekt teatralny „Blacha Mucha”
powstał na podstawie jego sześciu utworów.
„Cały polsko-ukraiński zespół
pracował nad spektaklem. Wybranych było sześć odcinków z każdego dramatu i w końcu powstał
spektakl, który trwa aż przez dwa
dni, czyli dwa wieczory,” – powiedziała reżyser Switłana Oleszko.
Aktor i wokalista ukraińskiej
grupy rockowej „Mertwyj piwen”
Mychajło Barbara, jako pierwszy przetłumaczył z polskiego na
ukraiński sześć dramatów Witkacego: „Matka”, „Mątwa”, „Nadobnisie i koczkodany”, „Sonata
Belzebuba”, „Wariat i zakonnica”,
„Kurka Wodna”. Na pytanie, czy
trudno było tłumaczyć, Barbara
odpowiedział, że z Polską łączą
go więzi rodzinne, w dodatku
język zna bardzo dobrze. „Nie
słuchałem radia ukraińskiego ani
moskiewskiego. Słuchałem radia
polskiego, zwłaszcza polskiego
rocka i popu, oglądałem polską
telewizję, czytałem dużo polskich
książek. Łatwiej było mi wówczas
rozmawiać po polsku, niż po rosyjsku,” - zaznaczył tłumacz.

Z propozycją wspólnego
spektaklu na podstawie utworów Witkacego, do Mychajło
Barbary zwrócił się warszawski
teatr „Koło”, co było dla aktora,
jak sam mówi, „małym cudem”.
Wtedy zaczęła się praca nad tłumaczeniem sześciu odcinków.
Główna idea polskich reżyserów, to zagospodarowanie
postindustrialnych
przestrzeni dużych miast. W Charkowie
spektakl odbył się w fabryce farmaceutycznej, we Lwowie – w
zakładzie, w którym produkowano powidła, a w Warszawie – w
fabryce nabojów. Po sukcesie w
tych miastach grupa aktorska i
tłumacze nie zaprzestawali pracy.
„Obecnie proces faktycznie
trwa. Po pierwszej redakcji utwory
Witkacego wymagają wielu komentarzy dla współczesnego polskiego
widza. Wyjaśniałyby one wymyślone przez niego nowe słowa, wspomniane osoby itd. Widz ukraiński
wymaga dziesięć razy więcej komentarzy i wyjaśnień. Kontaktowaliśmy się niedawno z wybitnym
polskim profesorem, badającym
twórczość Witkacego i rozmawialiśmy o współpracy. Pomoże nam
ułożyć komentarze i pomoże skończyć prace. Mamy w planach książkę” - powiedział Mychajło Barbara.
Zbiór utworów znanego polskiego pisarza przetłumaczonych
na język ukraiński, planują wydać na przyszły rok. Chcą, żeby
te utwory trafiły do bibliotek, wydziałów teatralnych na uniwersytetach, do teatrów. Warto zaznaczyć, że nazwę projektu „Blacha
Mucha” wzięto z dramatu o takiej

samej nazwie – w oryginale, po
polsku brzmi „Kurka Wodna”.
W Łucku „Arabeski” nie znalazły na razie fabryki powideł
czy nabojów. Żeby pokazać w
mieście swój spektakl, w którym uczestniczy ponad 30 osób,
postanowiono
zaprezentować
sztukę w niepełnym zespole artystów (3 aktorów i reżyser), w
dodatku pokazano tylko niektóre
jej odcinki. Mimo ascetycznego
podejścia do dekorowania sceny
i liczby aktorów, „Arabeski” potrafiły zachwycić publiczność. O
widzach po spektaklu Mychajło
Barbara powiedział: „Widzowie
byli bardzo wdzięczni”.
Na scenie rolę dekoracji pełniły tylko trzy krzesła. To, co przywieźli aktorzy do Łucka, przeciętny widz nie od razu nazwałby
spektaklem. Ponad godzinę troje
aktorów czytało fragmenty z
dramatów Witkacego. Interpretowali przy tym słowa bohaterów: demonstrowali grę aktorów,
gestykulowali, wyraźną mową
pokazywali charakter każdej postaci. Wspomnieć warto także o
żywym i bardzo wykwintnym języku ukraińskiego tłumaczenia.
Widzowie, którzy w pełnej ciszy
oglądali spektakl, nagrodzili aktorów gorącymi brawami. Teatr
„Arabeski” pojechał w dalszą trasę, aby prezentować swój niezwykły projekt w innych miastach
Ukrainy. Przed wyjazdem artyści
odwiedzili miejsce pochówku
Witkacego we wsi Wełyke Ozera
na Rówieńszczyźnie.
Oksana CYMBALUK

«Бляха Муха»

або Незвична вистава у Луцьку
Надзвичайно вишукана театральна вистава відбулася 12 жовтня у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Актори із харківського
театру-студії «Арабески» приїхали до Луцька, аби представити волинянам
спільний польсько-український театральний проект «Бляха Муха».
Перед дійством журналістам вдалося поспілкуватись із
керівником театру «Арабески»
Світланою Олешко. За її словами, робота над проектом
відбувалася у Харкові. Туди із
Польщі та України приїхали
режисери, актори та музиканти, щоб протягом півтора місяці працювати над текстами
п’єс екстравагантного та загадкового польського автора
Станіслава Іґнація Віткєвіча.
Театральний проект «Бляха
Муха» створений саме за мотивами шести його творів.
«Уся польсько-українська
команда робила виставу. Було
шість уривків з кожної п’єси, і,
врешті-решт, вийшла вистава,
яка триває аж два дні, тобто
два вечори», – зазначила режисер Світлана Олешко.
Актор та лідер українського
гурту «Мертвий Півень» Михайло Барбара вперше переклав
з польської мови на українську
шість п’єс Віткація: «Мати»,
«Каракатиця», «Ласощі й макаки, або зелена пігулка», «Соната
Вельзевула», «Вар'ят і монашка,
або Немає злого, щоб на ще гірше не вийшло», «Бляха муха».
На запитання, чи важко йому
працювалося над перекладом,
Барбара відповів, що з Польщею його пов’язують родинні
зв’язки, і в мові він добре «підкований». «Я не слухав українського і московського радіо. Я
слухав польське радіо, зокрема
польський рок і польський поп,
дивився польське телебачення,
читав багато польських книжок.
Мені, свого часу, було легше говорити польською, ніж російською», – розповів перекладач.
Із пропозицією спільної вистави за творами Віткація до

Михайла Барбари звернувся
варшавський театр «Коло», що
стало для актора, як сам стверджує, «маленьким дивом». Відтоді розпочалася робота над
перекладами шести уривків.
Основний задум польських
режисерів – обжити постіндустріальні простори великих
міст. Відтак у Харкові виставу
ставили на фармацевтичній
фабриці, у Львові – на фабриці з виробництва повидла, а у
Варшаві – на фабриці, де виготовлялися набої. Після тріумфу в цих містах акторська та
перекладацька групи не припиняли роботу.
«Зараз фактично процес
триває. Після першої редакції
для сучасного польського глядача чи читача той самий Віткацій потребує багато коментарів, які б пояснювали, які він
нові слова повидумував, кого
згадує і так далі. Український
читач потребує коментарів і
пояснення удесятеро більше.
Нещодавно ми контактували
зі знаним польським професором, котрий займається вивченням творчості Віткація,
і домовилися про співпрацю.
Він допоможе нам укласти коментарі і пояснення та допомагатиме завершити роботу. Бо
в планах є видання книжки»,
– поділився Михайло Барбара.
Збірку перекладених на
українську мову уривків п’єс
знаного польського автора
планують видати вже у наступному році. Її хочуть розповсюдити по бібліотеках, театральних факультетах університетів
та театрах. Варто зазначити, що
назву проекту «Бляха Муха»
взяли із однойменної вистави.
В оригіналі це словосполучен-

ня звучить як «Курка Водна».
У Луцьку «Арабески» не
знайшли наразі фабрики з виробництва повидла чи набоїв,
щоб там продемонструвати
свою постановку, у якій задіяні понад тридцять людей.
Тому вирішили показати виставу у неповному акторському складі (3 актори та режисер) та лише окремі її уривки.
Незважаючи на досить аскетичний підхід до оформлення сцени та складу акторів,
«Арабескам» вдалося зібрати
повен театр прихильників,
зацікавити публіку. Про глядачів Михайло Барбара після
вистави сказав: «Публіка була
дуже вдячна».
На сцені із декорацій можна було побачити всього-навсього три стільці. Те, що
привезли актори до Луцька,
пересічний глядач не одразу назвав би виставою. Приблизно протягом години троє
акторів читали уривки з п'єс
Віткація. При цьому вони обігрували репліки усіх дійових
осіб: застосовували акторську
гру, жестикулювали, виразним тоном мови демонстрували характер і манери кожного
героя. Варто відзначити живу
і разом з тим надзвичайно
вишукану мову українського
перекладу. Глядачі, котрі у неймовірній тиші спостерігали
за виставою, нагородили акторів щедрими оплесками. А
театр-студія «Арабески» вирушила демонструвати свій
незвичний проект в інші міста
України, відвідавши перед тим
могилу Віткація у селі Великі
Озера на Рівненщині.
Оксана ЦИМБАЛЮК

Польська преса про Україну
Janukowycz nie chce być ubogim krewnym Unii
Wiktor Janukowycz nie chce umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, jeśli Wspólnota nie
zagwarantuje Ukrainie perspektywy członkostwa. Prezydent zajął takie stanowisko w telewizyjnym wywiadzie. Jak podkreślał, chce negocjować z UE i jest przekonany, że nie przełoży się na to
sprawa byłej premier Julii Tymoszenko.
Janukowycz udzielił wywiadu dzień po tym, jak UE odwołała zaplanowaną na czwartek wizytę
w Brukseli, gdzie planowano rozmowy o umowie stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią.
W wywiadzie prezydent podkreślił, że Ukraina chce partnerskich i równoprawnych relacji z UE. –
Mam wrażenie, że jesteśmy jak ubodzy krewni, że się wpraszamy, a nikt nas nie chce. Ja tego nie chcę. Nie
chcę, by nasze prawa partnerskie były łamane. Chcę takiej umowy, która jest potrzebna nam – powiedział.
tvn24, 20 października 2011 roku

Янукович не хоче бути «бідним родичем» Євросоюзу
Віктор Янукович не хоче Договору про асоціацію із Європейським Союзом, якщо Спільнота не гарантуватиме Україні перспективи членства. Таку позицію Президент представив
під час телевізійного інтерв’ю. Він підкреслив, що хоче вести переговори із ЄС і переконаний, що на це не вплине справа колишньої Прем’єр-міністр Юлії Тимошенко.
Янукович дав інтерв’ю наступного дня після того, як ЄС відмінила запланований на четвер візит у Брюссель, де планувалися переговори щодо Договору про асоціацію України із
Євросоюзом.
Під час розмови Президент України підкреслив, що його держава хоче партнерських
та рівноправних відносин із ЄС: «Маю враження, що ми є «бідними родичами», оскільки
напрошуємося, а ніхто нас не хоче. Не бажаю, щоб наші партнерські права порушувалися.
Хочу такий договір, який потрібний нам».
tvn24, 20 жовтня 2011 року

Moskwa odciąga Ukrainę od Unii
Rosja korzysta z pogorszenia stosunków między Ukrainą i Unią Europejską i wzmogła starania,
by odciągnąć Kijów od integracji z Europą.
Zakończyły się negocjacje tekstu umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą, w tym umowy o
strefie wolnego handlu – napisał europoseł Paweł Zalewski (PO) na swojej stronie internetowej.
Powołując się na nieoficjalne źródła, poinformował, że Komitet Stałych Przedstawicieli krajów
członkowskich UE przy Radzie UE zaaprobował wyniki ostatnich technicznych negocjacji.
– Mamy w praktyce wynegocjowany i gotowy dokument do parafowania. Teraz obie strony
powinny zrobić wszystko, aby został parafowany zgodnie z planowanym terminem na początku
grudnia 2011 r. – napisał Zalewski.
Tego samego dnia Rosja zaczęła kontrofensywę. Nagle podpisano «umowę z Sankt Petersburga»
– pakiet porozumień o utworzeniu od początku 2012 r. strefy wolnego handlu na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), byłych republik ZSRR.
Porozumienie negocjowano od 10 lat i ostatnio Rosja wykorzystywała je do nacisków na Ukrainę.
Premier Ukrainy Mykoła Azarow zapowiedział, że Kijów nadal chce podpisać umowę o wolnym handlu z UE.
Gazeta Wyborcza, 20 października 2011 roku

Москва відтягує Україну від Євросоюзу
Росія користується погіршенням відносин між Україною та Європейським Союзом, посиливши старання, щоб відтягнути Київ від інтеграції з Європою.
«Закінчилися переговори щодо тексту Договору про асоціацію між ЄС та Україною, у
тому числі також Договору про зону вільної торгівлі», – написав депутат Європарламенту
Павел Залевський (ГП) на своїй Інтернет-сторінці. Він посилався на неофіційні джерела і заявив, що Комітет постійних представників країн-членів ЄС при Раді ЄС затвердив результати останніх технічних переговорів. «На практиці маємо обговорений документ, який готовий до ратифікації. Тепер обидві сторони повинні зробити усе, щоб він був ратифікований
згідно із запланованими термінами на початку грудня 2011 року», – написав Залевський.
У цей же день Росія пішла у контрнаступ. Несподівано було підписано «договір із СанктПетербургу» – пакет домовленостей про створення до початку 2012 р. зони вільної торгівлі
на території Співдружності Незалежних Держав (СНД), колишніх республік СРСР.
Договір обговорювався протягом 10 років і останнім часом Росія використала його для
тиску на Україну.
Прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Київ надалі бажає підписати Договір про вільну торгівлю із ЄС.
Gazeta Wyborcza, 20 жовтня 2011 року

Bożonarodzeniowa choinka dla Watykanu przyjedzie z Ukrainy
W najbliższe Boże Narodzenie Plac św. Piotra w Watykanie po raz pierwszy przyozdobi choinka
z Ukrainy – poinformował Ukraiński Kościół Greckokatolicki.
Najważniejsze świąteczne drzewko o wysokości 30 metrów będzie dostarczone z obwodu zakarpackiego. 43 kolejne choinki, które staną w Pałacu Apostolskim i innych budynkach Watykanu,
zostaną przywiezione z obwodu lwowskiego.
– Jest to niezwykle ważne wydarzenie, gdyż różne kraje świata latami czekają na taką możliwość. Dla Ukrainy jest to jeszcze jedno świadectwo jej europejskich korzeni i przynależności
do rodziny europejskich narodów – powiedział zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup Swiatosław Szewczuk.
Gdy choinki z Ukrainy dotrą już do Watykanu, na ich uroczyste odsłonięcie, prócz przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego z Ukrainy, przybędą także duchowni
Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej – podało biuro prasowe Kościoła greckokatolickiego.
Zwyczaj dekorowania Watykanu wielką choinką oraz szopką wprowadził papież Jan Paweł II w 1982 roku.
Rzeczpospolita, 21 października 2011 roku

Різдвяна ялинка для Ватикану приїде із України
У найближче Різдво Площу св. Петра у Ватикані вперше прикрасить ялинка з України.
Про це інформувала Українська Греко-Католицька Церква.
Найголовніше святкове деревце висотою 30 метрів буде доставлене із Закарпатської області. 43 чергові ялинки, які будуть встановлені на Апостольській площі та в різних будинках Ватикану, будуть привезені з Львівської області.
– Це є надзвичайно важливою подією, оскільки різні країни світу роками чекають на
таку можливість. Для України це ще один доказ її європейського коріння та приналежності
до європейської сім’ї народів, – заявив керівник Української Греко-Католицької Церкви,
архієпископ Святослав Шевчук.
«Коли українські ялинки прибудуть до Ватикану, на їхнє урочисте відкриття, окрім
представників Греко-Католицької Церкви та Римо-Католицької Церкви з України, прибудуть також священики Української Православної Церкви», – заявили у прес-центрі ГрекоКатолицької Церкви.
Звичай прикрашати Ватикан великою ялинкою та вертепом започаткував Папа Іван
Павло ІІ у 1982 році.
Rzeczpospolita, 21 жовтня 2011 року
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Ukraińscy Kozacy i
Kozacy na Ukrainie:
kto kim jest?

Українське козацтво
та козацтво
в Україні: хто є хто?

Społeczności kozackie na Ukrainie od zawsze pełniły funkcję
obronną, przeprowadzały szkolenia dla młodzieży, posiadały
swoiste Prawo Obyczajowe, efektywne systemy samorządowe i
gospodarcze, rząd kozacki, sąd kozacki, wojsko.

Козацькі громади в Україні завжди виконували оборонну
функцію, здійснювали виховання молоді, мали своєрідне
Звичаєве право, ефективні системи самоврядування та господарювання, козацький уряд, козацький суд, армію.

Obecnie
stowarzyszenia
Kozaków próbują wskrzesić
tradycje wojskowej społeczności, jednak realia współczesnego życia i normy obecnego
ustawodawstwa ukraińskiego
oferują inne formy istnienia
Kozaków na Ukrainie.
Przez ostatnie 20 lat Kozacy
na Ukrainie są zrzeszeni w Powszechny Ukraiński Kozacki
Ruch Narodowy zwany «Kozactwem Ukraińskim». Przedstawicielami tego ruchu są potomkowie rodów kozackich, osoby,
które uważają się Kozakami, i
kozackie organizacje społeczne.
Powszechny Ukraiński Kozacki
Ruch Narodowy w nasze czasy
łączy ponad 700 oficjalnie zarejestrowanych organizacji kozackich. Ponadto, istnieją również
federacje sportowe krajowych
rodzajów sztuk walki, kozackie
kluby sportowe, sekcje, kółka.
Założono około 300 jednostek
kozackich porządku publicznego, które współpracują z departamentami Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Ukrainy.
Dla skutecznego współdziałania między jednostkami władzy publicznej a organizacjami
kozackimi w 2005 roku przez
Prezydenta Ukrainy została utworzona Rada Kozactwa
Ukraińskiego przy Prezydencie
Ukrainy. Do niej należą szefowie wszystkich krajowych i
międzynarodowych organizacji
kozackich. Podobne Rady zostały też założone na poziomie
lokalnym w administracji publicznej.
Dekretem
Prezydenta
Ukrainy z dnia 04.05.2007 nr
378/2007 «O środkach w celu
wspierania rozwoju Kozactwa
Ukraińskiego»
Gabinetowi
Ministrów Ukrainy zlecono
opracowanie i zatwierdzenie
Programu Krajowego Rozwoju
Kozactwa Ukraińskiego w latach 2008-2010. Ministerstwa
i inne główne zarządy władzy
wykonawczej powinny angażować kozackie organizacje
pozarządowe do wielu przedsięwzięć. W 2008 roku zostały
skończone prace nad projektem
Prawa Ukrainy «O zasadach
wznowienia i rozwoju Kozactwa ukraińskiego, organizacji
kozackich i ich zrzeszeń». W
lutym 2009 roku projekt został
przedstawiony na posiedzeniu
Rady Najwyższej Ukrainy, jednak został odrzucony ze względu na brak poparcia. Partia
Regionów i komuniści zbojkotowali ten projekt. Na tym zakończył się stopniowy rozwój
krajowy ruchu kozackiego na
Ukrainie.
Wraz z początkiem rządów obecnej ekipy Prezydenta Ukrainy W. Janukowycza,
polityka zarządzania dalszym
rozwojem ukraińskiego ruchu kozackiego całkowicie się
zmieniła. W ciągu dwóch ostatnich lat praca Rady Kozactwa
Ukraińskiego przy Prezydencie
Ukrainy została powstrzymana
– nie przeprowadzono żadnego posiedzenia. Przez Ustawę
Gabinetu Ministrów Ukrainy
została odwołana wcześniej

przyjęta Koncepcja Krajowa
Narodowo-Kulturalnych Programów Rozwoju Kozactwa
Ukraińskiego w latach 20092011.
Taka polityka obecnego rządu przekreśliła wszystkie osiągnięcia Kozactwa ukraińskiego
20 lat istnienia nowoczesnego
państwa ukraińskiego. Nawet
prawnie zatwierdzone przez
obowiązujące dokumenty państwowe określenie «Kozactwo
ukraińskie» oficjalnie zostało
zastąpione przez nowy termin «Kozactwo na Ukrainie».
Tak więc, z powodu konfrontacji politycznej na Ukrainie,
stowarzyszenia Kozaków nie
otrzymały żadnego prawa ani
programu rządowego. Obecnie nie istnieje skoordynowany
Ukraiński Powszechny Ruch
Kozacki. Ukraińscy Kozacy są
członkami różnych skonfliktowanych ze sobą organizacji
politycznych, które reprezentują różne wyznania religijne.
W środowisku Kozaków trwa
stała walka o prawdę historyczną, wywiera się silny wpływ na
Kozaków ze strony Kozactwa
rosyjskiego w celu zaangażowania Kozaków ukraińskich do
obrony interesów rosyjskich na
terenie Ukrainy. Oprócz problemów zewnętrznych istnieją
jeszcze problemy bezpośredniego rozwoju stowarzyszeń
kozackich, a mianowicie brak
jednomyślności wszystkich organizacji kozackich w ideologii
i normach Kozackiego Prawa
Obyczajowego.
Dzisiaj w środowisku kozackim istnieją różne ośrodki,
które starają się zaangażować
Kozaków w realizację własnych programów. Wsparcie
rządowe otrzymała między innymi grupa współpracowników
Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. W strukturze tej Cerkwi
działa Wydział Synodalny ds.
Opieki Pasterskiej nad Kozactwem i Duchowno-Fizycznego
Wychowania Młodzieży. Przy
nim założono Radę Koordynacyjną Otamanów Prawosławnych Organizacji Kozackich
Ukrainy. Właśnie przedstawiciele tej grupy zajęli stanowiska
kierownicze w utworzonej tego
roku przez Gabinet Ministrów
Ukrainy Radzie Koordynacyjnej ds. Rozwoju Kozactwa na
Ukrainie. Wiceprezesem tej
Rady został Przewodniczący
Wydziału Synodalnego UCP
Patriarchatu Moskiewskiego
ds. Opieki Pasterskiej nad Kozactwem i Duchowno-Fizycznego Wychowania Młodzieży,
biskup konotopski i głuchowski
Iosyf (Maślennikow), a Sekretarzem –Prezes Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej
«Wierne Kozactwo» Ołeksij
Seliwanow. Ostatni równocześnie pełni funkcję Prezesa
Kijowskiego Ośrodka Monarchicznego, jest Prezesem Komitetu Kozackiego Ruchu Rosjan
Ukrainy i Sekretarzem Rady
Koordynacyjnej
Otamanów
Prawosławnych
Organizacji
Kozackich Ukrainy.

«Про засади відновлення та
розвитку українського козацтва, козацькі організації
та їх об'єднання». У лютому
2009 року проект розглядався на засіданні Верховної
Ради України, але був відхилений через брак голосів.
Партія регіонів і комуністи
законопроект
бойкотували. На цьому поступальний
державницький
розвиток
козацького руху в Україні завершився.

Formalnie dotychczas istnieje Rada Kozactwa Ukraińskiego przy Prezydencie Ukrainy, do której należą szefowie
czterdziestu krajowych i międzynarodowych
organizacji
kozackich. Na czele tej Rady
stoi obecny Prezydent Ukrainy,
Sekretarzem jest Poseł Ludowy
Ukrainy Stanisław Arżewitin.
W 2009 roku przywódcy
ukraińskich organizacji kozackich stworzyli niepodległy
zarząd koordynacyjny – Radę
Otamanów Kozackich Ukrainy (ROKU). W chwili obecnej
ROKU łączy 3 międzynarodowe (ogólnoukraińskie) organizacje kozackie z ich ośrodkami
na całej Ukrainie, lokalne organizacje kozackie z obwodów
winnickiego,
wołyńskiego,
żytomierskiego, kijowskiego,
lwowskiego,
rówieńskiego,
sumskiego, chmielnickiego i
miasta Kijowa oraz ośrodki
Ukraińskiego Kozactwa Wolnego diaspory (Kanada, USA,
Australia). Prezesem ROKU
został przedstawiciel Ukraińskiego Kozactwa Wolnego
diaspory na Ukrainie Anatoli
Hrywa. To stowarzyszenie Kozaków reprezentuje interesy
ukraińskich organizacji kozackich zarówno na Ukrainie, jak
i w Europie, Ameryce, Kanadzie i Australii, współpracuje z
różnymi ukraińskimi organizacjami pozarządowymi, w tym
też ze Światowym Kongresem
Ukraińców. ROKU prowadzi
działalność w zakresie narodowo-patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży oraz
rozwija współpracę międzynarodową z Europejską Asocjacją
Historycznych Bractw Strzeleckich i z Ukraińsko-Amerykańskim Bractwem Kozackim
«Kosz UKW w USA».
Organizacje kozackie na
Ukrainie są poróżnione i nie
mają jednolitego przywództwa,
jednolitej ideologii, jednolitej
wizji rozwoju kozactwa ukraińskiego. Tę sytuację można
krótko i obrazowo opisać za pomocą znanego wszystkim przysłowia: “Gdzie dwóch Ukraińców, tam hetmanów trzech”.
Anatoli HRYWA

Нині козацькі об’єднання
намагаються відроджувати традиції військової общини, але реалії сучасного
життя та норми чинного
українського законодавства
пропонують свої форми існування козацтва в Україні.
Протягом останніх 20-ти
років козацтво в Україні існує як Всеукраїнський козацький народний рух під назвою «Українське козацтво».
Представниками цього руху
є нащадки козацьких родів,
окремі громадяни, які вважають себе козаками, та козацькі громадські організації.
Всеукраїнський козацький
рух у наш час об’єднує понад
700 офіційно зареєстрованих
козацьких організацій. Крім
цього існують ще спортивні федерації з національних
видів єдиноборств, козацькі
спортивні клуби, секції, гуртки. Створено близько 300 козацьких громадських формувань з охорони громадського
порядку, які співпрацюють з
підрозділами Міністерства
внутрішніх справ України.
Для ефективної взаємодії
органів державної влади з
козацькими організаціями у
2005 році Указом Президента
України було утворено Раду
Українського козацтва при
Президентові України. До її
складу увійшли керівники
усіх всеукраїнських і міжнародних козацьких організацій. Такі Ради були створені
і на місцевому рівні при державних адміністраціях.
Указом
Президента
України від 04.05.2007 р. №
378/2007 «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва» Кабінету
Міністрів України було доручено у тримісячний термін
забезпечити
розроблення
та затвердження Державної
програми розвитку Українського козацтва на 2008-2010
роки. Міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади повинні, згідно з
указом, залучати козацькі
громадські організації до цілої низки заходів. У 2008 році
було завершено роботу над
проектом Закону України

З приходом до влади команди чинного Президента
України В.Януковича державна політика стосовно
подальшого розвитку українського козацького руху
повністю змінилася. Протягом двох останніх років
робота Ради Українського
козацтва при Президентові
України «заморожена» – не
відбулося жодного засідання.
А розпорядженням Кабінету
Міністрів України було скасовано раніше прийняту Концепцію Державної цільової
національно-культурної програми розвитку Українського
козацтва на 2009-2011 роки.
Така політика чинної влади перекреслила всі здобутки Українського Козацтва за
20 років існування сучасної
української держави. Навіть
юридично затверджений чинними нормативно-правовими
документами термін «Українське козацтво» офіційно було
замінено на новий термін
«Козацтво в Україні». Таким
чином, через політичні протистояння в Україні козацькі
об’єднання не отримали ні закону, ні державної програми.
Більше не існує скоординованого Всеукраїнського козацького руху. Українські козаки
є членами різних політичних
організацій, які протистоять
одна одній, прихожанами
різних релігійних конфесій,
які ворогують між собою. У
середовищі козаків точиться
постійна боротьба за історичну правду, здійснюється
сильний вплив на козаків з
боку російського козацтва з
метою залучення українських
козаків до захисту російських
інтересів на території України. До цих зовнішніх проблем додаються ще проблеми
безпосереднього
розвитку
козацьких об’єднань, а саме –
відсутність прийнятої усіма
організаціями козацької ідеології та норм Козацького Звичаєвого Права.
Сьогодні у козацькому
середовищі існують різні
центри, які намагаються залучити козаків до реалізації
власних програм. Серед них
державну підтримку отримала група співробітників УПЦ
Московського патріархату.
У структурі цієї церкви діє
Синодальний відділ у справах пастирської опіки козацтва та духовно-фізичного
виховання молоді. При ньому створено Координаційну
Раду отаманів православних

козацьких організацій України. Саме представники цієї
групи посіли керівні посади
у створеній у нинішньому
році при Кабінеті Міністрів
України Координаційній раді
з питань розвитку козацтва
в Україні. Заступником голови цієї Ради став голова
Синодального відділу УПЦ
Московського
патріархату
у справах пастирської опіки
козацтва та духовно-фізичного виховання молоді єпископ
Конотопський і Глуховський
Іосиф (Маслєнніков), а секретарем – керівник Міжнародної громадської організації
«Вірне козацтво» Олексій Селіванов. Останній одночасно
є головою Київського Монархічного Центру, керівником
козацького Комітету руху
росіян України та секретарем
Координаційної ради отаманів православних козацьких
організацій України.
До нинішнього часу формально існує Рада Українського козацтва при Президентові України, до складу
якої входять керівники 40-ка
всеукраїнських і міжнародних козацьких організацій.
Головою цієї Ради є чинний
Президент України, а секретарем – народний депутат
України Станіслав Аржевітін.
У 2009 році група керівників українських козацьких організацій створила незалежний координаційний орган
– Раду козацьких отаманів
України (РКОУ). На цей час
РКОУ об’єднує 3 міжнародні
(всеукраїнські) козацькі організації з їхніми осередками по
всій Україні, місцеві козацькі організації з Вінницької,
Волинської, Житомирської,
Київської, Львівської, Рівненської, Сумської, Хмельницької областей та м. Києва, осередки Українського Вільного
Козацтва діаспори (Канада,
США, Австралія). Головою
РКОУ обрано представника
Українського Вільного Козацтва діаспори в Україні Анатолія Гриву. Це козацьке
об’єднання представляє інтереси українських козацьких
організацій як в Україні, так і
в Європі, Америці, Канаді та
Австралії, співпрацює з різними українськими громадськими організаціями, в тому
числі зі Світовим конгресом
українців. РКОУ проводить
діяльність з національно-патріотичного виховання дітей
і молоді, а також розвиває
міжнародну співпрацю з Європейською асоціацією історичних стрілецьких братств і
з Українсько-Американським
козацьким братством «Кіш
УВК в США».
Таким чином, козацькі
організації в Україні розрізнені і не мають єдиного керівництва, єдиної ідеології,
єдиного бачення розвитку
українського козацтва. Таку
ситуацію можна коротко і
образно описати за допомогою усім відомої приказки:
“Де два українці, там три
Анатолій ГРИВА
гетьмани”

Пізнай Польщу

Edukacyjna wycieczka Навчальна екскурсія
wołynian do Polski волинян у Польщі
15 – 16

15 - 16

жовтня відбулася поїздка групи викладаpaździernika odbyła się podróż grupy wykładowчів та студентів Волинського технікуму
ców i studentów z Wołyńskiego Technikum Narodowego Uniwersytetu Technologii Spożywczych do Polski szlakiem НУХТ до Польщі за маршрутом: Луцьк – Холм – Замость –
Łuck – Chełm – Zamość – Janów Lubelski – Bałtów – Lublin – Łuck. Янів Любельський – Балтів – Люблін – Луцьк.

Była to edukacyjna wycieczka, podczas której studenci wydziału obsługi
hotelarskiej i turystycznej próbowali
swoich sił jako piloci, podając informacje w języku ukraińskim i polskim.
Podróż bardzo się spodobała wszystkim jej uczestnikom, ponieważ była nie
tylko interesująca, ale dosyć różnorodna. Studenci i wykładowcy obejrzeli
starówki Chełma, Lublina i Zamościa (ta ostatnia wymieniona na Liście
Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO), odwiedzili wiele muzeów
wraz z unikatowym podziemiem kredowym, znajdującym się pod chełmskim Starym Miastem. Zrozumieć
przyrodę i dowiedzieć się o niej więcej
dał możność nocleg w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.
Ośrodek mieści się w lesie i zaistniała
tam również okazja zobaczenia ciekawej ekspozycji. Trasę dwudniowej
wycieczki zaproponowała Tetiana Semesiuk, operator turystyczny, od lat
pracująca w branży turystycznej, która
doskonale zna się na ciekawych wycieczkach, sama je opracowuje i bardzo
interesująco prowadzi.
Najbardziej spodobał się wszystkim
Park Jurajski w pobliżu miejscowości
Bałtów. Jest on jednym z trzech naukowych wśród dziesiątków parków tego
typu w Europie. Ludzie, którzy tu pracują , poświęcili badaniu dinozaurów
niejeden rok. Z ich opowieści turyści
dowiedzieli się wiele o prehistorycznych zwierzętach, obejrzeli dziesiątki
ich dokładnych kopii w naturalnych
wymiarach. Oprócz komentarzy naukowych o wszystkich okazach: od najmniejszego do największego, turystom
opowiedziano legendy i podania, związane z tym terenem.
Park został założony w pobliżu
Bałtowa nieprzypadkowo. Kilkaset
lat temu wśród wysokich wzgórz kredowych, które są przedłużeniem Gór
Świętokrzyskich, odnaleziono czytelny odcisk dziwnej stopy, niby ogromnej kurzej nogi. Ponieważ zwierzęta o
takich stopach ludziom nie były znane
i nikt nie wiedział, jak wygląda diabeł,
mniemano, że jest to ślad nogi diabła,
więc miejsce nazwano „stopa diabła”.
Wkrótce zaczęły krążyć dookoła tej
skały złe wieści, a potem legendy, więc
miejscowi omijali to miejsce. I trwało
tak aż do połowy XX wieku, dopóki
do Bałtowa nie przyszli paleontolodzy.
Naukowo wyjaśnili, czyje to są ślady,
ile milionów lat liczą, jak i to, dlaczego
właśnie tu tyle wykopalisk. Cała Europa znajdowała się pod gigantycznym
prehistorycznym morzem, a w tym
miejscu była wyspa. Do tej pory można tu znaleźć ciekawe świadectwa tego
czasu.
Co ciekawe, długość ciała dinozaurów wahała się od 35 cm do 35 m,
waga – od 110 gramów do ponad 100
ton. Roślinożerne zwierzęta tak dobrze
przystosowały się do obrony, że niektóre z nich nawet powieki miały opancerzone; żeby pozostać nietkniętymi,
wystarczyło im położyć się na brzuchu.
Gdy drapieżniki zbyt im dokuczały,
uruchamiały 25-kilogramową maczugę
na końcu kilkumetrowego ogona, która
poruszała się z dużą prędkością i mogła
złamać napastnikowi najgrubsze kości.
Dinozaury wykłuwały się z jaj, średnica
największego z do dziś odnalezionych to
zaledwie 22 cm. Niektóre gatunki były
pokryte piórami. Wydaje się nieprawdopodobne, ale naukowcy są zdania, że
potomkami dinozaurów są chyba ptaki.
Oprócz dawnych zwierząt ciekawym
żywym eksponatem z tamtych czasów
były reliktowe rośliny – sekwoja i miłorząb dwuklapowy.
W jurajskim parku wszyscy żałowali, że mają na jego odwiedziny tylko
połowę dnia, musieli śpieszyć się do
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Lublina. Należy dodać, że wystawa w
Bałtowie odtwarza wszystkie okresy
historyczne rozwoju istot żyjących na
ziemi i zawiera wszystkie gatunki dinozaurów, odnalezionych na Ziemi,
oprócz czterech jeszcze nie znalezionych w Polsce. Oprócz wystawy dinozaurów, w Bałtowie można zwiedzić
szereg innych obiektów, takich jak
muzeum z kolekcją minerałów, gdzie
są kryształy wielościany i zrosty, a nawet takie okazy, jak róża pustyni. Są tu
również skamieniałości dawnej flory
i fauny, prehistoryczne oceanarium
oraz huśtawki, ujeżdżalnia, a nawet
safari. Tutaj jeździ się konno i samochodem wśród setek dzikich zwierząt,
żyjących w warunkach naturalnych. W
lecie podróżuje się na tratwach, opala
się na brzegu jeziora Kamienne Oko, a
zimą – leci się na nartach ze stromych
zboczy.
Chociaż wycieczki były prowadzone w języku polskim, a tłumaczenia na
język ukraiński dokonywano w miarę
potrzeby, nawet ci, którzy wcześniej
nie uczyli się języka naszych sąsiadów,
szybko zaczęli go rozumieć.
Wołynianom, którzy po raz pierwszy
odwiedzili Polskę, podróż przyniosła
dużo wrażeń. Poczuli się oni europejskimi turystami, posłuchali języka sąsiadów, porozmawiali z dobrymi ludźmi i co najważniejsze, mieli ciekawy
wypoczynek.
Reakcja na to, co zostało zobaczone, była „patriotyczna”. Jak jeden mąż
mówiono, że Łuck z jego dziejami i
zabytkami, podobnie jak inne miasta
Wołynia, zasługuje na to, żeby znaleźć
się wśród najciekawszych europejskich
miast. Żałowano, że wiele ku temu brakuje: dobrych gospodarzy, funduszy na
renowację, ogólnej kultury i chęci zrozumienia i zachowania własnej wielokulturowej historii.
Oleksa ROGOZA

Це була навчальна екскурсія, під
час якої студенти відділення готельного і туристичного обслуговування
спробували себе в якості екскурсоводів. У ході екскурсії вони подавали
дорожню інформацію українською і
польською мовами.
Поїздка дуже сподобалася всім
її учасникам, оскільки була не лише
цікавою, а й досить різноплановою.
«Нухтівці» оглянули історичні центри Холма, Любліна і Замостя (останній занесений до Списку всесвітньої
культурної спадщини ЮНЕСКО),
відвідали низку музеїв та унікальний
комплекс крейдових печер, розташований під історичним центром міста
Холма. Краще зрозуміти природу і
дізнатися про неї дозволила також
ночівля у Центрі екологічного туризму Янова Любельського, який знаходиться у природному заказнику. Там
учасники поїздки оглянули цікаву
природничу експозицію. Маршрут
дводенної мандрівки запропонувала
туроператор Тетяна Семесюк, котра давно працює у туристичному
бізнесі, знає і сама розробляє цікаві
екскурсії, а також є неперевершеним
оповідачем.
Найбільше туристам сподобався
Парк юрського періоду біля села Балтів. Він є одним із трьох наукових серед десятків європейських парків подібного типу. З розповіді екскурсовода
туристи дізналися про доісторичних
тварин, побачили їхні макети натуральної величини, оглянули колекцію
дорогоцінного каміння та знайдених
решток давньої флори і фауни. Люди,
котрі працюють тут, десятки років
присвятили вивченню динозаврів.
Про всі, від найменшого до найбільшого, експонати ми почули наукові
коментарі, а ще – легенди та бувальщини, пов’язані з цією територією.
Парк біля Балтова засновано не
випадково. Кількасот років тому серед високих крейдових пагорбів, що

є відрогами Святокшиських гір, знайшли чіткий відбиток дивної стопи, ніби величезної курячої лапи.
Оскільки подібних тварин люди не
знали і ніхто не бачив як насправді
виглядає нечиста сила, то вирішили, що це чортячий слід, а саме місце назвали «чарча стопа» – чортова
стопа. Незабаром виникли недобрі
перекази про це місце, а згодом і
легенди. Місцеві жителі почали обходити його десятою дорогою. Так
тривало доти, поки в середині ХХ
століття сюди не прийшли палеонтологи. Вони науково пояснили чиї це
відбитки, скільки їм мільйонів років,
а також те, чому саме тут так багато
знайдених решток динозаврів, адже
всю Європу покривало доісторичне
велетенське море, а в даному місці
був острів, на якому досі знаходять
цікаві експонати.
Цікаво, що перші динозаври за розміром і формою нагадували вгодовану
гуску. Минули мільйони років, щоб
цей вид поділився на травоїдних та
хижаків. Травоїдні тварини настільки пристосувалися до оборони, що
окремі види навіть мали «броньовані» повіки, а щоб стати невразливими, їм достатньо було лягти на живіт.
Коли ж ворог надто дошкуляв, у хід
ішла 25-кілограмова булава (мачуга)
на кінці кількаметрового хвоста, що
рухалася з величезною швидкістю і
ламала хижакам найтовстіші кістки.
Динозаври викльовувалися з яєць,
діаметр найбільшого з яких, знайденого вченими, лише 22 см. Споріднює їх
з пернатими і те, що окремі види були
вкриті пір’ям. Крім доісторичних тварин, справжнім живим експонатом дольодовикового періоду була реліктова
рослиність: секвої та гінкго білоба.
У Парку юрського періоду волиняни одразу пожалкували, що мали
надто мало часу на відвідини, адже
мусили поспішати до Любліна. Експозиція під відкритим небом, розміщена у глибокому яру, відтворює
періоди розвитку живих істот на
землі. Тут встановлені всі різновиди
викопаних на Землі динозаврів, лише
чотири види з яких поки не знайдено у Польщі. Крім екскурсії, можна
відвідати низку інших захоплюючих
об’єктів: доісторичний океанаріум,
парк розваг, манеж і навіть сафарі.
Можна проїхатися на конях чи на автомобілі серед кількох сотень диких
звірів, що живуть на природі. Влітку
тут можна подорожувати на плотах,
засмагати на берегах озера Кам’яне
око, а взимку – їздити на лижах.
Усі екскурсії проводилися польською мовою, а переклад на українську здійснювався лише коли виникала така необхідність. Цікаво, що
викладачі та студенти, які не вивчали
мови нашого сусіда, досить швидко
почали розуміти польськомовну інформацію.
Волинянам, котрі вперше відвідали Польщу, мандрівка принесла особливо багато вражень. Вони відчули
себе європейськими туристами, послухали мову сусідів, поспілкувалися
з добрими людьми, а, головне, цікаво
і корисно відпочили.
Цікаво, що реакція на побачене
була в усіх однаково патріотичною.
Кожен говорив про те, що Луцьк та
інші волинські міста, зі своєю історією та архітектурними пам’ятками,
варті того, щоб потрапити до списку
кращих європейських. При цьому,
жалкували, що до здійснення такого задуму бракує чимало: хороших
господарів, коштів на реставрацію,
загальної культури, а також бажання зрозуміти і зберегти свою складну
багатокультурну історію.
Олекса РОГОЗА

Informacja
wołyńska

Волинська
інформація
12 вантажівок сміття
вивезено 25 жовтня з-під
вежі Чарторийських, що у
Луцьку. Цього дня у місті
відбулося прибирання території біля стіни Окольного замку.

.......

12 ciężarówek śmieci wywieziono 25 października
spod wieży Czartoryskich w
Łucku. W tym dniu w mieście odbyło się sprzątanie
terenu przyległego do ściany
Okolnego Zamku.
З нагоди Всесвітнього
дня зору в Луцьку відбулася Міжнародна офтальмологічна
конференція
«VISION2020. Право на зір».
Участь у ній взяли фахівці з
України, Польщі та США.

.......

Z okazji Światowego Dnia
Niewidomych w Łucku odbyła się międzynarodowa konferencja oftalmologów «VISION2020. Prawo do wzroku».
Udział w niej wzięli fachowcy z
Ukrainy, Polski, USA.
У Луцьку з 20 жовтня
2011 року до 20 січня 2012
року триватиме конкурс
«Розробка логотипу міста
Луцька». Кінцевий термін
подання конкурсних робіт
– 15 грудня 2011 року.

.......

W Łucku od 20 października 2011 do 20 stycznia 2012
trwa konkurs «Opracowanie
loga miasta Łucka». Końcowy termin składania wniosków — 15 grudnia 2011.
Бандуристи з України, Росії та Польщі взяли
участь у Міжнародному
конкурсі юних бандуристів «Волинський кобзарик», що відбувався у
Луцьку 21-23 жовтня.

.......

Bandurzyści z Ukrainy,
Rosji i Polski wzięli udział
w Międzynarodowym Konkursie Młodych Bandurzystow „Wołyński Kobziarz”,
który odbył się w Łucku 2123 października.
У рамках святкування
Міжнародного дня студента 16 листопада в Луцьку
відбудеться конкурс «Кращий студент Волині – 2011».

.......

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Studentów 16 listopada w Łucku odbędzie się konkurs «Najlepszy
student Wołynia 2011».
4 жовтня у Любомльському краєзнавчому музеї
відкрилася виставка ікон,
написаних під час І Міжнародного пленеру іконопису
на Волині «Покровителі
Польщі та України. Ікона як
джерело і натхнення». Пленер відбувся у с. Замлиння,
що на Любомльщині.

.......

4 października w Lubomelskim Muzeum Krajoznawczym
została otwarta wystawa ikon,
które powstały w czasie I Międzynarodowego Pleneru Ikonopisów na Wołyniu «Patroni
Polski i Ukrainy. Ikona jako
źródło i inspiracja». Plener odbył się w Zamłyniu w rejonie
lubomelskim.
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Wołodymyr Danyłenko:
«Z talentem literackim trzeba się urodzić»
Володимир Даниленко:
«З літературним талантом треба вродитися»
ołodymyr Danyłenko w literaturze ukraińskiej jest postacią znaczącą,
ponieważ zdążył nie tylko stworzyć ciekawe dzieła literatury pięknej,
lecz również wydać pracę krytyczną o współczesnym procesie literackim, pomyślnie zorganizować konkursy literackie «Złoty Babaj» і «Koronacja słowa»,
uporządkować antologie literackie, które zasłynęły na Ukrainie i w świecie.
Pozostaje jednym z nielicznych, którzy znają sposób na sukces ukraińskiej
książki. Wołodymyr Danyłenko z powodzeniem uprawia różne style i gatunki
literackie. Również jako jedyny z pisarzy, był PR-technologiem byłej Premier
Ukrainy Julii Tymoszenko.

В

«W literaturze
ukraińskiej są autorzy,
którzy przez wiele lat
żyją kosztem grandów i
nie znają życia»

«В українській літературі є автори, які
багато років живуть
за рахунок ґрантів і не
знають життя»

W

– Panie Wołodymyrze,
Pan już zdążył zostać nauczycielem, dziennikarzem,
nauczycielem akademickim,
producentem, reklamistą, PRtechnologiem… Pomijam w
tym twórczość literacką, którą
na Ukrainie zazwyczaj uważają za hobby. Był taki czas, że
Pan był jednocześnie na pięciu
stanowiskach. Czy nie powiedział Pan sobie, że wreszcie
należałoby zatrzymać się na
czymś jednym?
– Proza wymaga dobrego
poznania życia. Im częściej prozaik próbuje siebie w różnych
rolach, tym bardziej bogate ma
doświadczenia życiowe, co z
kolei wzbogaca jego świat artystyczny. W literaturze ukraińskiej są autorzy, którzy przez
wiele lat żyją kosztem grandów
i nie znają życia. Ich doświadczenie sprowadza się wyłącznie
do zebrań literackich, przyjęć i
podróży zagranicznych kosztem grantodawcy. Jest to świat
bardzo wąski, nie mający nic
wspólnego z doświadczeniem
życiowym milionów Ukraińców.
– Pan mówił, że postanowił zostać pisarzem jeszcze w
wieku pięciu lat. Wiadomo, że
pisarz to jest człowiek, który
potrafi snuć ciekawe historie.
Pana historie są ciekawe i niespodziewane. Skąd Pan bierze
te pomysły?
– Od lat dziecinnych łatwo
wymyślałem historie. Kiedy
jeszcze nawet nie umiałem
czytać, brałem do rąk jedną z
matczynych książek, oglądałem obrazki i improwizowałem
opowiadając jej wymyśloną
historię, która była jakby kontynuacją ryciny. Dookoła mnie
zawsze gromadziło się wiele
dzieci, które podsuwały mi najbardziej niespodziewane wątki
ze znajomego nam życia. Kiedy urosłem, zacząłem spisywać
usłyszane historie, bo zrozumiałem, że przeżyta historia ma
potężny potencjał epicki. Zawsze mam przy sobie notes i od
razu zapisuję usłyszane historie,
wyrazy lub wypowiedzenia. U
mnie w domu są setki podobnych notesów.
– Pan opowiadał, że jeszcze
w studenckich latach, z powodzeniem stosował humor i
satyrę w swoich parodiach, a
później w utworach. I to bez
wątpienia przyniosło Panu
sukces i nagrody literackie.
Być może, wyłącznie z humorem należy odbierać naszą
rzeczywistość?

– Gdyby nie humor, narodowość ukraińska już dawno
by upadła i asymilowała się.
Właśnie humor pomógł naszemu narodowi przetrwać najtrudniejsze czasy po porażkach
historycznych i stracie niepodległości. Jednak w życiu jest nie
tylko humor. Nasze życie jest
jednocześnie i komedią, i tragedią, i absurdem, i magiczną
bajką. Im bardziej złożonym i
głębszym jest pisarz, tym bardziej różnorodnym ma on być
w swej twórczości.

«Nie da się w Europie
znaleźć bardziej
mistycznego kraju, niż
Ukraina»
– Pana eksperymenty w
prozie przyciągają wielu czytelników. Szczególnie intrygującymi są wątki mistyczne.
Mistyka- to tradycja ukraińska, w odróżnieniu od rosyjskiej. Pan zwraca się do mitologii i historii ukraińskiej, aby
rozpowszechniać nasze własne tradycje etniczne?
– Tradycja mistyczna zawsze
była mocną stroną prozy ukraińskiej. Mykoła Hohol, Grygorij Kwitka-Osnowianenko,
Mychajło Kociubyńskyj, Olga
Kobylańska, Oleksa Storożenko byli założycielami tradycji,
sięgającej głębi dawnych zwyczajów i wierzeń ukraińskich.
Głęboką tradycję mistyczną
czuje się również w twórczości
najsłynniejszych poetów ukraińskich – Tarasa Szewczenki,
Iwana Franki, Łesi Ukrainki,
Bohdana-Igora
Antonycza,
Wołodymyra Świdzińskiego.
W rzeczywistości o tym, że
Ukraińcy posiadają ogromne doświadczenie mistyczne,
świadczą nie tylko ukraińskie
bajki narodowe, pieśni i legendy, lecz także i to, że ogrom reklam antycypatorów i wróżek
można znaleźć we współczesnych mediach ukraińskich. W
tym zakresie szczególnie wyróżnia się Kijów, gdzie w metrze, gazetach, w kijowskich
programach
telewizyjnych
jest dużo reklam związanych
z wróżbami, poprawieniem
losu, zaklęciem sukcesów, usuwaniem przeoczeń, przyciąganiem pieniędzy. A bliżej do
Karpat tradycja ta przybiera
kształt masowej psychozy. W
Galicji i Bukowinie do wróżek
regularnie zwracają się nauczyciele szkół, uczelni, biznesmeni, politycy. I co ciekawe, czynią to nie tylko ludzie w wieku
starszym czy średnim, ale też
młodzież. Nie da się w Europie
znaleźć bardziej mistycznego
kraju, niż Ukraina.
– Pana książka z metaforyczno-alegorycznym tytułem

«Drwal w pustyni» już stała
się nieformalnym podręcznikiem współczesnej literatury
ukraińskiej. Czy jest to wyzwanie względem współczesnej krytyki literackiej, której
Pan często zarzuca niezaangażowanie i tradycyjność pokolonialną?
– Książkę «Drwal w pustyni» napisałem jako podręcznik
dla tych, którzy nie orientują
się we współczesnej literaturze ukraińskiej, ale chcieliby
o niej dowiedzieć się jak najwięcej. Książka jest skierowana nie tylko do nauczycieli
szkół średnich i uczelni wyższych, ale też do przeciętnych
czytelników ukraińskich i obcokrajowców, którzy pragną
dowiedzieć się, co się dzieje
we współczesnej poezji, prozie i dramaturgii ukraińskiej.
«Drwal w pustyni» to jest swoista ściąga dla studenta, który
nie uczył się przedmiotu, a
przez ostatnią noc pragnie się
z nim zapoznać w stopniu jak
największym, korzystając tylko z jednej książki.

«Jeśli powinniśmy coś
donieść do czytelników
ukraińskich, to ma być
współczesna poezja
polska»
– W «Drwalu w pustyni» z
głęboką sympatią wypowiada się Pan o Polsce. Proszę mi
pozwolić na krótki cytat z tego
utworu: «Polacy nigdy nie
posiadali dostatecznej ilości
zasobów naturalnych, które
dodałyby im pewności w sensie politycznym. Największym
zasobem naturalnym Polski
zawsze pozostawał honor narodowy kompensujący brak
nośników energetycznych i
wykopalisk». A oto jeszcze
jeden cytat o ukraińsko-polskich stosunkach kulturalnych: «Ukraina i Polska dały i
dają nawzajem więcej, niż wypada o tym mówić. Wzajemne
połączenie ludzi i kultur między dwoma krajami nigdy nie
ustawało. Co tyczy więzi literackich, to w Polsce urodziło
się dużo pisarzy ukraińskich, a
na Ukrainie – polskich». Kontynuując ten temat, co powiedziałby Pan o współczesnych
tłumaczeniach literatury polskiej na Ukrainie i ukraińskiej
– w Polsce?
– Myślę, że literatura polska
zawsze nieźle była tłumaczona
na Ukrainie. Zwłaszcza proza.
U nas dobrze są znani Henryk
Sienkiewicz, Bolesław Prus,
Stefan Żeromski, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Bruno Schulz,
Tadeusz Borowski, Czesław
Miłosz, Witold Gombrowicz,
Tadeusz Różewicz, Stanisław

олодимир Даниленко в українській літературі постать знакова, оскільки встиг не лише створити цікаві художні книги, а й видати критичну
працю про сучасний літературний процес, організувати успішні літературні конкурси «Золотий Бабай» і «Коронація слова», упорядкувати літературні антології, що мали український та міжнародний розголоси. Він –
один із небагатьох, хто насправді знає, як зробити успішною українську
книгу. Володимир Даниленко успішно використовує різні стилі й жанри
письма. Він – єдиний із письменників, хто був PR-технологом колишнього
Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

народу вижити у найскрутніші часи після історичних поразок та втрат державності.
Але в житті є не тільки гумор.
Наше життя – це одночасно і
комедія, і трагедія, і абсурд, і
чарівна казка. Чим складні– Пане Володимире, Ви ший і глибший письменник,
встигли побувати вчителем, тим різноплановішим він має
журналістом, викладачем, бути у своїй творчості.
продюсером, рекламістом,
PR-ником… Я вже не кажу «Важко в Європі знапро літературну творчість, йти більш містичну
яку в Україні прийнято називати хобі. Бувало, що і на країну, ніж Україна»
п’ятьох роботах працювали
– Ваші експерименти у
одночасно. Чи не говорили
собі, що врешті варто зупи- прозі імпонують багатьом
читачам. Особливо інтринитися на чомусь одному?
– Проза вимагає доброго гують містичні сюжети.
знання життя. Чим більше Містика – це українська
прозаїк спробує себе в різних традиція, на відміну від роіпостасях, тим багатший у сійської. Ви звертаєтеся до
нього буде життєвий досвід і, української міфології, ісвідповідно, багатший худож- торії, аби популяризувати
ній світ. В українській літера- саме наші етнічні традиції?
– Містична традиція затурі є автори, які багато років
живуть за рахунок ґрантів і вжди була сильною стоне знають життя. Їхній до- роною української прози.
свід зводиться виключно до Микола Гоголь, Григорій
літературної «тусівки», фур- Квітка-Основ’яненко, Мишетів і зарубіжних поїздок за хайло Коцюбинський, Ольга
кошти ґрантодавця. Це дуже Кобилянська, Олекса Стовузький світ, який не має ні- роженко були творцями цієї
чого спільного з досвідом традиції, що сягає в глибини
давніх українських звичаїв
життя мільйонів українців.
– Ви казали, що виріши- та вірувань. Глибока містичли стати письменником ще на традиція відчувається і
у п’ятирічному віці. Відомо, в творчості кращих українщо письменник – це люди- ських поетів Тараса Шевченна, котра вміє розповідати ка, Івана Франка, Лесі Українцікаві історії. Ваші історії ки, Богдана-Ігоря Антонича,
цікаві й несподівані. Звідки Володимира Свідзінського.
Насправді про те, що україх берете?
– З дитинства я легко ви- їнці мають великий містичгадував історії. Коли я ще не ний досвід, свідчать не лише
вмів читати, то брав якусь українські народні казки, пісматерину книжку, дивився ні та легенди, а й те, скільки
на малюнки й імпровізував, реклами оракулів і ворожок
розповідаючи їй вигадану можна знайти в сучасних
історію, що була ніби продо- українських медіа. У цьому
вженням ілюстрації. Навколо плані особливо відзначається
мене завжди збиралося бага- Київ, де в метро, газетах, на
то дітей, які загадували мені київських телеканалах повно
найнесподіваніші сюжети зі реклами, пов’язаної з ворознайомого нам побуту. Коли жінням, виправленням долі,
подорослішав, то почав запи- замовлянням успіху, зняттям
сувати почуті історії, бо зро- навроків, притягненням грозумів, що пережита історія шей. А ближче до Карпат ця
має могутній епічний потен- традиція набуває форм маціал. Я завжди ношу з собою сового психозу. На Галичині
записники і відразу записую й Буковині до ворожок регупочуті історії, слова чи фра- лярно ходять учителі, виклази. У мене вдома сотні таких дачі, бізнесмени, політики.
Причому роблять це не лише
записників.
– Ви розповідали, як ще люди старшого чи середнього
зі студентських років успіш- покоління, а й молодь. Важко
но використовували гумор в Європі знайти більш місі сатиру в своїх пародіях, а тичну країну, ніж Україна.
– Ваша книга із метафозгодом – у творах. І це, безсумнівно, принесло Вам рично-алегоричною назвою
успіх і літературні нагороди. «Лісоруб у пустелі» вже стаМожливо, тільки з гумором ла неформальним підручниварто сприймати наше сьо- ком із сучасної української
літератури. Це відповідь сугодення?
– Якби не гумор, то укра- часній літературній критиїнська нація вже б давно ви- ці, якій Ви часто дорікаєте
родилась і асимілювалась. за малодієвість та постколоСаме гумор допоміг нашому ніальний традиціоналізм?

– Книжку «Лісоруб у пустелі» я написав як посібник
для тих, хто не орієнтується
в сучасній українській літературі, але хотів би про неї
дізнатися якомога більше.
Книжка призначена не тільки
для вчителів середніх шкіл чи
університетських викладачів,
а й для пересічних українських читачів та іноземців,
які б хотіли дізнатися, що
робиться в сучасній українській поезії, прозі, драматургії. «Лісоруб у пустелі» – як
шпаргалка для студента, що
не вчив предмет, а за останню ніч хотів би дізнатися про
цей предмет якомога більше,
скориставшись тільки однією
книжкою.

«Якщо щось і варто
було б більше донести до українських
читачів, то це сучасну
польську поезію»
– У «Лісорубі в пустелі» з
глибокими симпатіями говориться про Польщу. Дозволю собі дещо зацитувати:
«Поляки ніколи не мали достатньої кількості природних ресурсів, які б давали
змогу їм політично почуватися впевненіше. Найбільшим природним ресурсом
Польщі завжди був національний гонор, що компенсував нестачу енергоносіїв
та корисних копалин». А ось
ще цитата про українськопольські культурні взаємини: «Україна й Польща дали
і дають одна одній більше,
ніж про це прийнято говорити. Взаємопроникнення
людей і культур між нашими країнами ніколи не припинялося. Щодо літературних зв’язків, то в Польщі
народжувалося багато українських письменників, а в
Україні – польських». Продовжуючи цю тему, що б Ви
сказали про сучасний переклад польської літератури
в Україні та української – в
Польщі?
– Я б сказав, що польська
література завжди непогано перекладалася в Україні.
Особливо проза. У нас добре
знають Генрика Сенкевича,
Болеслава Пруса, Стефана
Жеромського, Тадеуша Доленго-Мостовича,
Бруно
Шульца, Тадеуша Боровського, Чеслава Мілоша, Вітольда
Гомбровича, Тадеуша Ружевича, Станіслава Лема, Тадеуша Конвіцького, Ольгу Токарчук. Я бачив велику чергу
за автографами на Львівському книжковому форумі,
коли приїжджав Януш Леон
Вишневський. Якщо щось і

Точка зору
Lem, Tadeusz Konwicki, Olga Tokarczuk. Widziałem dużą kolejkę po autografy na Lwowskim Forum Książkowym, kiedy przyjeżdżał
Janusz Leon Wiśniewski. Jeśli powinniśmy coś
donieść do czytelników ukraińskich, to ma
być współczesna poezja polska, szczególnie
średniego i młodszego pokolenia. Po Wisławie
Szymborskiej, ukraińscy czytelnicy niewiele
wiedzą o tym, co dzieje się w poezji polskiej.
Chociaż wczoraj na stacji metra kijowskiego
«Teatralna», widziałem duże billboardy reklamowe z cytatami współczesnych poetów polskich w przekładzie na język ukraiński. Dlatego
w tej dziedzinie też się coś dzieje. Jednak istnieje poważny problem zwrotny. Polscy czytelnicy jednostronnie znają współczesną literaturę
ukraińską. W Polsce przeważnie są znani tylko
pisarze z Galicji. Chodzi o Jurija Andruchowycza i jego najbliższe otoczenie. Jest to dobra
literatura. Jednak jak by to wyglądało, gdyby
na Ukrainie tłumaczyli wyłącznie osoby pochodzące ze Szczecina? Polscy czytelnicy zupełnie nie znają pisarzy z Ukrainy Środkowej
i Wschodniej. A są to dziesiątki głębokich i
ciekawych pisarzy, nie podobnych w swojej
manierze artystycznej do żadnego z autorów
europejskich.
– Na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym
imienia Tarasa Szewczenki Pan uczy studen-
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tów, którzy wybrali kierunek twórczość literacka. Czy jednak da się nauczyć, jak zostać
pisarzem?
– Tego nauczyć się nie da. Z talentem literackim trzeba się urodzić. Przed rozpoczęciem
zajęć sprawdzam studentów, ujawniając, że w
grupie tylko jeden, dwaj czy trzej mają zdolności
literackie, którym w sprzyjających warunkach,
mogę pomóc rozwinąć ten talent. Właśnie z
tymi dwoma-trzema studentami muszę pracować. A reszta nauczy się głębiej rozumieć naturę
literatury pięknej.
– Pana ocena współczesnych utworów, z
którą mają zapoznać się wszyscy, zainteresowała i zachęciła do lektury wiele osób. Dlatego
zadam takie przewrotne pytanie: kogo Pan nie
poleca jako lekturę?
– Rozsądny czytelnik sam potrafi odróżnić
złą literaturę od dobrej. A nierozsądnemu moje
rady w niczym nie pomogą. Jedyna rzecz, którą chciałbym polecić, to zachęta do czytania
współczesnej literatury ukraińskiej. Ona jest
niepowtarzalna i bogata w talenty, bez których
współczesna literatura europejska jest to przedstawienie o niepełnej liczbie aktorów. A czy da
się zrozumieć sztukę, gdy na scenę nie puszczono wszystkich aktorów?
Rozmowę prowadził Wiktor JARUCZYK

Ukraińska prasa o Polsce
Польща збільшила видачу віз громадянам України
Консульства Польщі в Україні видали у першій половині поточного року близько 276 тисяч віз, що на 25% або 55 тисяч віз більше показників першої половини минулого року.
Про це свідчать дані польського Міністерства закордонних справ, якими володіє УНІАН. За перші шість місяців 2011 року більше всього віз серед семи польських консульських представництв в Україні традиційно видало консульство у Львові – близько 146
тисяч.
Консульство у Луцьку видало 58 тисяч віз, київське – 28,5 тисячі, вінницьке – 17,8 тисяч,
одеське – 11,5 тисяч, харківське – 13 тисяч. Севастопольське консульство, яке почало працювати у березні нинішнього року, видало 1,2 тисячі.
Найбільше зросла видача віз у консульстві у Вінниці (відкрито в лютому 2010 року), Одесі
і Харкові – удвічі, а також у Луцьку – на 45%.
За даними МЗС Польщі, польські консульства у Білорусі за першу половину нинішнього
року збільшили видачу віз на понад 65% – до 140 тисяч віз, а в Росії на 50% – до майже 90
тисяч віз.
УНІАН, 19 жовтня 2011 року

Polska zwiększyła liczbę wiz wydawanych obywatelom Ukrainy
Konsulaty Polski na Ukrainie wydały w pierwszej połowie bieżącego roku około 276 tys. wiz.
Liczba ta wynosi 25 proc. lub 55 tys. wiz więcej niż w pierwszej połowie zeszłego roku.
Świadczą o tym dane polskiego MSZ, które podaje UNIAN. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2011
roku najwięcej wiz wśród siedmiu polskich konsulatów na Ukrainie tradycyjnie wydał konsulat we
Lwowie – około 146 tys.
Konsulat w Łucku wydał 58 tys. wiz, w Kijowie – 28,5 tys., w Winnicy – 17,8 tys., w Odessie – 11,5
tys., w Charkowie – 13 tys. Konsulat w Sewastopolu, który zaczął swoją działalność w marcu b.r.,
wydał 1.2 tys.
Najbardziej zwiększyła się liczba wydanych wiz w konsulacie w Winnicy (otwarty w lutym 2010
roku), w Odessie i Charkowie – dwukrotnie, oraz w Łucku – o 45 proc.
Według danych polskiego MSZ polskie konsulaty na Białorusi w pierwszej połowie b.r. zwiększyły
liczbę wydanych wiz o 65 proc. - do 140 tys., a w Rosji o 50 proc. - prawie 90 tys. wiz.
UNIAN, 19 października 2011 roku

Поляки дали «Газпрому» час до кінця жовтня
Польська нафтогазова компанія PGNIG вирішила надати головному постачальнику газу
до країни, російському «Газпрому», час до кінця жовтня на добровільне надання знижки на
пальне, що поставлялося до Польщі.
«Переговори між PGNІG S.A. і «Газпромом» про нові цінові умови імпортних поставок
газу до Польщі увійшли в ключовий момент. Якщо сторонам не вдасться виробити угоди до
кінця жовтня поточного року, PGNIG подасть до арбітражного суду в Стокгольмі», - сказано
в оприлюдненій у середу заяві польської компанії.
Прес-служба зазначила, що представники «Газпрому», які були у Варшаві, проігнорували
можливість провести переговори про ціну газу, що поставлявся до Польщі.
«На жаль, зустріч не відбулася. Представники «Газпрому» – відразу після відкриття нового
офісу компанії EuRoPolGaz – виїхали в аеропорт. Надану російською стороною іншу інформацію на цю тему слід сприймати як елемент переговорної стратегії», – зазначили в PGNIG.
PGNIG нагадала, що подала заявку про перегляд рівня цін у квітні 2011 року, зазначивши,
що здешевлення російського газу внаслідок зміни ринкової ситуації зажадав ряд інших європейський клієнтів «Газпрому».
За даними польського видання «Dziennik Gazeta Prawna», польська влада вимагає від росіян 10% знижки на пальне, що поставляється до Польщі, а «ціна питання» становить понад
0,5 млрд. доларів.
Довідка УНІАН. Польща, яка за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, із кінця 2010 року практично всі інші 70% імпортує з Російської Федерації.
УНІАН, 20 жовтня 2011 року

Polacy dali „Gazpromowi” czas do końca października

варто було б більше донести до українських
читачів, то це сучасну польску поезію, особиво середнього й молодшого поколінь. Після Віслави Шимборської українські читачі не
дуже добре орієнтуються в тому, що робиться в польскій поезії. Хоча вчора на станції
київського метро «Театральна» я бачив великі рекламні щити з цитатами сучасних польських поетів у перекладі українською мовою.
Так що в цьому плані теж щось робиться. Але
існує серйозна зворотня проблема. Польські
читачі однобоко знають сучасну українську
літературу. Переважно в Польщі відомі лише
письменники-галичани. Я маю на увазі Юрія
Андруховча та його найближче оточення. Це
непогана література. Але як би це виглядало,
якби в Україні перекладали тільки вихідців зі
Щецина? Польським читачам зовсім невідомі
письменники Центральної та Східної України. А це кілька десятків глибоких і цікавих
письменників, не схожих своєю художньою
манерою на жодного європейського автора.
– У Київському національному університеті ім. Т.Шевченка Ви викладаєте для
студентів, котрі обрали спеціальність літературна творчість. Невже можна навчити
стати письменником?

– Цьому навчитися неможливо. З літературним талантом треба вродитися. Перед
початком занять я тестую студентів, виявивши, що з однієї групи тільки один, два
чи три мають літературні здібності, які, за
сприятливих обставин, можуть допомогти
їм розвинути свій талант. Саме з цими двома-трьома студентами і доводиться працювати. А решта, принаймні, навчаться глибше
розуміти природу художньої літератури.
– Пане Володимире, Ваші рейтинги сучасних творів, які необхідно прочитати
кожному, зацікавили і спонукали до читання багатьох. Тому сьогодні швидше напрошується запитання: кого Ви б не радили
читати?
– Вдумливий читач сам може відрізнити
погану літературу від доброї. А для невдумливого мої поради нічим не допоможуть.
Єдине, що можу порекомендувати, читати
сучасну українську літературу. Вона самобутня і багата талантами, без яких сучасна
європейська література – спектакль із неповним складом акторів. А хіба можна зрозуміти спектакль, якщо на сцену не випустили
всіх акторів?
Розмовляв Віктор ЯРУЧИК

Polska spółka PGNIG zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej postanowiła dać czas do końca października głównemu dostawcy gazu w kraju, czyli rosyjskiemu „Gazpromowi” na dobrowolną obniżkę cen gazu dostarczanego do Polski.
„Negocjacje pomiędzy PGNiG SA a Gazpromem w sprawie nowych warunków cenowych na gaz
importowany do Polski weszły w decydującą fazę. Jeżeli stronom nie uda się wypracować porozumienia do końca października br., PGNiG złoży wniosek do sądu arbitrażowego w Sztokholmie,”
- podano w opublikowanym w środę oświadczeniu polskiej spółki.
Służba prasowa zaznaczyła, że przedstawiciele Gazpromu, którzy byli w Warszawie, zignorowali
okazję do przeprowadzenia rozmów o cenie na gaz importowany do Polski.
„Niestety, do spotkania nie doszło. Przedstawiciele Gazpromu - zaraz po otwarciu nowej siedziby
spółki EuRoPolGaz - wyjechali na lotnisko. Odmienne informacje na temat okoliczności tego spotkania przekazywane przez stronę rosyjską należy traktować jako element strategii negocjacyjnej,”
- zaznaczono w PGNIG.
PGNiG przypomniało, że w kwietniu b.r. złożyło formalny wniosek w sprawie zmian cen gazu,
dodając że wskutek zmian na rynku zmniejszenia cen na gaz zażądało szereg innych europejskich
klientów Gazpromu.
Według danych dziennika „Gazeta Prawna”, polskie władze wymagają od Rosjan 10 proc. zniżki
na gaz importowany do Polski, a cena tej „kwestii” wynosi 0,5 mld dolarów.
Informacja UNIAN. Polska dzięki własnemu wydobyciu gazu pokrywa zaledwie trzecią część
swojego zapotrzebowania, od końca 2010 roku faktycznie pozostałe 70 proc. importuje z Federacji
Rosyjskiej.
UNIAN, 20 października 2011 roku

Польські даїшники хабарів не беруть
«У Польщі, як їдеш машиною, правила руху краще не порушувати. Штраф у середньому
300 євро, а домовитись із їхнім даїшником просто не вдасться. Не тому що вони погано розуміють українську, а ти «не бардзо мувіш по польску».
У них там такий закон, що як візьме хабаря, то звільнять з роботи, не зарахують попередній стаж і позбавлять всіх пільг. Не те, що більше не візьмуть на роботу в поліцію чи на
державну службу, взагалі на будь-яку роботу буде важко влаштуватися», – розповів кореспонденту Gazeta.ua вінничанин Олександр Стельмах.
Gazeta.ua, 19 жовтня 2011 року

Polska drogówka łapówek nie bierze
„W Polsce, jak jedziesz samochodem, zasad ruchu drogowego lepiej nie łamać. Kara wynosi średnio 300 euro, a dogadać się z przedstawicielem drogówki nie da się. Nie dlatego, że oni źle rozumieją
ukraiński, a dlatego, że to ty „nie bardzo mówisz” po polsku.
Oni mają tam taką ustawę, że jak ktoś weźmie łapówkę, to zwolnią go z pracy, nie wezmą pod
uwagę, ile czasu pracował i likwidują mu wszystkie ulgi. Nie to, że więcej nie zatrudnią w policji czy
w jakimś urzędzie, w ogóle będzie trudno znaleźć pracę,” - opowiedział korespondentowi Gazeta.ua
winniczanin Oleksandr Stelmach.
Gazeta.ua, 19 października 2011 roku
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O Lublinie

Про Люблін
18 жовтня нинішнього року в Генеральному консульстві РП у Луцьку відбулася
зустріч із представниками влади Люблінського воєводства та люблінських
вищих навчальних закладів. Зустріч
була присвячена проекту „Study in
Lublin”. Проект призначений для молоді,
яка цікавиться навчанням у Польщі, в
тому числі для осіб, котрі не мають Карти Поляка чи польського походження.

18 października br. w Konsulacie Generalnym RP w Łucku odbyło się spotkanie
z przedstawicielami samorządu lubelskiego oraz lubelskich uczelni wyższych.
Spotkanie poświęcone było projektowi
Study in Lublin. Projekt ten skierowany
jest do młodzieży zainteresowanej studiami w Polsce, również do tych osób,
które nie posiadają Karty Polaka lub polskiego pochodzenia.
Lublin to miasto o 700-letniej historii obfitującej w
wydarzenia, które zmieniały
Polskę i Europę. Dziedzictwo
historyczne Lublina, przesycone tradycją jagiellońską,
mieszanie się narodów, kultur
i religii, stworzyło magiczny
klimat, który daje się poczuć i
doświadczyć.

ne dzieje miasta do dziś dnia
skrywają stare mury i zaułki.
Zachowane w tak dobrym stanie Stare Miasto jest w Polsce
oprócz Lublina jeszcze tylko w
Krakowie.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.lublin.eu

Komunikacja

W zależności od pory roku
i potrzeb Lublin oferuje wiele
ciekawych atrakcji dla osób lubiących aktywny wypoczynek.
Latem proponuje mieszkańcom
i turystom wypoczynek nad
wodą. Na wszystkich spragnionych opalenizny czekają plaże
nad Zalewem Zemborzyckim.
Kajakiem można wybrać się w
niepowtarzalny rajd po górnej
Bystrzycy.
Miłośnikom sportów bardziej ekstremalnych Lublin zaprasza na wyciąg nart wodnych
nad Zalewem Zemborzyckim.

W Lublinie możesz poruszać się pieszo, autobusami,
trolejbusami lub taksówkami.
W mieście funkcjonuje ponad
50 linii autobusowych i 9 linii
trolejbusowych. Poza Lublinem trolejbusy można spotkać
jeszcze tylko w 2 miastach w
Polsce. Przez cały tydzień kursują również linie autobusowe
nocne.
Więcej informacji znaj
dziesz tutaj: www.lublin.eu

жене в такому хорошому ста- Культура
Люблін – найважливіший
ні Старе місто у Польщі, крім
Любліна, є ще лише у Кракові. центр культурного життя у
східній частині Польщі. ЛюДізнайся більше:
блін – це процвітаючий акаwww.lublin.eu

Sport i rekreacja

Kawa: 5-15 zł
Люблін – це місто із
Papierosy: 9-15 zł
700-літньою історією, баWięcej informacji znaj- гатою на події, що змінили
dziesz tutaj: www.dlahandlu.pl Польщу і Європу. Історична
спадщина Любліна, насичена
яґеллонською традицією, пеŻycie kulturalne
реплетення народів, культур
Lublin jest najważniejszym і релігій створили чарівну атośrodkiem życia kulturalnego мосферу, яку можна відчути
we wschodniej części Polski. й пережити.
Lublin to prężny ośrodek akademicki o ogromnym potencja- Транспорт
le i wielkiej energii. To miasto
У Любліні можна переміartystów i animatorów kultury
a także wiernej i wymagającej щатися пішки, на автобусі,
publiczności. Niezwykle szero- тролейбусі або на таксі. У місka i wciąż wzbogacana oferta ті більше 50 автобусних маршkulturalna; festiwale, spektakle, рутів, 9 тролейбусних ліній.
koncerty, wystawy, spotkania, Крім Любліна, тролейбуси є
panele dyskusyjne i inne wy- ще тільки у двох містах Польdarzenia sprawiają, że Lublin щі. Упродовж тижня курсуprzez cały rok tętni artystycz- ють також нічні автобуси.
Дізнайся більше:
nym życiem.
www.lublin.eu
Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.lublin.eu

Uczelnie
Mieszkanie
Wszystkie lubelskie uczelnie
publiczne oferują studentom
miejsca w swoich akademikach.
Student może także zamieszkać
w prywatnym akademiku lub
wynajętm mieszkaniu. Ceny za
pokój w akademiku zaczynają się już od 220 zł, akademik
prywatny i samodzielny pokój
w wynajętm mieszkaniu to wydatek rzędu 400 - 600 zł.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.lublin.eu

Koszyk studenta

Ceny artykułów spożywczych w Polsce nie są wysokie.
Najtańsze zakupy zrobimy w
hipermarketach i na targowiskach, nieco drożej będzie w
małych sklepach. Przykładowe
ceny produktów spożywczych:
Chleb: 2-3 zł
Woda 1,5l: 2-3 zł
Turystyka
Mleko: 2,5 zł
Hamburger: 5-10 zł
Lublin zachwyca swoją poCoca Cola 0,5l: 2,5zł
nad 700-letnią historią. Dum-

Житло

Усі державні ВНЗ Любліна
надають студентам місця у своїх гуртожитках. Студент також
може зняти приватну квартиру
або кімнату в приватному гуртожитку. Кімната в студентському гуртожитку коштує
близько 220 злотих, а кімната
в приватному гуртожитку чи
орендованій квартирі в спальних районах Любліна складає
приблизно 400-600 злотих.

Lublin jest największym
ośrodkiem akademickim we
wschodniej Polsce. Młodych
ludzi przyciąga na lubelskie
uniwersytety
różnorodność
kierunków kształcenia, od
technicznych przez medyczne
po humanistyczne i artystyczne, a także ceniona kadra naukowa i niepowtarzalny klimat
akademickiego Lublina. Na
sześciu uczelniach publicznych
i w kilku niepublicznych szko- Туризм
łach wyższych Lublina studiuje
Люблін вражає своєю
ponad 100 tysięcy osób, nie tylбільш, ніж 700-річною істоko z Polski.
рією. Старі мури й провулки
Opracowano na podstawie донині приховують історичні
www.study.lublin.eu події, сповнені гідності. Збере-

Спорт та відпочинок
Відповідно від сезону й потреб Люблін пропонує багато
цікавих місць для тих, хто любить активний відпочинок.
Літня пропозиція для мешканців і туристів – це відпочинок біля води. На тих, хто
любить засмагати, чекають
пляжі Зембожицької затоки. Можна також здійснити
сплав на байдарках по річці
Бистриця. Для шанувальників більш екстремальних видів спорту Люблін пропонує
підйомники для водних лиж
на Зембожицькій затоці.
Дізнайся більше:
www.lublin.eu

Кошик студента
Ціни на продукти харчування в Польщі не високі.
Найдешевше покупки можна зробити в гіпермаркетах
або на ринках. Дорожче обійдуться покупки в невеликих магазинах. Приклади цін
на продукти харчування:
Хліб: 2-3 zł
Вода (1,5 л): 2-3 zł
Молоко: 2,5 zł
Гамбургер: 5-10 zł
Coca Cola (0,5 л): 2,5zł
Кава: 5-15 zł
Цигарки: 9-15 zł
Дізнайся більше:
www.dlahandlu.pl

демічний центр з великим
потенціалом і позитивною
енергетикою. Це місто митців
і аніматорів культури, а також
вірної та вимогливої аудиторії. Люблін постійно розширює свою культурну програму
завдяки фестивалям, спектаклям, концертам, виставкам,
зустрічам, круглим столам
та іншим заходам. Упродовж
усього року в Любліні вирує
художньо-мистецьке життя.
Дізнайся більше:
www.lublin.eu

ВНЗ
Люблін – найбільший
навчальний центр на сході Польщі. Молодих людей
притягує до люблінських
вищих навчальних закладів
різноманітність
навчальних програм: від технічних,
медичних до гуманітарних
та художньо-мистецьких, а
також цінований професорсько-викладацький склад і
неповторна атмосфера академічного Любліна. У шести
державних ВНЗ та в декількох приватних навчаються
більше, ніж 100 тисяч студентів з Польщі та з-за кордону.

Опрацьовано за мітеріалами
www.study.lublin.eu
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Zmarł ukraiński Giedroyc
Помер український Ґедройць

W 92. roku życia przestało bić serce słynnego ukraińskiego publicysty, politologa, historyka, profesora Wolnego Uniwersytetu
w Berlinie i Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium
Bohdana Osadczuka.

На 92-ому році життя перестало битися серце видатного
українського публіциста, політолога, історика, професора
Берлінського вільного університету та Українського вільного
університету в Мюнхені Богдана Осадчука.
лійцем, що допомогло лишитися в еміґрації.
Активно займався наукою. В Українському
вільному університеті захистив докторську
дисертацію. У своїх працях чимало писав
про Україну, тож символічним виглядало те,
що саме Польща, Німеччина та Швейцарія –
перші держави, які визнали українську незалежність. Саме в цих державах найчастіше
друкувався Богдан Осадчук і формував їхню
громадську думку, ставлення до України..

Dobrze sobie przypominam początek października 2001 roku, kiedy w Lublinie odbywało
się pompatyczne otwarcie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.
Wśród honorowych gości, w tym też dwóch ówczesnych prezydentów Polski i Ukrainy – Aleksandra Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmy – był
również Bohdan Osadczuk, który wydawał się
dość skromnym, niezwykle miłym i szczerym.
Dla większości młodych naukowców z Ukrainy, Polski i Białorusi to on stał się prawdziwym
odkryciem. I chociaż uczynił w środowisku
historyczno-kulturalnym dużo ważnych spraw,
jednak pozostając w diasporze, pozostał odległą
wysepką świeżych, bezstronnych idei europejskich, które bardzo rzadko docierały poprzez
szczelne granice krajów postradzieckich.
Bohdan Osadczuk, mimo znacznego wieku, był pełen energii, a jego pomysły, którymi
«zarażał» młodzież, były rzucane do podatnej
gleby. To on był jednym z tych, którzy bronili spójności ukraińskiej i polskiej młodzieży na
poziomie kultury i nauki.
Swoją drogę życiową przyszły naukowiec
rozpoczął 1 sierpnia 1920 roku w mieście Kołomyja w pobliżu Iwano-Frankowska. W niedługim czasie rodzina Osadczuków przeprowadziła
się do Polski. Pierwsze doświadczenie dziennikarskie Bohdan zdobył pracując w gazecie «Wiadomości Krakowskie». Podczas II wojny światowej studiował na Uniwersytecie Berlińskim, co
pomogło mu pozostać na emigracji. Był zaangażowany w naukę. Na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie obronił doktorat. W swoich pracach
dużo pisał o Ukrainie. Symbolicznym wydawało
się to, że właśnie Polska, Niemcy i Szwajcaria
były pierwszymi państwami, które zaakceptowały ukraińską niepodległość. Właśnie w tych
krajach najczęściej był wydawany Bohdan Osadczuk i kształtował ich opinię publiczną, nastawienie do Ukrainy.
Od powstania paryskiego czasopisma «Kultura», wydawanym przez Jerzego Giedroycia, stale
się w nim publikował. Wspierał poglądy proeuropejskie swobodnej, demokratycznej Polski, Ukrainy i innych państw, które były pod panowaniem
rządów komunistycznych. Nic dziwnego, że najważniejsze publikacje były poświęcone stosunkom
polsko-ukraińskim i ich perspektywom. Bohdan
Osadczy, podobnie jak Jerzy Giedroyc, mieszkając
na emigracji, wierzył w odrodzenie swojej ojczyzny
i dokładał wszelakich starań, aby ten czas się zbliżył.
Bohdan Osadczuk, mimo iż pracował przez
cały czas na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Niemczech, pozostawał stałym współpracownikiem słynnych zachodnich czasopism. Był
głównym redaktorem emigranckiego czasopisma niepodległych ukraińskich intelektualistów
«Odnowy». Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości szczególnie aktywnie pisał i mówił o
problemach ukraińskich.
Dotychczas aktualnie brzmi (mimo zmiany
prezydentów) określenie głównego nieszczęścia Ukrainy, o którym pisał jeszcze dziesięć lat
przed tym w artykule «Kryzys rządu i opozycji
nad Dnieprem»: «Prawdziwym nieszczęściem
dla Prezydenta Kuczmy stała się jego zależność
od nowych bogaczy – właścicieli fabryk, prezydentów grup finansowych, kierowników systemów energetycznych, zwłaszcza jeśli chodzi
o eksport ropy i gazu z Rosji i Turkmenistanu.
Nazywają ich oligarchami. Jest to zbyt wielki zaszczyt i znaczna przesada. Jednak dla zwykłego
Ukraińca brzmi to tajemniczo, a równocześnie
groźno. Tych ludzi nie da się nazwać magnatami. Magnaci byli arystokratami, Polakami lub
polonizowanymi czy rusyfikowanymi Ukraińcami, powiedzmy Wiśniewieccy, Skoropadscy,
Połubotkowie pochodzący od dawnych rodów i

reprezentujący pewien stopień kultury i życia towarzyskiego. Współcześni tak zwani oligarchowie są to nowi bogacze, którzy w odróżnieniu
od warstwy biurokracji rządzącej, przedstawicieli nomenklatury partyjno-komsomolskiej, zawdzięczają swoje kariery wrodzonej zwinności,
organizacyjnym zdolnościom i brutalnym metodom w walce z konkurentami».
Bohdan Osadczuk do końca życia pozostał
zagorzałym zwolennikiem polsko-ukraińskiego zbliżenia w Nowej Europie. Za swoje poglądy został doceniony w nowoczesnej Polsce, kiedy jako naukowiec z Berlina otrzymał najwyższe
odznaczenie państwowe – Order Orła Białego
oraz w nowoczesnej Ukrainie, kiedy otrzymał
Order Księcia Jarosława Mądrego.
Dzisiaj przychodzą na myśl słowa z wystąpienia Bohdana Osadczuka, który wygłosił ubiegłego roku podczas uroczystych obchodów swej 90.
rocznicy na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor powiedział: że jego zasług nigdy by nie było
bez Jerzego Giedroycia, a w trakcie rozwiązania
problemów współpracy polsko-ukraińskiej w regionie, należy pamiętać również o sojusznikach
– to znaczy Białorusinach i Litwinach. Znamienne podczas występu Bohdana Osadczuka stało
się powiedzenie: «Polacy i Ukraińcy to są dwa
największe narody Europy Wschodniej. One
osiągnęły najwyższy stopień w stosunkach, ponieważ nie boją się mówić sobie prawdy w oczy».
Wiktor JARUCZYK

Добре пригадую початок жовтня 2001
року, коли у Любліні відбувалося помпезне
відкриття Європейського колегіуму польських та українських університетів. Серед високоповажного товариства, у тому числі двох
тодішніх президентів Польщі та України –
Александра Квасневського та Леоніда Кучми, доволі скромно та неймовірно привітно і
щиро виглядав Богдан Осадчук. Для більшості молодих науковців із України, Польщі та
Білорусі він став справжнім відкриттям. Хоч
і зробив у історико-культурному середовищі
надзвичайно багато важливих справ, проте,
лишаючись у діаспорі, він став віддаленим
острівком свіжих, незаанґажованих європейських ідей, що рідко пробивалися крізь щільні кордони пострадянських країн.
Богдан Осадчук, попри солідний вік,
виглядав по-молодечому бадьорим, а ідеї,
якими «заражав» молодь, були кинуті у
благодатний ґрунт. Саме він був одним із
тих, котрі відстоювали гуртування української та польської молоді на науково-культурному рівні.
Розпочав свій земний шлях майбутній науковець 1 серпня 1920 року в місті Коломия,
що на Івано-Франківщині. Згодом сім’я Осадчуків виїхала до Польщі. Перший журналістський досвід Богдан здобув працюючи у газеті «Краківські вісті». У роки Другої світової
війни навчався у Берлінському університеті.
Після війни його випадково записали іта-

Від народження паризького журналу
«Культура», що видавався Єжи Ґедройцем,
постійно публікувався у цьому виданні. Поділяв проєвропейські ідеї вільної, демократичної Польщі, України та інших держав, що
перебували під комуністичною владою. Недаремно основні публікації були присвячені
польсько-українським відносинам та їхнім
перспективам. Богдан Осадчук, як і Єжи Ґедройць, живучи у діаспорі, вірив у відродження своєї батьківщини і намагався робити усе
від нього залежне, аби наблизити цей час.
Богдан Осадчук хоч і пропрацював більшу
частину свого життя в Українському вільному університеті у Німеччині, проте був постійним автором відомих західних часописів.
Був головним редактором еміґрантського
журналу незалежних українських інтелектуалів «Віднови». Після здобуття Україною
незалежності особливо активно писав і говорив про українські проблеми.
Досі актуально звучить (незважаючи на
зміну президентів) визначення головної біди
України, про яку він написав ще десять років тому у статті «Криза влади та опозиції
над Дніпром»: «Справжнім лихом для Президента Кучми стала його залежність від
нуворишів – власників заводів, президентів
фінансових груп, управителів енергетичних
систем, зокрема, коли йдеться про експорт
нафти і газу з Росії та Туркменістану. Їх називають олігархами. Це занадто велика честь
і значне перебільшення. Але для пересічного
українця бринить таємниче, а водночас зловісно. Цих людей не можна назвати маґнатами. Маґнати були аристократами, поляками чи полонізованими або русифікованими
українцями, скажімо Вишневецькі, Скоропадські, Полуботки, які походили із старовинних родів і представляли певний рівень
культури та товариського життя. Сучасні так
звані олігархи – це новобагатьки, які на відміну від верстви правлячої бюрократії, вихідців
із партійно-комсомольської номенклатури,
завдячують свою кар’єру вродженій спритності, організаційним талантам і брутальним
методам у боротьбі з конкурентами».
Богдан Осадчук до самої смерті продовжував залишатися палким прихильником польсько-українського зближення у Новій Європі. Приклад відданості такій ідеї був оцінений
у новітній Польщі, коли науковцеві з Берліну
вручили найвищу державну відзнаку – Орден
Білого Орла, а також у новітній Україні, коли
він отримав Орден князя Ярослава Мудрого.
Нині пригадуються слова виступу Богдана Осадчука, котрі він виголосив минулого
року під час урочистого відзначення свого
90-річчя в стінах Варшавського університету. Професор говорив, що його заслуг ніколи
не було б без Єжи Ґедройця, а при вирішенні проблем польсько-української співпраці
в регіоні слід пам’ятати і про союзників –
тобто білорусів і литовців. Ключовою під
час промови Богдана Осадчука стала фраза:
«Поляки та українці – два найбільші народи
Східної Європи. Вони досягли найвищого
рівня у відносинах, оскільки не бояться говорити правду одне одному в очі».
Віктор ЯРУЧИК

Panu Eugeniuszowi Szymanowiczowi
wraz z Rodziną
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach po stracie
Syna
składają członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im.Ewy Felińskiej na Wołyniu
i zespół redakcyjny Monitora Wołyńskiego
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Wspominając Narotówkę Згадуючи Наротувку
Narotówką Polacy nazwali swoją kolonię znajdującą się w północ- Наротувкою поляки називали свою колонію, що знаходилася
no-zachodniej części wsi Pewże (obecnie rejonu Młynów obwodu у північно-західній частині села Певжа (нині – Млинівського
rówieńskiego).
району Рівненської області).
Na północy kolonia graniczyła ze wsią Bakoryn rejonu Młynów, wsią Selebery, dzielnicą Kalinówka wsi Żornyszcza obwodu wołyńskiego. Narotówka liczyła 16 gospodarstw Polaków. Wśród
nich było osiem rodzin tubylców, którzy mieszkali
tam od dawna: Kwiatkowscy, Petrykowie, Gerelacy, Skipiżenowie, Merżyńscy, trzy rodziny Tarnogórskich. Kolejnych ośmiu stanowili osadnicy,
którzy osiadli na niewiadomo czyich ziemiach w
latach dwudziestych minionego wieku: Wolacy,
Nowiccy, Marciniacy, Fudzikowie, Tobiaszowie,
Baranowie, Ostapikowie i Jankowie. Ostatnie z
nazwisk zostało zapomniane.
Dobrze zapamiętałem miejscowość, bo tam
znajdowała się szkoła, do której uczęszczałem
przez dwa lata. Szkoła była w dzierżawczych domach – to u Kasprzaka, to u Gerelaka. Kasprzak z
kolei wynajmował gospodarkę Nowickiego, który ponoć mieszkał we Lwowie. Do szkoły, oprócz
Polaków, chodziły dzieci z Małych Pewż i nas
sześcioro z Kalinówki.
Wśród osadników jako dobrzy gospodarze słynęli Tobiasz i Marciniak. Dużo pracował też Fudzik, jednak z powodu licznej rodziny (dziewięcioro dzieci) nie mógł przyrównywać się do bogaczy.
Wolak zaś był byle jakim gospodarzem: często na
wiosnę brakowało u niego chleba.
Część kolonistów stanowili rzemieślnicy. Kowalami byli Kwiatkowscy, Gerelacy i jeden z Tarnogórskich. Skipiżen szył buty. Janek zamierzał
zająć się handlem lodów, nawet w zimie zrobił
zapasy lodu, jednak z tego zamiaru nic nie wyszło.
Chociaż polscy koloniści przeważnie trzymali
się od Ukraińców z dala, wrogości między nimi
nie było. Nie występowały też konflikty na tle
etnicznym. My, dziatwa, bawiliśmy się razem z
polskimi dziećmi, paśliśmy krowy, śpiewaliśmy
piosenki zarówno polskie jak i ukraińskie.
W 1939 roku nadeszli moskiewscy «wybawiciele». Polska padła pod ciosami cesarskich
władz Berlina i Moskwy. Koloniści przyczaili
się przeczuwając zło, chodzili niby cienie. Sowieci prowadzili zebrania. Polacy chodzili na
nie również przestraszeni. Fudzik nosił nawet
czerwoną opaskę na rękawie. Być może myślał,
że to są jego władze jako biedaka. Jednak zimą
1940 roku wywieźli go wraz z innymi na Sybir – czerwona opaska mu nie pomogła. Domy
osadników stały opuszczone. Tubylcza ludność
polska nadal, jak i poprzednio, prowadziła gospodarstwa.
Po wywózce osadników szkoła w Narotówce
jeszcze funkcjonowała do końca roku szkolnego,
a później ją zamknięto. Ostatnim nauczycielem
był wtedy Polak Henryk Cimała, który pochodził
z Górnego Śląska.

Wkrótce nowy rząd zaczął organizować w
Pewżach kołchoz. Potrzebne były budynki, więc
bogaty dom Marciniaka, który stał na kraju wsi,
rozebrano i przewieziono do centrum, urządziwszy w nim kołchoźniczą kontorę. Rozebrano też
inne pomieszczenia – szopę, stodołę.
Latem 1943 roku Polaków zaniepokoiły pogłoski nadchodzące z północy Wołynia o etnicznych konfliktach Ukraińców i Polaków. Jednak
lokalnych Polaków nikt nie zaczepiał. Nagle
jednej czerwcowej nocy ktoś zapukał do drzwi
Merżyńskiego. Nie otworzył, ale wyskoczył przez
okno i pobiegł. Kilka razy do niego strzelono, ale
udało mu się uciec, był tylko lekko ranny w rękę.
Po tym zdarzeniu koloniści przeprowadzili się do
Ołyki. Na miejscu pozostali Kwiatkowscy, a w Bakorynie – Wąsowicz i pan Orzeszko. Kiedy jednej
nocy u Orzeszka zabito dużego psa Tygrysa, on
też przeprowadził się do Ołyki. Kwiatkowscy i
Wąsowicz jeszcze zdążyli zebrać plony ze swoich
pól. Kiedy jesienią w tymże roku wszyscy Polacy
zamierzali przeprowadzić się do Polski, oni również pożegnali się po przyjacielsku z sąsiadami
Ukraińcami i wyjechali. Tym sposobem w Narotówce nie został ani jeden Polak.
Nie wiem, gdzie i w jaki sposób miały miejsce konflikty na tle etnicznym, ale swoją opowieścią potwierdzam, że u nas czegoś podobnego nie było. Domy Polaków stały puste. Nikt
ich nie palił, nie rozbierał. Domy doczekały
się przesiedleńców z Polski, którzy później
tutaj zamieszkali. Inny los spotkał tylko dom
Orzeszka w Bakorenie. Ukraińscy powstańcy
rozebrali go dla budownictwa podziemnych
magazynów z żywnością i amunicją. Dom Nowickiego, w którym mieszkał dzierżawca Kasprzak, spłonął jeszcze w sierpniu 1941 woku
wskutek zabaw z ogniem dzieci właściciela.
Dom Wąsowicza w Bakorenie jeszcze przez
pewien czas służył mieszkańcom wsi jako pomieszczenie rady wiejskiej i sklepu. Stoi do
dnia dzisiejszego.
Nawiasem mówiąc, sąsiad Wąsowicza, Karpo
Semenowicz, w połowie lat pięćdziesiątych minionego wieku jeździł do Polski w odwiedziny do
rodziny Wąsowicza na jego zaproszenie.
Następne koleje losu Narotówki za rządu
władz radzieckich były podobne do losów wielu «nieperspektywicznych» wiosek: zniknęły nie
tylko z planów, map – nie pozostało po nich nawet nazwy. Domów i sadów nie ma ani w byłej
Narotówce, ani w Małych Pewżach. Obecnie są
tutaj jedynie «pola szerokie».

Oleksij SŁABEĆKYJ

На півночі колонія межувала з селом Бакорин Млинівського району, селом Селебери, присілком Калинівка села Жорнище
Волинської області. У Наротувці було 16 господарств поляків. Серед них було 8 старожилів, котрі невідомо з якого часу там мешкали: Кв’ятковські, Петрик, Гереляк, Скіпіжен,
Мержинські, три сім’ї Тарногурських. Ще 8 –
були осадниками, котрі поселилися невідомо на чиїх землях у 20-х роках минулого століття: Воляк, Новіцький, Марціняк, Фудзік,
Тобяш, Баран, Остап’юк і Янек. Прізвище
останнього забулося.
Я добре їх запам’ятав, бо там була школа, до якої і я ходив два роки. Школа була в
орендованих хатах – то у Каспшака, то у Гереляка. Каспшак був, у свою чергу, орендатором господарства Новіцького, який, казали,
мешкав у Львові. До школи ходили діти, крім
поляків, із Малих Певж і нас шестеро з Калинівки.
Серед осадників добрими господарями
були Тобяш і Марціняк. Багато працював і
Фудзік, але через велику сім’ю (дев’ятеро дітей) до заможників дотягнутися не міг. Воляк же був нікудишнім господарем: часто
уже навесні у нього не було хліба.
Серед колоністів були ремісники. Ковалями були Кв’ятковські, Гереляк і один із
Тарногурських. Скіпіжен шив чоботи. Янек
хотів було зайнятися торгівлею морозивом,
навіть взимку заготовив лід, однак у нього з
цієї затії нічого не вийшло.
Хоч поляки-колоністи трималися переважно від українців окремо, проте ворожнечі між ними не відчувалося. Не виникало і
конфліктів на міжнаціональному ґрунті. Ми,
дітвора, разом з польськими дітьми бавилися, корів пасли, співали пісень і польських, і
українських.
У 1939 році прийшли московські «визволителі». Польща впала під ударами імперських потуг Берліна і Москви. Колоністи
принишкли, а осадники, відчуваючи щось
недобре, неначе у воду опущені ходили. Совєти проводили мітинги. Поляки на них також ходили під страхом Божим. А Фудзік
ще й червону пов’язку носив на рукаві. Напевно, вважав, що це його влада як бідняка.
Але взимку 1940 року і його разом з іншими
осадниками вивезли до Сибіру – не допомогла і червона пов’язка. Хати осадників спорожніли. Поляки-старожили продовжували,
як і раніше, господарювати.
Після вивезення осадників школа в Наротувці ще працювала до кінця навчального
року, а далі її закрили. Останнім учителем

тоді був поляк Генріх Цімала, котрий був родом зі Шльонська Гурного (Сілезія).
Незабаром нова влада почала у Певжах
організовувати колгосп. Потрібні були приміщення, тож добротну хату Марціняка, що
стояла на краю села, розібрали, перевезли
в центр і вона стала колгоспною конторою.
Розібрали й інші будівлі – хлів, клуню.
Улітку 1943 р. поляків стривожили чутки,
що надходили з півночі Волині, про міжнаціональні зіткнення українців та поляків. Але
їх, тутешніх, ніхто не тривожив. Раптом в
одну червневу ніч хтось постукав до дверей
Мержинського. Він дверей не відчинив, вискочив у вікно і побіг. По ньому кілька разів вистрілили, проте йому вдалося утекти,
лише отримав легке поранення у руку. Після
цього колоністи виїхали в Олику. На місці
залишилися Кв’ятковські, а в Бакорині –
Вонсович і пан Ожешко. Коли ж в одну із ночей у пана Ожешка вбили великого собаку
Тигреса, він також виїхав в Олику. Квятковські і Вонсович ще зібрали урожай зі своїх
полів. Коли восени того ж року всі поляки
збиралися виїжджати у Польщу, то і вони,
попрощавшись по-доброму із сусідамиукраїнцями, також виїхали. Так не залишилося жодного поляка-сусіда у Наротувці.
Я не знаю де і яким чином відбувалися зіткнення на міжнаціональному ґрунті,
але своєю розповіддю стверджую, що у нас
нічого подібного не було. Хати поляків залишилися порожніми. Ніхто їх не палив, не
розбирав. Будинки дочекалися переселенців
із Польщі, котрі пізніше тут поселилися. Поіншому сталося лише із будівлями Ожешка в
Бакорені. Українські повстанці розібрали їх
для побудови підземних харчових та амуніційних складів. Хата Новіцького, у якій мешкав орендатор Каспшак, згоріла ще у серпні
1941 р. після пустощів з вогнем дітей господаря. Хата Вонсовича у Бакорені ще слугувала деякий час мешканцям села як приміщення сільради та крамниці. Стоїть вона ще й
досі.
До речі, сусід Вонсовича Карпо Семенóвич
усередині 50-х років минулого століття їздив
у Польщу провідати сім’ю Вонсовича на прохання останнього.
Подальша доля Наротувки у час правління радянської влади подібна до долі багатьох
«неперспективних» сіл: вони зникли не тільки з планів, мап – не залишилося навіть назви. Ні хат, ні садків нема ні в колишній Наротувці, ні в Малих Певжах. Нині тут «лани
широкополі».
Олексій СЛАБЕЦЬКИЙ

Stowarzyszenie Kultury
Polskiej im.Ewy Felińskiej na
Wołyniu serdecznie
zaprasza na obchody
20-lecia SKP,
które odbędzie się w Łucku
5. listopada 2011 roku
o godz.18.00
w Teatrze Lalek
Товариство польської
культури на Волині
ім. Еви Фелінської сердечно
запрошує на святкування
20-річчя ТПК,
яке відбудеться у Луцьку
5 листопада 2011 року
о 18.00
у Ляльковому театрі
Założyciel/Засновник - Валентин ВАКОЛЮК
Zespół redakcyjny:/Редакційна колегія:
Walenty WAKOLUK/Валентин ВАКОЛЮК
Natalia DENYSIUK/Наталя ДЕНИСЮК
Wiktor JARUCZYK/Віктор ЯРУЧИК
Wolodymyr CHOMYCZ/Володимир ХОМИЧ

Redaktor naczelny: Walenty WAKOLUK
Korekta: Wiktor JARUCZYK
Redaktor techniczny: Wolodymyr CHOMYCZ
Redaktor odpowiedziałny: Aleksander ŚWICA
Tlumaczenia: Switlana PYZA,
Natalia DENYSIUK

Головний редактор: Валентин ВАКОЛЮК
Літературний редактор: Віктор ЯРУЧИК
Технічний редактор: Володимир ХОМИЧ
Відповідальний редактор: Олександр СВІЦА
Переклад: Світлана ПИЗА,
Наталя ДЕНИСЮК

Адреса редакції:
Свідоцтво про реєстрацію
43025 Луцьк, вул.Крилова 5/7
ВЛ № 339-73P від 19.05.2009 r.
tel/faks (0332) 72 54 99
Тираж: 5000. Замовлення: 4365
e-mail: info@monitor-press.com Друк - Волинська обласна друкарня:
Луцьк, пр.Волі 27.
Друк офсетний, формат A 3
www.monitor-press.com

