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Новорічні листівки

Редакція «Волинського Монітора» 
щиро вітає усіх читачів зі Світлими 

Святами Різдва Христового
та Нового 2011 року!

 «Monitora Wołyńskiego»
z całego serca życzy wszystkiego

najlepszego z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego 2011 Roku!

Redakcja

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku składam wszyst-
kim czytelnikom Monitora Wołyńskie-
go serdeczne życzenia zdrowia, spełnie-
nia marzeń i spokoju na co dzień. Niech 
Nowy 2011 Rok przyniesie Państwu 
wiele powodów do radości w życiu pry-
watnym i zawodowym.

Konsul Generalny RP w Łucku 
Tomasz Janik

З нагоди свят
Різдва Христового 

та Нового року щиро бажаю усім 
читачам «Волинського Монітора» 
здоров'я, здійснення мрій, душевно-
го спокою. Нехай  Новий 2011-ий рік 
принесе Вам багато причин для ра-
дості в особистому та професійному 
житті.

Генеральний консул РП у Луцьку 
Томаш Янік
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Ювілеї та річниці

У 2010-ому ми відзначали 
чимало ювілеїв. Рік, що ми-
нає, став роком Шопена, адже 
увесь світ відзначав 200-річчя 
від дня народження польсько-
го генія. Талант віртуозного 
композитора і музиканта на-
дихав наймолодших любите-
лів мистецтва брати участь 
у Шопенівському конкурсі. 
Недарма талановитий німець 
Альфред Ейнштейн розповів 
про винятковий вплив Шопе-
на у світі: «Він знаходив наслі-
дувачів не лише у Варшаві, а з 
Півночі на Південь, від Осло 
до Палермо, Зі Сходу на За-
хід, від Петербурга до Парижа. 
Подібно, як жоден компози-
тор симфонічної музики ХІХ 
століття не досяг Бетховена, 
так жоден композитор фор-
тепіанної музики, після 1830 
року, не міг обійти Шопена».

Навесні ми вкотре згаду-
вали одну із найвеличніших 
поетес сучасної України Ліну 
Костенко. У своїх творах 
вона завжди постає молодою 
і оптимістичною, щоправда 
Ліна Василівна вже відсвятку-
вала 80-ий день народження.

30 років тому в Польщі 
утворилася профспілка «Со-
лідарність», яка своєю ді-
яльністю привела Польщу до 
трансформації державного 
устрою. Ми долучилися до 
відзначення цієї річниці, від-
відавши виставку плакатів 
«Солідарності», що відкрила-
ся наприкінці року в Галереї 
мистецтв.

У 2010-му ми вшановували 
пам'ять великого Ґедройця, 
який пішов від нас 10 років 
тому. Він «був переконаний у 
винятковому значенні Укра-
їни в Східній Європі та ці-
нував політичне значення 
українського незалежного 
руху, перш за все, петлюрів-
ської течії. Одним з головних 
обов'язків польської еміґрації 
вважав доведення до норма-
лізації польсько-українських 
взаємин, підтримку незалеж-
них прагнень самих україн-
ців».

У цьому ж році ми віддали 
шану пам'яті 22 тисячам поль-
ських офіцерів — жертвам Ка-
тинської трагедії. Минула 70-а 
її річниця.

Чорна сторінка Катиня

Післявеликодні, світлі квіт-
неві дні були очорнені неймо-
вірною за своїми масштабами 
трагедією, яка сколихнула 
серця не лише поляків, а й усіх 
інших людей доброї волі. Ка-
тівськими виявилися ці дні у 
Катині для польського цвіту у 
1940-му, а також у 2010-му. Не 
віриться, що сучасний техно-
логічний прогрес не може за-
хистити нас у найпотрібніший 
момент. 

Ось, як звернувся у квітні 
2010 року до усіх, хто прий-
шов вшанувати пам’ять заги-
блих у Кафедральний костел 
Св. Апостолів Петра і Павла, 
Генеральний консул Республі-
ки Польща у Луцьку Томаш 
Янік: «Вранці 10 квітня 2010 
року під час приземлення 
президентського літака стала-
ся одна з найбільших трагедій 
в історії Польщі. По дорозі 
на урочистість 70-ої річниці 
Катинської трагедії в авіака-
тастрофі загинули Президент 
Республіки Польща Лех Ка-
чинський, його дружина Ма-
рія Качинська, представники 
найвищих органів державної 
влади (депутати, сенатори, 
міністри, генерали, директо-
ри), еліта польської держави. 
Серед них я б хотів симво-
лічно назвати двох людей – 
міністра Анджея Пшевозьні-
ка, секретаря Ради Охорони 
Пам’яті Боротьби та Мучени-
цтва – людини, завдяки якій, 
власне, і з’явився Цвинтар у 
Катині. Міністр Пшевозьнік 
був частим гостем тут, на Во-
лині. Людина з величезними 
знаннями та культурою, якій 
Польща завдячує збережен-
ня суспільної пам’яті про ті 
місця, які є віхами нашої іс-
торії. Друга особа, про яку я 
б хотів згадати, – віце-міністр 
Закордонних Справ Анджей 
Кремер. Він був однією з 
опор нашого міністерства, до 
компетенції якого належало 
формування польської схід-
ної політики. Людина, яка з 
великою симпатією ставила-
ся до України, доказом чого 
є хоча б той факт, що, власне, 
з ним якийсь місяць тому ми 
відкривали у Вінниці чергове 
польське Генеральне Консуль-
ство в Україні».

 «Вибери мене,
вибери мене!..»

Не кожного року нас че-
кають вибори. Натомість 
2010-ий запам’ятаємо двома 
шаленими перегонами: пре-
зидентськими виборами спо-
чатку року та виборами до 
місцевих органів влади восе-
ни. Результати наших прочер-
ків у кабінках для голосувань 
ми вже встигли «скуштувати». 
На жаль, мусимо констатува-

ти, що кількість задоволених 
у нашій державі не збільши-
лася. А цитата із публікації 
«Волинського Монітора» ли-
шається актуальною і нині: 
«Наші вулиці очистилися від 
наглядної агітації, а білбор-
ди вже не «дивляться» на нас 
майже щирими поглядами со-
тень «бідолах», котрі хочуть 
одного – відданого голосу на 
дільницях за їхню скромну 
персону. Поштові скриньки 
не «лопають» через надлишок 
паперової продукції. Остан-
ні вибори вразили тим, на-
скільки легко були викинуті 
шалені кошти на вітер, перед 
тим матеріалізувавшись у без-
глузді, зате багатообіцяючі 
телевізійно-радійні ролики та 
газетно-брошурову, нікому не 
потрібну, продукцію. Коли б 
тисячі, мільйони гривень були 
витрачені на будівництво ди-
тячих майданчиків, то кожна 
багатоповерхівка отримала б 
у сусіди гойдалки та пісочни-
ці. Принаймні хоч якийсь слід 
лишили б по собі, запаморо-
чені від ейфорії перемогти, 
тисячі охочих потрапити бо-
дай у яке-небудь депутатське 
крісло».

Пригадуємо й інші вибо-
ри протягом року, щоправ-
да – польські. Наш західний 
сусід, як і українці, вибирали 
нового Президента і нових 
урядовців до місцевих органів 
влади. Щоправда оцінювати їх 
результати – не наша компе-
тенція.

Наші герої

Цьогорічними героями 
публікацій «Волинського Мо-
нітора» були люди, які заслу-
говували того, аби про їхню 
долю дізнавалися наші читачі. 
Так, ми розповідали про уні-
кальне життя Адріана Коваль-
чука, сина петлюрівського 
капітана, польського харцера, 
радянського солдата, пред-
ставника родини, яка була 
вивезена у Сибір, Старійши-
ну Козацького Стрілецького 
Братства. У розмові із голо-
вним редактором «ВМ» Адрі-
ан Ковальчук зізнавався: «При 
мені усе життя була іконка, 
яку для мене перед призовом у 
військо тьотя вирізала з дідо-
вого альбома – „Сикстинська 
Мадонна” Рафаеля. Я вірю, що 
тьотя подарувала її від душі. 
Багато було різних випадків, 
але ікона мене вберегла. Вона 
і зараз зі мною». На жаль, це 
були одні із останніх публіч-
них слів Адріана Ковальчука. 
На початку 2010-го його не 
стало. 

Єжи Ґедройць

З Новим Роком!

Адріан Ковальчук

Jubileusze i rocznice

W 2010-tym obchodzili-
śmy wiele jubileuszy. Mijają-
cy rok był Rokiem Chopina, 
cały świat obchodził 200-lecie 
urodzin polskiego geniusza. 
Talent kompozytora i muzyka 
inspirowały najmłodszych ar-
tystów do udziału w konkursie 
Chopinowskim. Utalentowany 
Niemiec Alfred Einstein po-
wiedział kiedyś o wyjątkowym 
wpływie, który Chopin wywarł 
na świat: «Znajdował on naśla-
dowców nie tylko w Warsza-
wie, lecz od Północy do Połu-
dnia, od Oslo do Palermo, od 
Wschodu do Zachodu, od Pe-
tersburga do Paryża. Podobnie 
jak żaden kompozytor muzyki 
symfonicznej XIX wieku nie 
mógł nie dostrzec Beethovena, 
tak żaden kompozytor muzyki 
fortepianowej po roku 1830 
nie mógł pominąć Chopina».

Wiosną po raz kolejny uczci-
liśmy jedną z najwybitniejszych 
poetek współczesnej Ukrai-
ny, Linę Kostenko. W swoich 
utworach jest ona zawsze mło-
da i optymistyczna, mimo że 
obchodziła już 80. urodziny.

30 lat temu w Polsce powstał 
związek zawodowy «Solidar-
ność», którego działalność do-
prowadziła Polskę do transfor-
macji ustrojowej. W ramach 
obchodów tego wydarzenia 
chodziliśmy do Galerii Sztuki 
na otwarcie wystawy plakatów 
«Solidarności».

W 2010-tym uczciliśmy 
pamięć wielkiego Giedroycia, 
który zmarł 10 lat temu. Był 
on «przekonany o wyjątkowym 
znaczeniu Ukrainy w Europie 
Wschodniej oraz doceniał po-
lityczne znaczenie ukraińskie-
go ruchu niepodległościowe-
go, przede wszystkim z nurtu 
petlurowskiego. Za jeden z 
głównych obowiązków polskiej 
emigracji uważał doprowadze-
nie do normalizacji stosunków 
polsko-ukraińskich oraz wspie-
ranie niepodległościowych dą-
żeń samych Ukraińców».

W tym roku uczciliśmy też 
pamięć 22 tysięcy polskich ofi -
cerów – ofi ar tragedii katyń-
skiej. Była to już 70-ta rocznica.

Czarna strona Katynia

W kwietniowe dni po Świę-
tach Wielkanocnych miała 
miejsce jedna z największych 
tragedii, która dotknęła nie tyl-
ko Polaków, ale też ludzi na ca-
łym świecie. Tragiczne dla Po-
laków były te dni w 1940 roku, 
podobnie było w 2010. Ciężko 
uwierzyć w to, że dzisiejszy po-
stęp technologiczny nie może 
uchronić nas wtedy, gdy najbar-
dziej tego potrzebujemy.

Konsul Generalny RP w Łu-
cku Tomasz Janik zwrocił się 
do obecnych w Katedrze Św. 
Piotra i Pawła, którzy przyszli 
uczcić pamięć ofi ar tragedii 
słowami: «10 kwietnia 2010 r. 
w godzinach porannych przy 
podchodzeniu do lądowania 
prezydenckiego samolotu do-
szło do jednej z największych 
tragedii w historii Polski. W 
drodze na uroczystości 70 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej w 
wypadku lotniczym śmierć po-
nieśli Prezydent Rzeczpospo-
litej Polskiej Lech Kaczyński, 
jego żona Maria Kaczyńska, 
przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych (posło-
wie, senatorowie, ministrowie, 
generałowie, dyrektorzy) elita 
polskiego państwa. Spośród 
nich chciałbym symbolicznie 
wymienić dwie osoby: ministra 
Andrzeja Przewoźnika, Sekre-
tarza Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, człowieka, 
dzięki któremu powstał właśnie 
Cmentarz w Katyniu. Minister 
Przewoźnik był również czę-
stym gościem właśnie tutaj na 
Wołyniu. Człowiek ogromnej 
wiedzy i kultury, któremu Pol-
ska zawdzięcza zachowanie w 
zbiorowej pamięci miejsc bę-
dących kamieniami milowymi 
naszej historii. Drugą osobą, 
którą chciałbym wspomnieć 
jest wiceminister Spraw Za-
granicznych Andrzej Kremer, 
jeden z fi larów naszego mini-
sterstwa, do którego kompe-
tencji między innymi należało 
kreowanie polskiej polityki 
Wschodniej. Człowiek, który 
miał wiele sympatii dla Ukrai-
ny, czego wyrazem jest chociaż-
by fakt, że to właśnie z nim ja-
kiś miesiąc temu otwieraliśmy 
w Winnicy kolejny polski Kon-
sulat Generalny w Ukrainie».

«Wybierz mnie, wy-
bierz mnie!..»

Nie w każdym roku mamy 
wybory, a w roku 2010 mieli-
śmy je dwa razy: prezydenckie 
na początku roku oraz lokalne 
na jesieni. Wyniki naszych skre-
śleń w kabinach do głosowania 
zdążyliśmy już «zweryfi ko-
wać». Niestety musimy konsta-
tować, że liczba zadowolonych 
w naszym kraju nie zwiększyła 
się. A cytat z publikacji w «Mo-
nitorze Wołyńskim» pozostaje 
aktualnum do tej pory: «Nasze 
ulice są posprzątane z plaka-
tów agitacyjnych, a z bilbordów 
już nie «patrzą» na nas prawie 
szczerym spojrzeniem setki 
«biedaczków», którzy chcą jed-
nego – oddanego głosu w okrę-
gu wyborczym na ich skromną 
personę. Pocztowe skrzynki 
nie «pękają» od nadmiaru pa-

pierowej produkcji. Ostatnie 
wybory osobiście dla mnie były 
przerażające przez to, że tak ła-
two zostały wyrzucone na wiatr 
ogromne koszty, które przed 
tym zmaterializowały się w ab-
surdalną, a jednak wiele obie-
cującą produkcję – telewizyjną, 
radiową, gazetową i broszuro-
wą, która nikomu nie była po-
trzebna. Gdyby tysiące, milio-
ny hrywien zostały wydane na 
budowę placów zabaw, to każ-
dy blok miałby swoje huśtawki 
i piaskownice. Przynajmniej 
choć jakiś ślad zostawiliby 
po sobie zadurzeni od euforii 
zwycięstwa tysiące chętnych 
do znalezienia się chociażby w 
jakimkolwiek fotelu deputowa-
nego».

Przypominamy też inne wy-
bory w tym roku, polskie. Nasz 
zachodni sąsiad też wybierał 
nowego prezydenta i nowe wła-
dze lokalne, ale nie nam oce-
niać ich rezultaty.

Nasi bohaterowie

W tym roku bohaterami 
publikacji «Monitora Wołyń-
skiego» byli ludzie, którzy za-
sługiwali na to, żeby o ich losie 
dowiedzieli się czytelnicy. Opo-
wiadaliśmy na przykład o Ad-
rianie Kowalczuku – człowieku 
niezwyczajnego losu, synu pet-
lurowskiego kapitana, polskim 
harcerzu, żołnierzu radzie-
ckim, członku rodziny, która 
została wywieziona na Syberię, 
Przewodniczącym Starszyzny 
Kozackiego Bractwa Strzele-
ckiego. W rozmowie z redakto-
rem naczelnym «MW» Adrian 
Kowalczuk przyznał: «Całe ży-
cie jest przy mnie ikonka, jaką 
przed pierwszym powołaniem 
do wojska moja ciocia wycięła 
z albumu dziadka – Madonna 
Sykstyńska Rafaela. Wierzę, 
że ciocia podarowała mi ją ze 
szczerego serca. Wiele się zda-
rzyło ale ikona strzegła mnie i 
jest ze mną do tej pory». Nie-
stety były to jedne z ostatnich 
słów wypowiedzianych pub-
licznie przez Adriana Kowal-
czuka. Zmarł na początku 2010 
roku.

Łucczanin Anatolij Sier-
kow, który przeszedł afgańskie 
ścieżki podczas okropnej woj-
ny, opowiedział nam o trud-
nych latach, które przeżyło 
wiele ludzi. Ponad 20 lat temu 
wojska radzieckie zostały wy-
prowadzone z Afganistanu, ale 
te wydarzenia do tej pory wy-
wołują dławiące wspomnienia: 
«Trafi liśmy tam wbrew własnej 
woli. To, że jestem wojskowym, 
nie oznacza, że jestem sadystą. 
Nasza obecność z bronią w ręku 
w obcym kraju, gdzie toczy się 

2010-ий:
Рік, який забирав і давав…

2010-ty:
Rok, który zabierał i dawał…

Із наближенням різдвяних та новорічних свят кожен намагається зроби-
ти певні підсумки. 365 днів – чималий проміжок часу для людини, міста, 
країни і, навіть, світу. Траплялися моменти щасливі і трагічні, веселі і сумні, 
нейтральні і фантастичні. Редакційна команда «Волинського Монітора» ви-
рішила провести проміжну фінішну лінію. Аби йти далі, мусимо осмислити 
пройдене. Ми вирішили пригадати зі своїми вірними читачами найбільш 
пам’ятні моменти року, що минає.

Z przybliżeniem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku każdy robi jakieś pod-
sumowanie. 365 dni to niemały odcinek czasu dla człowieka, miasta, kraju, a nawet 
świata, w ciągu którego odbywają się momenty szczęśliwe i tragiczne, wesołe i 
smutne, neutralne i fantastyczne. Zespół redakcyjny «Monitora Wołyńskiego» posta-
nowił podkreślić kreską kolejny fi nisz. Żeby pójść dalej musimy zastanowić się nad 
tym, co się odbyło. Postanowiliśmy przypomnieć ze swoimi wiernymi czytelnikami 
najbardziej pamiętne momenty mijającego roku.

12 str.
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Власники Борохова – це 
одна з давніх родин Пере-
тяткевичів на Волині. Їх 
предок, Кшиштоф Перетят-
кевич, був у першій полови-
ні XVI століття комендантом 
Луцького замку і, свого часу, 
представляв польську сто-
рону на переговорах із геть-
маном Іваном Виговським 
при підписанні Гадяцьких 
угод.

У подружжя Юзефіни 
і Валерія Перетяткевичів 
було троє синів: Аурелій-
Адам, Станіслав та Еразм-
Олександр. Саме вони та 
декотрі з їхніх дітей стали по-
стійними мешканцями Луць-
ка, а згодом були поховані 
на католицькому кладовищі. 
Маєток у Борохові згідно за-
повіту перейшов до старшо-
го з братів Аурелія-Адама. 
У 1890-их роках він осліп і 
разом із родиною переїхав 
до Луцька. Маєток передав 
молодшому брату Станісла-
ву, а сам жив на пенсію. Меш-
кав з родиною спочатку на 
Кафедральній вулиці, а зго-
дом – на Ягеллонській (нині 
– вулиця Лесі Українки). В 
Аурелія-Адама і його дру-
жини Ядвіги було шестеро 
дітей: чотири доньки та двоє 
синів. Лише дві доньки (Ма-
рія і Гелена) не «розлетілися», 
як інші, по світах, а залиши-
лися лучанками і працювали 
у  державній гімназії імені Та-
деуша Костюшка.

У Державному архіві 
Волинської області збе-
рігається особова справа 
Марії Перетяткевичівни, а 
також декілька інших доку-
ментів, що пов’язані із нею. 
Вона народилася у 1883 році. 
Першу освіту здобула у мо-
настирській школі. Потім 
була Житомирська гімназія, 
у якій навчалися чи не усі 
Перетяткевичі, і філологіч-
ний відділ Вищих жіночих 
курсів у Києві. Завершилася 
освіта спеціальним іспитом 
із французької мови. Свою 
вчительську кар’єру розпо-
чала у жіночій Житомир-
ській гімназії імені Юліуша 
Словацького, а з 1919 року, 
разом із сестрою, вчитель-
кою німецької мови, працює 
у Луцькій державній гімна-
зії. Одночасно, як кращий 
вчитель французької мови, 
була інспектором при воє-
водському кураторії осві-
ти. Учні гімназії вчительку 
французької мови любили, 
не дивлячись на її суворість 
і вимогливість, а між собою, 
за її романтичний характер, 
називали Телеменою. Осо-
бисте життя Марії Перетят-
кевич – любов до єврейсько-
го студента – лягло в основу 
книги Гелени Богушевської 
„Чекаємо на життя”.

Другий власник Борохо-
ва у Луцьку не проживав, 

проте його син Ян не тіль-
ки мешкав у місті постійно, 

але й обіймав ряд високих 
посад у різних державних і 
громадських організаціях. 
Ян Станіславович Перетят-
кевич був суддею примирен-
ня, включений у список ви-
борців міської думи, а в 1919 
році, з родичем Еразмом 
Валер’яновичем, був запро-
шений на урочисте засідан-
ня польського магістрату, 
на якому зачитувався Указ 
керівника держави Юзефа 
Пілсудського про включен-
ня Волині до складу Поль-
ської Республіки. У міжво-
єнний час Ян Перетяткевич 
був віце-старостою Луцька, 
членом об’єднання землев-
ласників Волині та членом 
дирекції їхнього банку.

Не менш значним гро-
мадським діячем був най-
молодший з братів – Еразм-
Олександр. Із батьківського 
маєтку йому дістався філь-
варок Затишшя. Після за-
кінчення Житомирської гім-
назії він постійно проживав 
у Луцьку, де йому належало 
декілька будинків. Спочатку 
Еразм Перетяткевич мешкав 
на Кафедральній вулиці, а в 
1895 році на публічних тор-
гах придбав двоповерховий 
будинок на Ринковому май-
дані. У 1913 році він купив у 
Божени Суліменко її забор-
говану садибу із землею та 
будівлями на Фельдшерівці 
(між вулицями Словацького 
та Унії Любельської, нині —  
вулиць Словацького та Шев-
ченка). Оскільки земельна 
ділянка виявилася горбис-
тою, то житловий будинок 
був на сутеренах (з напів-
підвальними кімнатами). 
На широкому подвір’ї були 
стайня, возовня й інші гос-
подарські споруди.

Як власник значного ма-
єтку Еразм-Олександр був 
обраний головою союзу зем-
левласників Луцького пові-
ту, входив до складу Луцької 
міської думи, очолював дея-
кі її комітети.

Після виникнення у 1918 
році «Польської шкільної 
мацєжі» входив до її складу. 
З 1919 року був лавним (засі-
дателем) магістрату. Постій-
ний учасник усіх урочистих 
засідань магістрату. Помер 
Еразм Перетяткевич у 1934 
році, похований, як і інші 
Перетяткевичі, на старій 
частині римо-католицького 
кладовища (нині там знахо-
диться Меморіал Пам’яті).

Серед членів іншої гіл-
ки цієї великої родини, 
пов’язаних із Луцьком, варто 
ще згадати Адама Перетят-
кевича – автора книги про 
Луцьку державну гімназію. 
Він закінчив цю гімназію, а 
в 1937 році, з нагоди потрій-
ної річниці Юзефа Ігнація 
Крашевського (народження, 
смерть і перебування на Во-
лині) був учасником ритуалу 
святкового найменування 
вулиці його іменем. 

Це лише окремі сліди у 
побутовій біографії міста, 
які залишив розлогий рід 
Перетяткевичів, і про які 
свідчать архівні документи. 

Właściciele Borochowa byli 
jedną z najdawniejszych rodzin 
Peretiatkiewiczów na Wołyniu. 
Ich przodek, Krzysztof Peretiat-
kiewicz, w pierwszej połowie 
XVI wieku był komendantem 
Łuckiego Zamku i reprezentował 
polską stronę podczas rokowań z 

hetmanem Iwanem Wyhowskim 
w trakcie zawierania w Hadzia-
czu słynnejz umowy o Rzeczy-
pospolitej Trojga Narodów.

Państwo Józefi na i Walerij 
Peretiatkiewiczowie mieli trzech 
synów: Aureliusza-Adama, Sta-
nisława i Erazma-Aleksandra. 
Właśnie oni i niektóre z ich 
dzieci byli pierwszymi osiadły-
mi mieszkańcami Łucka, a po 
jakimś czasie zostali pochowa-
ni na cmentarzu katolickim. 
Zgodnie z testamentem, po-
siadłość w Borochowie została 
przekazana starszemu syno-
wi – Aureliuszowi-Adamowi. 
W latach 1890-tych on stracił 
wzrok i wraz z rodziną przeniósł 
się do Łucka. Majątek przekazał 
młodszemu bratu Stanisławowi, 
sam zaś utrzymywał się z renty. 
Najpierw z rodziną mieszkał 
przy ulicy Katedralnej, później 
przy Jagiellońskiej (obecnie uli-
ca Łesi Ukrainki). Aurelij-Adam 
i jego żona Jadwiga wychowali 
sześcioro dzieci: cztery córki i 
dwóch synów. Tylko dwie córki 
(Maria i Helena) nie wyruszyły, 
jak inni, w świat, a pozostały w 
Łucku i pracowały w Gimna-
zjum Państwowym imienia Ta-
deusza Kościuszki.

W Państwowym Archiwum 
w obwodzie wołyńskim znaj-
duje się akt osobowy Marii 
Perertiatkiewiczówny i kilka 
innych dokumentów dotyczą-
cych jej rodziny. Urodziła się 
ona w roku 1883. Podstawowe 
wykształcenie zdobyła w szkole 
klasztornej. Potem ukończy-
ła gimnazjum w Żytomierzu, 
do którego uczęszczała niemal 
cała rodzina Peretiatkiewiczów. 

Następnym etapem nauki był 
wydział fi lologiczny Wyższych 
Kursów Żeńskich w Kijowie. 
Studia zostały uwieńczone eg-
zaminem z języka francuskiego. 
Karierę nauczycielską rozpo-
częła w Żytomierskim Gimna-
zjum Żeńskim imienia Juliusza 

Słowackiego, a od 1919 roku 
razem z siostrą, nauczycielką 
języka niemieckiego, rozpoczę-
ła pracę w Łuckim Gimnazjum 
Państwowym. Uhonorowana 
jako najlepszy nauczyciel języka 
francuskiego, była inspektorem 
wojewódzkiego kuratorium 
oświaty. Uczniowie gimnazjum 
bardzo lubili nauczycielkę języ-
ka francuskiego, bez względu na 
jej ostrość i wymagania, i mię-
dzy sobą nazywali ją, za jej ro-
mantyczny charakter, Telimeną. 
Życie osobiste Marii Peretiatkie-
wicz – miłość do żydowskiego 
studenta – przyczyniło się do 
powstania książki Heleny Bogu-
szewskiej „Czekamy na życie”.

Następny właściciel Boro-
chowa w Łucku nie mieszkał, 
jednak jego syn Jan nie tylko 
zamieszkał w mieście na stale, 
ale też obejmował wysokie sta-
nowiska urzędowe w różnych 
instytucjach państwowych i 
obywatelskich. Jan Peretiatkie-
wicz, syn Stanisława, był sędzią 
rozejmu, jako kandydat uczest-
niczył w wyborach do Dumy 
Miejskiej, a w 1919 roku ze 
swoim krewnym Erazmusem, 
synem Waleriana, został zapro-
szony na uroczyste posiedzenie 
polskiego magistratu, gdzie 
zostało przeczytane Rozporzą-
dzenie naczelnika państwa Jó-
zefa Piłsudskiego o włączeniu 
Wołynia do Rzeczypospolitej 
Polski. W okresie międzywo-
jennym Jan Peretiatkiewicz był 
wicestarostą Łucka, członkiem 
Stowarzyszenia Ziemskiego 
Wołynia i członkiem dyrekto-
rium jego banku.

Nie mniej wybitnym dzia-

łaczem społecznym był 
najmłodszy spośród braci 
– Erazm-Aleksander. Od oj-
cowskiego majątku przejął on 
folwark Zacisze. Po ukończeniu 
gimnazjum w Żytomierzu na 
stale zamieszkał w Łucku, gdzie 
posiadał kilka domów. Najpierw 
Erazmus Peretiatkiewicz miesz-
kał przy ulicy Katedralnej, a w 
1895 roku na targach publicz-
nych kupił piętrowy budynek na 
Placu Rynkowym. W roku 1913 
wykupił u Bożeny Sulimenko 
zadłużone przez nią domostwo, 
ziemię i budynek ma Feld-
szerówce (pomiędzy ulicami 
Słowackiego i Unii Lubelskiej, 
obecnie – ulicami Słowackiego 
i Szewczenki). Ponieważ działka 
okazała się pagórkowatą, dom 

mieszkalny został założony na 
suterenach (o pokojach piw-
nicznych). Na szerokim dzie-
dzińcu znajdowały się stajnia, 
wozownia i inne budynki go-
spodarcze.

Jako właściciel dużych po-
siadłości, Erazmus-Aleksander 
został wybrany na prezesa Sto-
warzyszenia Ziemskiego Po-
wiatu Łuckiego, był członkiem 
Łuckiej Dumy Miejskiej, prze-
wodniczył w niektórych jej ko-
mitetach.

Po powstaniu w 1918 roku 
Polskiej Macierzy Szkolnej zo-
stał jej członkiem. Od 1919 roku 
pełnił funkcje ławnego magi-
stratu. Erazmus Peretiatkiewicz 
zmarł w 1934 roku i został po-
chowany – podobnie jak inni 
członkowie tej rodziny – w sta-
rej części cmentarza rzymsko-
katolickiego (gdzie obecnie jest 
położony Memoriał Pamięci).

Wśród członków innej gałę-
zi tej licznej rodziny związanej 
z Łuckiem należy również wy-
mienić Adama Peretiatkiewi-
cza – autora książki o Łuckim 
Gimnazjum Państwowym. 
Ukończył on to gimnazjum, a 
w 1937 roku, z okazji potrójnej 
rocznicy Józefa Ignacego Kra-
szewskiego (urodzin, śmierci i 
pobytu na Wołyniu), uczestni-
czył w uroczystości mianowa-
nia ulicy jego imieniem.

To są tylko niektóre pozo-
stawione przez rozległą rodzinę 
Peretiatkiewiczów ślady w by-
towej biografi i miasta. Historię 
tę poświadczają dokumenty ar-
chiwalne.

Імена

Родовід давніх лучан 
– Перетяткевичів
Пожовклий аркуш гербового паперу, 
підшитий, складений удвоє. З вільної 
сторінки хижо виглядає водяний знак 
двоголового орла. Зворотня сторона 
зайнята зверненням до всеросійського 
государя-імператора поміщиків села Бо-
рохів – Валерія Миколайовича і Юзефі-
ни, Францевої доньки, Перетяткевичів. 
Подружжя просить підтвердити фінан-
сову благонадійність їх маєтку.

Вальдемар ПЯСЕЦЬКИЙ, краєзнавецьЕразм Перетяткевич із дружиною

Rodowód dawnych 
mieszkańców Łucka – 
Peretiatkiewiczów
Pożółkłe kartki herbowego papieru, pod-
szyte, zgięte wpół. Z wolnej strony dra-
pieżnie wygląda znak wodny orła o dwóch 
głowach. Rewers wypełniony odezwą do 
imperatora Wszechrosji ułożoną przez 
właścicieli ziemskich ze wsi Borochów – 
Walerija, syna Mikołaja, i Józefi ny, córki 
Franca, z rodziny Peretiatkiewiczów. Mał-
żeństwo prosi o potwierdzenie wypłacal-
ności fi nansowej ich majątku.

Waldemar PIASECKI, krajoznawca
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Історія польської комунальної
поліції міста Луцька

Становлення перших польських поліцейських структур на Волині 
пов’язано зі вступом у регіон армії Юзефа Галлера у травні 1919 року. 

Зміна влади у Луцьку, протягом другої половини травня 1919 року, зумо-
вила перехід правоохоронних функцій від колишньої міської міліції до 
структур польської комунальної поліції.

У міжвоєнній Польщі комунальна полі-
ція була утворена згідно з декретом Юзе-
фа Пілсудського ще у січні 1919 року. Така 
структура функціонувала під наглядом міні-
стра внутрішніх справ та органів місцевого 
самоврядування. Її керівний склад призна-
чався міністром внутрішніх справ, а фінан-
сування здійснювалося за рахунок коштів 
Міністерства фінансів та магістратів. Крім 
того, органи місцевого самоврядування були 
зобов’язані безкоштовно надавати службов-
цям комунальної поліції приміщення для ви-
конання їхніх функцій та для проживання. 
Організація комунальної поліції проводи-
лася за військовим взірцем, особовий склад 
формувався шляхом добровільного набору 
кандидатів. Вимоги до претендента на служ-
бу в її лавах були такі: мати щонайменше 25 
років, володіти необхідними для служби зді-
бностями та відмінним фізичним здоров’ям, 
вільно володіти польською мовою на усному 
та письмовому рівнях. 

Організація комунальної поліції у місті 
Луцьку тривала з 21 червня по 16 липня 1919 
року. Як свідчать архівні джерела, перехід пра-
воохоронних функцій від міської міліції до 
комунальної поліції проходив мирно. Комісар 
Луцького повіту (як голова адміністративної 
влади) та новопризначений начальник кому-
нальної поліції Л. Прушинський навіть висло-
вили колишньому начальнику міської міліції 
м. Луцька А. Марковському письмову подяку. 
Крім того, комісар звернувся до магістрату 
міста з проханням створити спеціальну ко-
місію, яка б займалася виплатами заробітної 
платні колишнім службовцям міської міліції. 
Слід зауважити, що Л. Прушинський у червні 
1919 року навіть призначив А. Марковського 
керівником відділу прописки комунальної по-
ліції м. Луцька.

Комунальна поліція Луць-
ка розташо вувалася на 
вулиці Кредитній (Кредитовій) недалеко 
від римо-католицького костелу святих Пе-
тра і Павла. Орган складався з адміністра-
тивного відділу (начальник поліції, його 
помічник, секретар та машиністка), судово-
кримінального відділу (керівник, працівник 
канцелярії, два сержанти та два рядових), 
відділу прописки (керівник і працівник кан-
целярії), санітарного відділу (керівник, пра-

цівник канцелярії та три молодші санітари) 
та резервного відділу у кількості 10 осіб. У 
червні 1919 року особовий штат працівників 
комунальної поліції нараховував 100 служ-
бовців.

21 червня 1919 року начальник комуналь-
ної поліції Л. Прушинський призначив Ю. 
Капітана секретарем адміністративного від-
ділу, Т. Ковальського – працівником канце-
лярії адміністративного відділу, О. Якобчука 
– керівником санітарного відділу, М. Марчу-
ка – керівником судово-кримінального відді-
лу. У червні 1919 року місто Луцьк було по-
ділено на три поліцейські райони. У вересні 
цього ж року було виокремлено четвертий 
район. У кожному районі розташовувався 
комісаріат поліції та шість дільниць.

Організація комунальної поліції у Луць-
ку проводилася швидкими темпами. Пере-
важна більшість поліцейських були укра-
їнцями та росіянами. Основу комунальної 
поліції склали колишні працівники міської 
міліції Житомира. Упродовж червня-вересня 
1919 року серед особового штату комуналь-
ної поліції м. Луцька тривали реформацій-
ні процеси. Майже кожен службовий наказ 
капітана Л. Прушинського стосувався при-
йняття на службу або звільнення працівни-
ка поліції. У липні 1919 року особовий штат 
працівників комунальної поліції складав 109 
службовців; у жовтні цього ж року – 120 осіб. 

16 липня 1919 року в Луцьку відбулося 
урочисте освячення адміністративного від-
ділу комунальної поліції. На думку Л. Пру-
шинського, у цей день завершилася комплек-
тація особового складу. „Сьогоднішній день 
нагадує нам, що ми – поляки – є сторожею 
правопорядку... На нашу долю випала велика 
місія – стати на сторожі справедливості...! 
Нехай це буде нашим гаслом! [...]”, – писав 
керівник комунальної поліції м. Луцька у на-
казі № 18 від 16 липня 1919 року.

Окрім забезпечення правопорядку, ко-
мунальна поліція виконувала чимало до-
ручень магістрату Луцька. Вже у перших 
наказах начальник поліції наголошував на 
необхідності поліцейського нагляду за що-
денним прибиранням усіх вулиць міста. 
Розпорядження стосувались як державних 
установ, так і приватних будинків. Більше 
того, санітарний відділ комунальної поліції 
здійснював нагляд за дотриманням відповід-
ного стану чистоти крамниць, ринків, закла-
дів громадського харчування, перукарень, 
лазень. У віданні поліції перебував контроль 
за дотриманням реєстрації транспортних за-
собів (проводилася навіть реєстрація вело-
сипедів), а також облік коней, щоб запобіг-
ти їхнє викрадення. Поліція контролювала 
торгівлю кіньми під час ярмарків. 7 жовтня 
1919 року відділ статистики луцького магі-
страту повідомляв комісарові повіту (пред-
ставникові тимчасової адміністративної 
влади, – авт.) про отримання від керівництва 
комунальної поліції статистичних відомос-
тей щодо чисельності мешканців Луцька, а 
також передмістя (Гнідава і Красне).

Згідно з наказом начальника поліції, під-
комісар кожного поліцейського району був 
зобов’язаний щоранку подавати письмовий 
рапорт керівництву про події, які відбулися 
протягом доби. Однак, як засвідчила прак-
тика, згадувані рапорти часто складалися 
недбало, з чималою кількістю виправлень і 
навіть чорнильними плямами. Нерідко по-
ліцейське керівництво навіть не могло зро-
зуміти змісту цих повідомлень, адже багато 
з них складалися російською мовою. Такий 
стан справ був пов’язаний із тим, що штат 
комунальної поліції, на початках її існування, 
у переважній більшості, складали колишні 
службовці міської міліції, котрі не володіли 

Historia polskiej policji komunalnej
 w mieście Łucku

Kształtowanie się pierwszych polskich organizacji policyjnych na Wołyniu 
związane jest ze wstąpieniem do regionu armii Józefa Hallera w maju 1919 

roku. Zmiana władzy w Łucku w ciągu drugiej połowy maja 1919 roku uwarun-
kowała przejście funkcji ochrony porządku prawnego od byłej milicji miejskiej 
do polskiej policji komunalnej.

W międzywojennej Polsce poli-
cja komunalna została utworzona 
na podstawie dekretu Józefa Piłsud-
skiego jeszcze w styczniu 1919 roku. 
Taka formacja funkcjonowała pod 
nadzorem ministra spraw wewnętrz-
nych oraz lokalnych samorządów. Jej 
kierownictwo było powoływane przez 
ministra spraw wewnętrznych, a finan-
sowanie dokonywane było przez Mi-
nisterstwo Finansów oraz magistraty. 
Oprócz tego, lokalne samorządy zobo-
wiązane były nieodpłatnie udostępniać 
policji komunalnej pomieszczenia do 
wykonywania właściwych funkcji oraz 
do zamieszkania. Organizacja policji 
komunalnej odbywała się według  wzo-
rów wojskowych, skład osobowy for-
mował się z kandydatów, którzy zgło-
sili się dobrowolnie. Od pretendenta 
na służbę w jej szeregach wymagano: 
ukończenia 25 roku życia, posiadania 
niezbędnych do służby umiejętności 
oraz doskonałego zdrowia fizycznego, 
znajomości języka polskiego – ustnego 
i pisemnego. 

Organizacja policji komunalnej w 
mieście Łucku trwała od 21 czerwca 
do 16 lipca 1919 roku. Jak podają źród-
ła archiwalne, przejęcie przez policję 
komunalną funkcji ochrony porządku 
prawnego (którą przed tym wykony-
wała milicja miejska) odbywało się pokojo-
wo. Komisarz powiatu łuckiego (jako główny  
przedstawiciel władzy państwowej) wraz z no-
wym kierownikiem policji komunalnej L. Pru-
szyńskim wręczyli nawet pisemne podzięko-
wanie byłemu kierownikowi milicji miejskiej 
miasta Łucka A. Markowskiemu. Oprócz tego, 
komisarz zwrócił się do magistratu miasta z 
prośbą o utworzenie specjalnej komisji, która 
zajmowałaby się wypłatą wynagrodzenia by-
łym funkcjonariuszom milicji miejskiej. War-
to zaznaczyć, że L. Pruszyński w czerwcu 1919 
roku powołał A. Markowskiego na stanowisko 
kierownika działu meldunkowego w policji 
komunalnej miasta Łucka.

Policja komunalna w Łucku zajmowała bu-
dynek przy ulicy Kredytowej, niedaleko Kate-
dry Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Znaj-
dował się tam dział administracyjny (kierownik 
policji, jego pomocnik, sekretarz i maszynistka), 
dział sądowo-kryminalny (kierownik, pracow-
nik kancelarii, dwaj sierżanci i dwaj szeregowi), 
dział meldunkowy (kierownik i pracownik kan-
celarii), dział sanitarny (kierownik, pracownik 
kancelarii i trzej młodsi sanitariusze) oraz dział 
rezerwowy składający się z 10 osób. W czerwcu 
1919 roku skład osobowy pracowników policji 
komunalnej liczył 100 funkcjonariuszy.

21 czerwca 1919 roku kierownik policji ko-
munalnej L. Pruszyński powołał J. Kapitana na 
stanowisko sekretarza działu administracyjne-
go, T. Kowalskiego – na stanowisko pracownika 
kancelarii działu administracyjnego, O. Jakob-
czuka – na stanowisko kierownika działu sani-
tarnego, M. Marczuka – na stanowisko kierow-
nika działu sądowo-kryminalnego. W czerwcu 
1919 roku miasto Łuck zostało rozdzielone na 
trzy rejony policyjne. We wrześniu tegoż roku 
został utworzony czwarty rejon. W każdym 
rejonie znajdował się komisariat policji i sześć 
okręgów.

Organizacja policji komunalnej w Łucku 
przeprowadzana była w szybkim tempie. 
Większość policjantów to byli Ukraińcy i Ro-
sjanie. Podstawę policji komunalnej stanowili 
byli pracownicy milicji miejskiej Żytomierza. 
Od czerwca do września 1919 roku na etatach 
policji komunalnej miasta Łucka zaszło wiele 
zmian. Prawie każdy rozkaz kapitana L. Pru-
szyńskiego dotyczył przyjęcia na służbę albo 

zwolnienia pracownika policji. W lipcu 1919 
roku na etacie policji komunalnej było 109 
funkcjonariuszy, w październiku tegoż roku 
– 120 osób. 

16 lipca 1919 roku w Łucku odbyło się uro-
czyste poświęcenie działu administracyjnego 
policji komunalnej. Zdaniem L. Pruszyńskie-
go w tym dniu zakończyło się kompletowanie 
składu osobowego. „Dzień obecny przypomina 
nam, że my – Polacy – stoimy na straży porząd-
ku prawnego... Na nasz los oczekuje wielka mi-
sja – stanąć na straży sprawiedliwości...! Niech to 
będzie naszym hasłem! [...]”, – pisał kierownik 
policji komunalnej miasta Łucka w nakazie nr 
18 od 16 lipca 1919 roku.

Oprócz zabezpieczenia porządku praw-
nego, policja komunalna wykonywała sporo 
poleceń magistratu Łucka. Już w pierwszych 
nakazach kierownik policji zwracał uwagę 
na niezbędność nadzoru policyjnego nad co-
dziennym sprzątaniem wszystkich ulic miasta. 
Rozporządzenia dotyczyły tak państwowych 
instytucji, jak i domów prywatnych. Oprócz 
tego dział sanitarny policji komunalnej spełniał 
kontrolę nad dotrzymaniem odpowiedniego 
stanu czystości sklepów, targowisk, zakładów 
żywienia zbiorowego, salonów fryzjerskich i 
łaźni. Policja kontrolowała także rejestrację po-
jazdów (przeprowadzana była nawet rejestra-
cja rowerów), a także koni, żeby zapobiec ich 
kradzieży. Policja kontrolowała handel końmi 
podczas jarmarków. 7 października 1919 roku 
dział statystyki łuckiego magistratu podawał  
komisarzowi powiatu (przedstawicielowi cza-
sowej władzy administracyjnej, – aut.) komu-
nikat o otrzymaniu od kierownictwa policji 
komunalnej informacji statystycznych o liczbie 
mieszkańców Łucka, a także przedmieść (Gni-
dawa i Krasne).

Według rozporządzenia kierownika policji, 
podkomisarz każdego rejonu policyjnego był 
zobowiązany każdego ranka składać na ręce 
kierownictwa pisemny raport o wydarzeniach, 
które odbyły się w ciągu doby. W praktyce jed-
nak wspominane raporty często pisane były 
nierzetelnie, mieściły wiele poprawek, a nawet 
kleksów atramentowych. Często policyjne kie-
rownictwo nawet nie mogło zrozumieć treści 
tych doniesień, ponieważ wiele z nich pisanych 
było po rosyjsku. Taka sytuacja wynikała z tego, 
że do składu osobowego policji na początkach 
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польською мовою. Для покращення ситуації, 
при міському управлінні комунальної поліції, 
за ініціативою Л. Прушинського, на початку 
липня 1919 року для службовців відкрилися 
спеціальні курси польської мови. Оплата пра-
ці викладачів проводилася шляхом відраху-
вання необхідних коштів із заробітної платні 
поліцейських. Службовцям, які нехтували 
розпорядженням керівництва щодо вивчення 
польської мови, загрожувала дисциплінарна 
відповідальність, однак могло дійти навіть до 
виключення з лав поліції. Стягнення наклада-
лись і за неохайний зовнішній вигляд під час 
виконання службових обов’язків.

У вересні 1919 року в Луцьку було ство-
рено управління слідчої поліції на чолі з ін-
спектором Я. Пєтчаком, яке розмістилося на 
вулиці Домініканській у приміщенні готелю 
„Краків” (займало 15 кімнат на першому по-
версі готелю). У жовтні того ж року, на основі 
розформованого санітарного відділу кому-
нальної поліції, з’явилася Луцька експози-
тура слідчої поліції під керівництвом «пшо-
довника» (старшого сержанта поліції, – ред.) 
Ю. Добржанського. Вона розташовувалася 
на вулиці Королеви Ядвіги, 26, де у 1920-х 
роках розмістилося Луцьке повітове управ-
ління державної поліції. Луцька експозитура 
слідчої поліції займала лише одну кімнату (у 
майбутньому – кабінет коменданта Луцького 
повітового управління державної поліції). З 
моменту заснування особовий штат Луцької 
експозитури слідчої поліції, окрім керівни-
ка Ю. Добржанського, складали: помічник 
керівника – П. Ашовський, секретар – Ю. 
Орловський, т.зв. „розвідники” – А. Кліман, 
М. Троц, Є. Ашовський, М. Золомський. За-

робітна плата керівника експозитури слідчої 
поліції становила 1120 марок, помічника ке-
рівника – 935 марок, секретаря – 810 марок, 
„розвідників” – 600 марок. 

Керівництво управління слідчої поліції 
регулярно інформувало владу Луцька та по-
віту про поточну ситуацію. Відповідний ра-
порт складався з наступних частин (рубрик): 
вбивства, викрадення коней, житлові кра-
діжки, дрібні крадіжки, лихварство, хабар-
ництво, підпали, переховування військового 
обмундирування та зброї, арешти.

11 та 22 березня 1920 року управління 
Луцької комунальної поліції повідомляло 
старосту повіту про відсутність у регіоні 
товарів першої необхідності. Начальник ко-
мунальної поліції у листі до старости від 31 
березня 1920 року так характеризував стан 
безпеки: „Злочинність невелика... 20 берез-
ня у передмісті Красне на вулиці Старо-
Броварній невідомі злочинці викрали у пана 
Яна Бєлецького близько пуда сала та півпуда 
м’яса... На вулиці Покровській з магазину Вав-
жика було викрадено 5 пудів борошна, 5 пудів 
фарби, цукру і солі на загальну вартість 2796 
марок. У ніч на 28 березня з каси окружного 
суду було викрадено 120000 марок....”.

Таким чином, становлення перших поль-
ських поліцейських структур у новітній 
історії Луцька пов'язано з діяльністю ко-
мунальної поліції. Вона функціонувала під 
верховенством тимчасової цивільної адміні-
страції й стала базою для створення органів 
державної поліції у 1921 році. 

Історія

Олег РАЗИГРАЄВ

jej istnienia w większości wchodzili byli funk-
cjonariusze milicji miejskiej, którzy nie posia-
dali znajomości języka polskiego. Dla polep-
szenia sytuacji przy miejskim zarządzie policji 
komunalnej z inicjatywy L. Pruszyńskiego na 
początku lipca 1919 roku rozpoczęły się spe-
cjalne kursy języka polskiego dla funkcjonariu-
szy. Wynagrodzenie wykładowców uzyskiwano 
przez odliczanie potrzebnych kwot z wynagro-
dzenia policjantów. Funkcjonariuszom, którzy 
lekceważyli rozporządzenie kierownictwa w 
sprawie nauki języka polskiego, groziła odpo-
wiedzialność dyscyplinarna, mogło dojść do 
zwolnienia z policji. Grzywna obowiązywała 
także za niedbały wygląd podczas wykonywa-
nia służbowych obowiązków.

We wrześniu 1919 roku w Łucku został 
stworzony zarząd policji śledczej na czele z 
inspektorem J. Pietczakiem, który znajdował 
się przy ulicy Dominikańskiej w pomieszcze-
niu hotelu „Kraków” (zajmowano 15 pokojów 
na parterze hotelu). W październiku tegoż roku 
zamiast rozformowanego działu sanitarnego 
policji komunalnej pojawiła się Łucka Ekspozy-
tura Policji Śledczej pod kierownictwem przo-
downika (starszego sierżanta policji, – red.) J. 
Dobrzańskiego. Znajdowała się ona przy ulicy 
Królowej Jadwigi 26, gdzie w latach 1920-tych 
znajdował się Łucki Powiatowy Zarząd Policji 
Państwowej. Łucka Ekspozytura Policji Śledczej 
zajmowała tylko jeden pokój (w przyszłości – 
gabinet komendanta Łuckiego Powiatowego 
Zarządu Policji Państwowej). Od momentu 
założenia do składu osobowego Łuckiej Eks-
pozytury Policji Śledczej oprócz kierownika 
J.Dobrzańskiego, wchodzili: pomocnik kierow-
nika – P. Aszowski, sekretarz – J. Orłowski, tzw.

„wywiadowcy” – A. Kliman, M. Troc, J. Aszow-
ski, M. Zołomski. Wynagrodzenie kierowni-
ka ekspozytury policji śledczej wynosiło 1120 
marek, pomocnika kierownika – 935 marek, 
sekretarza – 810 marek, „wywiadowców” – 600 
marek. 

Kierownictwo zarządu policji śledczej regu-
larnie informowało władze Łucka i powiatu o 
bieżącej sytuacji. Odpowiedni raport składał 
się z następujących części (rubryk): zabójstwa, 
kradzież koni, kradzieże  mieszkaniowe, drobne 
kradzieże, lichwiarstwo, łapówkarstwo, podpa-
lenia, przechowywanie mundurów wojskowych 
i broni, areszty.

11 i 22 marca 1920 roku zarząd łuckiej po-
licji komunalnej zawiadamiał starostę powiatu 
o braku w regionie towarów pierwszej potrze-
by. Kierownik policji komunalnej w liście do 
starosty od 31 marca 1920 roku tak opisał stan 
bezpieczeństwa: „Przestępczość jest niewielka... 
20 marca w przedmieściu Krasne przy ulicy 
Staro-Browarnej nieznani przestępcy skradli u 
pana Jana Bieleckiego blisko puda słoniny i pół 
puda mięsa... Przy ulicy Pokrowskiej ze sklepu 
Wawrzyka skradziono 5 pudów mąki, 5 pudów 
farby, cukru i soli – ogólny koszt 2796 marek. W 
noc na 28 marca z kasy okręgowego sądu skra-
dziono 120000 marek...”.

Rozwój pierwszych polskich policyjnych 
struktur w najnowszej historii Łucka związany 
jest z działalnością policji komunalnej. Funk-
cjonowała ona pod kierownictwem czasowej 
administracji cywilnej i stała się bazą do stwo-
rzenia organów państwowej policji w 1921 
roku. 

Oleg RAZYGRAJEW

Зося Радзішевська
Уже понад 20 років у Доросинівській середній школі Рожищенського 

району діє музей історії навчального закладу і села. Він постійно по-
повнюється цікавими архівними документами, фотознімками, газетними 
публікаціями. Чимало нових надходжень до музею було у рік, коли школа 
відзначала 120-річчя від часу заснування.

Розпочинала вона свою 
освітню діяльність, як церков-
ноприходська, ще у далекому 
1888 році. У її історії був пері-
од (13 років), коли школа мала 
статус народної початкової – 
«повшехної». Тоді викладання 
предметів там велося, пере-
важно, польською мовою. В 
експозиції музею про цей пе-
ріод засвідчують декілька світ-
лин – знімок самої школи, ди-
ректорки Зофії Гамалєї, учнів 
випускного класу 1931 року та 
оригінал свідоцтва Афанасії 
Хмельовської про успішне за-
кінчення цього закладу.

У старожилів села Дороси-
ні Івана Іщука та Володимира 
Редчука місцевий літератор 
Степан Шванц, свого часу, 
брав інтерв'ю про їх навчання 
у цій школі. У Марфи Демчук 
він записав спогади про її по-
другу – молоду фельдшерку 
Зосю Радзішевську. На їх осно-
ві він написав замальовку, 
яка знаходиться в експозиції 
музею. Пропонуємо до вашої 
уваги скорочений її варіант.

Зося

Потяг димів і дуднів на сти-
ках рейок: “На Во-линь... На 
Волинь...”. На вікно набігали 
незнайомі краєвиди і неквап-
но відсовувалися. На більших 
станціях потяг затримувався, 
дрібніші минав. Та все дуднів: 
“На Во-линь... На Волинь...”. 
Та все повторював – відстуку-
вав: “Не їдь... Не їдь...”. 

А вона їхала з документом 
про закінчення акушерсько-
го відділу медичного ліцею у 
Познані. У молодих очах по-
винна би радість бути: ліцей 
закінчено успішно, з відзна-
кою, попереду праця. А в них, 
натомість, сум і наляк. Сум – 
то від недавнього прощання з 
батьками, сестрою, з меншим 

братиком, з рідною домівкою. 
А наляк... її лякали Волин-

ню. А ще пригадувалось зі 
шкільного підручника: 

Очерети...татаракі...
Шувари...мокрадла...
Стоїш в водзє,
Сяно косіш - 
Вода ці го скрадла!..
І поставали в уяві Волинь з 

її Поліссям – ще їх не бачила: 
стоїть у воді волинянин у бі-
лому полотняному одязі (як у 
підручнику на малюнках), ко-
сить очерет. А вода крала його 
працю. І він плавав на човні 
та вибирав його... А довкруги 
ліси, переліски, болота, вода, 
зарослі. Торочили їй: “Народ 
там...ой, народ! Відсталий, не-
приязний і недобрий”. А душа 
все ж проймалась співчуттям 
до того волинського трудів-
ника, який стояв у воді і ко-
сив очерет...

“Воєводський лєчебний 
зажонд” в Луцьку скерував 
її до “Повітового зажонду” в 
Рожище. Там їй невимовно 
зраділи: “Ой, як пані нам по-
трібна! Бо скільки у нас тут 
лікарів? Поїде пані до Щурин-
ської гміни. Тільки не до Щу-
рина, а до Великих Березолуп. 
Бо хоч гміна Щуринська, але 
знаходиться у Великих Бере-
золупах. Так село зветься. А 
там дадуть для пані місце, де 
треба буде працювати. То на 
все добре, пані Зося. Не ля-
кайтеся. Все буде гаразд!”. 

Молоду фельдшерку-
акушерку зустріли в Дороси-
нях по-різному. Зраділи одні: 
це ж бо – лікар. Інші скеп-
тично: “Що вона знає, а що 
вона може, та дівчина”. Треті 
– зовсім байдуже: якщо маєш 
бути здоровим, буде йти на 
здоров’я... Якщо тобі назна-
чено померти, то помреш. І не 
треба, щоб в тому допомагали 
лікарі”. 

У Доросинях Зося Радзі-
шевська не знайшла стільки 
боліт, води, як їх вбачалося в 
уяві раніше. Доросинівець ко-
сив на суші. А коли й доводи-
лось йому лізти у воду, підтя-
ти трохи очерету, то вода його 
не крала, бо води тут, плинної, 
було вже не так багато. Але 
праця його була важкою. І 
молода фельдшерка співчува-
ла йому. А в самої праця теж 
була нелегкою. Обтяжувалась 
ще й тим, що опинилася Зося 
в іншому краї. А де край, там 
свій звичай. То й привикла.

Недовго пробула вона в 
селі, а ставлення до неї, моло-
дої фельдшерки, почало міня-
тися. “Пані лікарко! Дитинка 
у мене захворіла. Ходіть!”, 
“Пані Зосю, мама у мене ста-
ренька занедужали”.

І вона йшла. Зжилася з 
людьми і люди з нею. Полю-
билося їй те велике село і його 
мешканці – добрі, ввічливі, 
працьовиті. Організовані, що 
давала їм міць, енергію, від-
чуття колективу і наснагу до 
життя і боротьби за свої пра-
ва. Це їй вельми імпонувало. 
Мало-помалу і сама втягнула-
ся в те русло. І навіть кохання 
своє тут знайшла... 

Але дівоче щастя тривало 
лишень два роки. Наприкін-
ці серпня 1939 Зося поїхала 
провідати батьків і родину, як 
вибухнула війна. Польщу за-
хопили фашисти, на Волинь 
– прийшли більшовики. Кор-
дон став на Бузі. 

...Уже по війні Марфа Дем-
чук силкувалася відшукати 
подругу. Писала листи в По-
знань і навіть на радіо у Вар-
шаву. Але Зося Радзішевська 
так і не відгукнулась. Її сліди 
десь загубились на крутих 
життєвих дорогах...

Василь ФЕДЧУК

Zosia Radziszewska
Przez ponad 20 lat w Dorosynowskiej Szkole Średniej w rejonie rożyszcze-

skim działa Muzeum Historii Szkoły i Wsi. Jest stale aktualizowane przez 
ciekawe dokumenty archiwalne, zdjęcia, publikacje prasowe. Szczególnie dużo 
nowych nabytków uzyskało muzeum w tym roku, kiedy obchodziło 120-tą rocz-
nicę swego powstania.

Szkoła zaczęła swoje działa-
nia edukacyjne jako parafi alna 
w dawnym 1888 roku. W jej 
dziejach był okres (13 lat), kiedy 
posiadała status ludowej począt-
kowej, zwanej powszechną. W 
tym czasie naukę prowadzono 
głównie w języku polskim. W 
ekspozycji muzealnej ten okres 
można zobaczyć na kilku foto-
grafi ach: zdjęciu samej szkoły, 
pani dyrektorki Zofi i Gamalei 
oraz maturzystów z 1931 roku. 
W gablocie znajdziemy też ory-
ginał wydanego Atanazji Chmie-
lowskiej świadectwa z wyróżnie-
niem o ukończeniu tej szkoły.

Z długoletnimi mieszkańcami 
wsi Dorosynie Iwanem Iszczukiem 
i Wołodymyrem Redczukiem lo-
kalny literat Stefan Szwanc niegdyś 
przeprowadził wywiad o nauce 
szkolnej. Od Marfy Demczuk spi-
sał on wspomnienia o jej koleżance 
– młodej doktorce Zosi Radziszew-
skiej. Na podstawie tych wspo-
mnień powstał szkic, który obecnie 
się znajduje wśród eksponatów 
muzeum. Polecamy Państwu do 
przeczytania jego wersję zkróconą.

Zosia

Pociąg parował i trąbił na sta-
wach kolejowych: “Na Wo-łyń… 
Na Wołyń…”. Do szyby tuliły się 
nieznajome widoki i nieśpiesz-
nie się posuwały. Na większych 
stacjach pociąg się zatrzymywał, 
a mniejsze omijał. I wciąż trąbił: 
“Na Wo-łyń… Na Wołyń…”. Bez 
końca powtarzał, wystukiwał: 
“Nie jedź… Nie jedź…”.

A ona jechała z dokumentem w 
ręku o ukończeniu kursu lekarzy 
wydanym przez liceum medyczne 
w Poznaniu. W młodych oczach 
musiała odzwierciedlać się radość: 
liceum ukończyła z wyróżnie-
niem, czekała na nią praca. Jednak 
był w nich smutek i lęk. Smutek 
– od niedawnego pożegnania z 
rodzicami, siostrą, młodszym bra-

ciszkiem, ojczystym domem.
A lęk… Straszono ją Woły-

niem. A jeszcze przypomniała 
sobie z podręcznika szkolnego:

Oczerety… tataraki…
Szuwary… Mokradła…
Stoisz w wodzie,
Siano kosisz –
Woda ci go skradła!..
I powstawały w jej wyobraźni 

Wołyń i jego Polesie – jeszcze je 
nie widziała: stoi w wodzie Woły-
niak w białym stroju płótnianym 
(dosłownie jak w podręczniku na 
rycinach), ścina trzcinę. A woda 
kradnie jego pracę. A on pływa w 
łódce i zbiera to siano… A doo-
koła lasy, zagajniki, bagna, woda, 
zarośle. Wmawiano jej: “Lud tam, 
ojej, co to za lud! Zacofany, nie-
przyjazny i niedobry”. Jednaj dusza 
była wypełniona żalem do tego 
wołyńskiego pracownika, który 
stał w wodzie i kosił chwasty…

Wojewódzki Zarząd Leczniczy 
w Łucku skierował ją do Zarządu 
Powiatowego w Rożyszczach. Tam 
z niej niezwykle ucieszyli się: “Jest 
pani tu bardzo potrzebna! Stale 
brakuje nam lekarzy. Pojedzie pani 
do Gminy Szczuryńskiej, jednak 
nie do samego Szczuryna, a do 
Wielkich Berezołupów, ponieważ 
chociaż gmina i nazwana Szczu-
ryńską, a jednak znajduje się w 
Wielkich Berezołupach. Tak się 
nazywa wieś. Tam pani wskażą 
miejsce, gdzie pani będzie pra-
cowała. To wszystkiego dobrego, 
pani Zosiu. Proszę się nie lękać. 
Wszystko będzie w porządku!”.

Do młodej lekarki położni-
czej w Dorosyniach byli nasta-
wieni  róznie. Jedni ucieszyli się: 
“Wreszcie mamy lekarza”, inni 
byli nastawieni raczej sceptycz-
nie: “Czy ona coś wie i potrafi , 
ta dziewczyna?” Treci ustosun-
kowali się absolutnie obojęt-
nie: “Jeśli twój los jest wyzdro-
wiać, to wyzdrowiejesz, a jeśli 
masz przyznaczenie umrzeć, to 
umrzesz. Otóż, nie ma żadnej 

potrzeby w tych lekarzach”.
W Dorosyniach Zosia Radzi-

szewska nie zobaczyła tyle bagna 
i wody, ile wcześniej malowała jej 
wyobraźnia. Dorosyńczacy kosili 
na lądzie. A jeśli powstwała po-
trzeba leźć do wody i uciąć tro-
chę trzciny, woda jej nie kradła, 
bo tutaj płynnej wody prawie nie 
było. Jednak praca lokalnej ludno-
ści była ciężka. I młoda doktorka 
współczuła tym ludziom. A praca 
jej samej też była niełatwa, obcią-
żona jeszcze i tym, że trafi ła Zosia 
do obcego kraju. Jednak w każdym 
kraju swoje zwyczaje. Do wszyst-
kiego zresztą się przyzwyczaiła.

Nie minęło dużo czasu, jak 
nastawienie do niej zaczęło ule-
gać zmianie. “Pani doktorko, 
dziecko mi się rozchorowało, 
niech pani przyjdzie!”, “Pani 
Zosiu, moja matka w pochyłym 
wieku zachorowała”.

I ona wyruszała do ludzi. Przy-
zwyczaiła się do nich, a oni do niej. 
Polubiła tę dużą wieś i jej miesz-
kańców – dobrych, uczciwych, 
pracowitych. Byli organizowani, 
co dodawało im mocy, energii, od-
czucia zespołu i inspiracji do życia 
i walki o swoje prawa. To wszystko 
jej bardzo zaimponowało. Krok po 
kroku, sama również wciągnęła się 
do tego prądu. I nawet znalazła tu 
swoją miłość…

Jednak panieńskie szczęście 
trwało tylko dwa lata. Pod ko-
niec sierpnia 1939 roku Zosia 
pojechała w odwiedziny do ro-
dziców i krewnych, kiedy zaczęła 
się wojna. Polskę zajęli Niemcy, 
a na Wołyń przyszli bolszewicy. 
Przez Bug przebiegała granica.

...Już po wojnie Marfa usiłowa-
ła odnaleźć koleżankę. Pisała listy 
do Poznania i nawet zwracała się 
do programu radiowego w War-
szawie. Jednak Zosia Radziszew-
ska nigdy się nie odezwała. Ślady 
jej zaginęły na stromych drogach 
życiowych…

Wasyl FEDCZUK
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W tym roku przypada 30-
ta rocznica narodzenia w Pol-
sce ruchu „Solidarność”, który 
powstał jako sprzeciw wobec 
władzy komunistycznej. Ruch 
ten był fenomenem, ponieważ 
to właśnie klasa robotnicza za-
przeczyła  władzy komunistycz-
nej. Ruch robotniczy cieszył się 
dużym poparciem ze strony 
polskiej inteligencji, dlatego 
przekształcił się w ruch ogól-
nonarodowy, ogólnospołeczny. 
Obecny na otwarciu wystawy 
Konsul Generalny RP w Łu-
cku Tomasz Janik powiedział: 
„Polska od roku 1980 do roku 
1981 była wolnym państwem 
w obozie państw socjalistycz-
nych. Wszyscy zachłysnęliśmy 
się tą możliwością bycia oby-
watelami w wolnym kraju. Do 
ruchu „Solidarność” zapisało 
się 10 mln. ludzi. Niestety, 13. 
grudnia 1981 roku reżim woj-
skowy wprowadził stan wojen-
ny. Komunistyczna dyktatura 
nie była w stanie pójść razem z 
narodem. Ale ten ruch trwał i 
często odwoływał się do bardzo 
ważnych trzech słów w polskiej 
historii, mianowicie: „Bóg, Ho-
nor i Ojczyzna” i dlatego też w 
końcu zwyciężył. Chciałbym, 
żeby poprzez te plakaty Pań-
stwo mieli udział w tej historii, 
która 30 lat temu pozwoliła na 
to, byśmy dzisiaj mogli żyć w 
dwóch niezależnych państwach 
– Polsce i Ukrainie”. 

Wystawa prezentuje kil-

kadziesiąt plakatów „Solidar-
ności”, które stworzyli współ-
cześni malarze odwołujący się 
do ikonografi i „Solidarności”. 
Warto wspomnieć, że oczeki-
wania działaczy „Solidarności” 
od samego początku znalazły 
swój wyraz w sztuce. Wydarze-

nia lat 1980-1989 były komen-
towane oraz odzwierciedlane 
poprzez grafi kę, która stała się 
świadectwem tego czasu, tych 
oczekiwań, przeżyć, zmian. 
Grafi ka „Solidarności” zosta-
ła zapoczątkowana w sierpniu 
1980 roku. Odręczne napi-

sy i hasła na murach stoczni, 
fabryk, ścianach domów, na 
ogrodzeniach mówiły o tym, 
że strajki trwają. Następne wy-
darzenia spowodowały dalszy 
rozwój nurtu kultury niezależ-
nej, którym był plakat solidar-
nościowy.

Plakaty eksponowane w Łu-
ckiej Galerii Sztuki wyróżnia 
prostota formy oraz wielość 
znaczeń. Przypominają one o 
symbolicznych ważnych datach 
w polskiej historii i są szczegól-
nym kalendarzem polskich zry-
wów społecznych. Jest tu data 
1918 – odzyskanie przez Polskę 
niepodległości po 123 latach 
niewoli narodowej, rok 1944 
– powstanie warszawskie, rok 
1956 – pierwsze bunty prze-
ciwko władzy komunistycznej,  
rok 1970 – antykomunistyczne 
rozruchy  wśród robotników 
Wybrzeża. Są to daty, z których 
kolejne pokolenia, między in-
nymi właśnie pokolenie „Soli-
darności” wyciągnęło wnioski 
i stworzyło ten pokojowy ruch. 
I to „Solidarność” otworzyła 
podwoje wolności nie tylko 
Polsce ale i całej Europie Środ-
kowo-Wschodniej.

Plakaty „Solidarności” zo-
stały zaprezentowane w Łucku 
dzięki wsparciu Konsulatu Ge-
neralnego RP w Łucku. Jest to 
pierwsza wystawa odbywająca 
się w ramach  projektu „PrzekA
-Z – sztuka znaku”.

Культура

PrzekA-Z – мистецтво знаку
PrzekA-Z – sztuka znaku

10 грудня 2010 року в луцькій Галереї мистецтв відбулося відкриття 
виставки „PrzekA-Z – мистецтво знаку”. На ній були представле-

ні плакати „Солідарності”,  створені з нагоди 30-ої річниці зародження 
профспілки.

У нинішньому році минає 
30-а річниця зародження у 
Польщі руху „Солідарність”, 
який виник як спротив кому-
ністичній владі. Цей рух був 
феноменом, оскільки проти 
комуністичної влади висту-
пили саме робітники. Робіт-
ничий рух підтримала поль-
ська інтелігенція, унаслідок 
чого він перетворився на за-
гальнонаціональний, загаль-
носуспільний рух. Присутній 
на відкритті виставки Гене-
ральний консул Республіки 
Польща в Луцьку Томаш Янік 
сказав: „Польща з 1980-го до 
1981-го року була вільною 
державою у соціалістично-
му таборі. Нас усіх захопила 
можливість бути громадяна-
ми вільної держави. До руху 
„Солідарність” записалося 
10 млн. людей. На жаль, 13 
грудня 1981 року військовий 
режим запровадив воєнний 
стан. Комуністична диктату-
ра не була у стані піти разом із 
народом. Але цей рух тривав, 
часто звертався до дуже важ-
ливих трьох слів у польській 
історії: „Бог, Честь і Батьків-
щина” і, зрештою, переміг. Я 
хотів би, щоб через ці плакати 

ви долучилися до історії, яка 
30 років тому дозволила на те, 
що сьогодні ми можемо жити 
у двох незалежних державах – 
Польщі та Україні”. 

Виставка презентує кілька 
десятків плакатів „Солідар-
ності”, які створили сучасні 
художники, опираючись на 
іконографію „Солідарнос-
ті”. Варто сказати, що очіку-
вання діячів „Солідарності” 
із самого початку знайшли 
свій вираз у мистецтві. По-
дії 1980-1989 років комен-
тувалися та відображалися 

за допомогою графіки, яка 
стала свідоцтвом того часу, 
тих очікувань, переживань, 
змін. Графіка „Солідарності” 
була започаткована у серпні 
1980 року. Виконані від руки 
написи і гасла на стінах суд-
нобудівного підприємства, 
заводів, стінах будинків, на 
огорожах були свідченням 
того, що страйки тривають. 
Наступні події спричинили 
подальший розвиток течії 
незалежної культури, якою 
був плакат „Солідарності”.

Плакатам, які експонува-
лися у луцькій Галереї мис-
тецтв, притаманна простота 
форми та багатозначність. 
Вони нагадують про симво-
лічні, важливі дати у поль-
ській історії і є особливим 
календарем вибухів суспіль-
ного невдоволення у Польщі. 
Тут можна побачити 1918 рік 
– початок польської держа-
ви, 1956 рік – перші виступи 
проти комуністів, 1944 рік – 
Варшавське повстання, 1970 
рік – проти утисків робітни-
ків збунтувалося Побереж-
жя. Це дати, з яких наступні 
покоління, власне, покоління 
„Солідарності”, зробили ви-
сновки і створили цей мир-
ний рух. Саме „Солідарність” 
відкрила шлях до свободи 
не лише Польщі, але й усій 

Центрально-Східній Європі.
Плакати „Солідарності” 

експонувалися у Луцьку за-
вдяки підтримці Генераль-
ного консульства Республіки 
Польща в Луцьку. Це перша 
виставка, що відбувалася у 
рамках проекту „PrzekA-Z – 
мистецтво знаку”.

Наталя ДЕНИСЮК
Фото Володимира Хомича

10. grudnia 2010 roku w Łuckiej Galerii Sztuki została uroczyście otwarta 
wystawa „PrzekA-Z – sztuka znaku” prezentująca plakaty „Solidarno-

ści” z okazji 30-lecia tego ruchu.

Natalia DENYSIUK
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01.50 “Життя після життя”.
02.40 Позначення.
02.55 “Заражені”. 
04.20 “Золоте руно” - коме-
дія, РП, 1996.

20.30 “Світ за сімейством 
Кепських”.
21.00 “Ідеальний шторм” - 
драма, США, 2000. 
23.45 “Коррупционер”. 
02.00 “Золота година”. (3)
03.30 Інтерактивна про-
грама

15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Х/ф “12 стільців” 
1 серія
16.55 Т/с “Право на 
захист” 6 серія
18.00 Вікно в Америку
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Погода
21.50 Х/ф “Повернення 
Будулая” 1 серія
22.45 Трійка, Кено
22.50 Х/ф “Повернення 
Будулая” 1 серія (про-
довження)
23.20 Підсумки
23.35 Вертикаль влади 
- 1 частина
23.50 Підсумки дай-
джест
23.55 Вертикаль влади 
- 2 частина
00.10 Погода
00.15 Спорт
00.20 Шоу Біз
00.25 Від першої особи
01.00 Док. фільм
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода

Луцька міська рада і Ко-
мітет комунального госпо-
дарства Національної еко-
номічної палати (Польща)  
підписали Протокол намі-
рів про співпрацю.

19 грудня на Театраль-
ному ма йдані Луцька від-
булося театралізоване 
свято, під час якого засві-
тили три головні новорічні 
ялинки міста.

У Луцьку презентува-
ли книжку «Навчаймось 
бачити разом», першу із 
серії для дошкільнят «Час 
пізнавати». Дві наступні 
будуть присвячені пробле-
мам глухонімих дітей та 
дітей, котрі пересуваються 
на візках.

15 грудня у Луцьку відбув-
ся Перший міський фо рум 
гро мадських та дер жавних 
організацій соціально-пси-
хологічного спрямування. У 
рамках форуму відбулася пре-
зентація організацій-учасниць 
форуму.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Łucka Rada Miejska i 
Komitet Gospodarki Komu-
nalnej Krajowej Izby Gospo-
darczej (Polska)  podpisały 
Protokół zamierzeń o współ-
pracy.

19 grudnia na placu Tea-
tralnym w Łucku odbyło się 
teatralizowane święto, pod-
czas którego zostały zapa-
lone trzy główne choinki w 
mieście.

W Łucku prezentowano 
książkę «Uczymy się widzieć 
razem» - pierwszą z serii 
dla przedszkolaków «Czas 
poznawać». Dwie następne 
zostaną poświęcone proble-
mom głuchoniemych dzieci 
i dzieci, poruszających się na 
wózku inwalidzkim.

15 grudnia w Łucku od-
było się Pierwsze Miejskie 
Forum Pozarządowych i Pań-
stwowych Organizacji Spo-
łeczno-Psychologicznych. W 
ramach forum odbyła się pre-
zentacja organizacji uczestni-
czących w forum.

Культура

У Волинській облдер-
жадміністрації відбулося 
засідання організаційного 
комітету з відзначення 140-ої 
річниці від дня народження 
Лесі Українки.

W Wołyńskiej Obwo-
dowej Administracji Pań-
stwowej odbyły się obrady 
komitetu organizacyjnego 
przygotowującego obchody 
140-lecia urodzin Łesi Ukra-
inki.

06.05 “Дві сторони медалі”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.05, 16.15 Політика за 
кавою.
09.20 Мультсеріал.
09.55 “Назад у Ганнібал: 
Повернення Тома Сойєра 
та Геккельбері Фіна”. 
11.30, 16.15, 19.35 Угадай 
мелодію.
12.25 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.35 “Кузени”.
14.35, 18.25 “Будинок пара-
фіяльного священика”.
15.05, 18.55 “Клан”.
15.35 Розважальна про-
грама.
16.50 “Мода на успіх”.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Мадемузель муш-
кетер”.
22.25 Театр ТБ.
23.55 “Хулігани Зеленої 
вулиці”. 

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади - 1 
частина
06.35 Вертикаль влади - 2 
частина
06.45 Православний 
календар
06.50 Тravel- чек
07.25 Автодрайв
07.50, 08.30 Мультфільм
08.15 Огляд преси 
08.20 Нерухомість з Іриною 
Кілко
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки року, що 
минає. Спецвипуск
09.45 Погода
10.00 Шеф-кухар країни
11.05 Т/с “Право на захист” 
5 серія
12.00 Новини
12.05 Прес-конференція 
Прем’єр-Міністра України 
М.Я. Азарова
13.15 Право на захист
13.40 Х/ф “Повернення 
Будулая” 1 серія

Понедiлок 
27 грудня

програма.
23.55, 07.05 Ток-шоу 
Томаса Лиса.
00.50 “Джекі зі спеціаль-
них завданнь”. Д/ф.
01.45 “Невідкриті скарби”. 
Телетурнір.
03.35 “Іспит життя”. Т/с.
04.50 “Ополе 2006. Світ у 
хмарах”. Концерт Марка 
Грехути.
06.15 “Турнір”. Д/ф.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

POLSAT

TVP-2

TVP-1
05.55 “Дочки Маклеода”.
07.30, 13.40 Запитуючи про 
Бога.
07.55 Репортаж.
08.20 Соцзабез для тебе.
08.30, 16.00 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Сімейний турнір.
12.45 Терміново потрібно.
13.10 Ганна Димна - зустрі-
немося.
14.05, 05.50 Кабаре.
15.30 “Священна війна”.
17.00 Локальна програма.
17.30 Форт Боярд.
18.25 Один із десяти.
19.00 Панорама.
19.40 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на ви-
ховання”.
20.35 “Хлопці вільні”.
21.10 “Кольори щастя”
21.45 “Мостовяки”.
22.50 Ток-шоу Томаша Ліса.
23.50 “Мислити як зло-
чинець”.
00.40 “Щосили”.
02.15 “Архітектурні пригоди”.
03.10 “Гаряча тема”.
04.05 “Ясні блакитні вікна”.

05.50 “Документаль-
ний детектив”
06.20, 01.35 “Бізнес”
06.25 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.10 Х/ф “Смугастий 
рейс” (1)
11.05 Х/ф “Тариф на 
кохання” (1)
12.55 “Битва екстра-
сенсів. Війна світів”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00, 18.10, 22.20 
“Україна має талант!” 
Гала-концерт
18.00 “Вікна - Новини”
22.00 “Вікна-Новини”
23.15 Т/с “Доктор 
Хаус” (2)
00.15 Т/с “Клініка” (2)
01.25 “Вікна-Спорт”
01.40 Х/ф “Снігове 
кохання, або Сон у 
зимову ніч” (1)

5 КАНАЛ

06.15, 10.15, 13.20, 15.05, 
17.20, 18.55, 23.50 “По-
года на курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 “Час 
спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 
16.05, 17.50, 22.45 “По-
года в Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 “По-
года у світі”
15.10, 16.10 Народне 
ток-шоу “Майдан”
17.30, 04.40 “Територія 
закону”
18.30, 23.40, 04.30 “Київ-
ський час”
19.00, 23.00, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 “Час: 
важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Велика 
політика”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”

08.00 “Смійся країна”. 
Кабаре.
08.55 “Три божевільних 
нулі”. Т/с.
09.30 Питання на сніданок.
11.55 Польський смак
12.10 “Де ти, Святий Мико-
ла?”. Т/ф.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.15, 19.45, 03.10 “Будинок 
парафіяльного священика”. 
Т/с.
13.45 “Сто тисяч лелек” Т/с.
14.10 “Час гордості”. Т/с.
15.00 “Краса сільських 
костьолів”. Репортаж.
15.30 “Кольори щастя”. Т/с.
16.00 “Тигри Європи”. Х/ф.
17.00, 01.25 “Золоті хіти”.
17.30 “Злотопольські”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Селезійська віль-
ність - чехи та селезійці”.
19.20 “Гра в міста”. Теле-
турнір.
20.15, 02.15 На добраніч, 
малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Любов над роз-
ливом”. Т/с.
22.05, 04.25 Польща 24.
22.35 “Біле танго”. Т/с.
23.35 “Зірки польського 
кабаре”. Розважальна 

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00, 03.20 “Новини 
Полсат”.
08.15 “Санта Клаус прибу-
ває в місто” - мультфільм, 
США, 1976.
09.15 “Ведмідь, що про-
спав Різдво” - муль-
тфільм, США, 1973.
09.45 “Медяні роки”.
11.00 “Далеко від но-
силок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський і партнери”.
12.30 “Тещі”.
13.00 “Прийомна родина”.
14.00 “Моя прекрасна 
нянька”.
15.05, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.50 “Шоу Бенні Хілла”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”

20 грудня на автопереході 
«Устилуг – Зосін» польські 
харцери передали україн-
ським скаутам «Віфлеєм-
ський вогонь миру».

20 grudnia na przejściu 
granicznym «Uściług – Zo-
sin» polscy harcerze przekazali 
ukraińskim skautom «Betle-
jemskie Światło Pokoju».

00.40 “Ресторанні 
новини”

01.45 ТелеАкадемія
02.45 Х/ф “12 стільців” 
1 серія
03.55 Х/ф “Друг”
05.15 М/с “Вампірятко”

Новорічні листівки
Перший день Нового року нині, майже в усіх хрис-
тиянських країнах, святкується першого січня. 
Традиція така ж давня, як і звичай надсилати ново-
річні привітання і робити дарунки.

Колись, як свідчать історичні 
джерела, це були фрукти (чи не звід-
ти звичай прикрашати новорічну 
ялинку дрібними червоними яблуч-
ками і горіхами?); пізніше – і багат-
ші дари, які, з плином часу, ставали 
обов'язковими. Римські імператори, 
наприклад, вимагали подарунків від 
усіх жителів Риму.

Вперше Новий рік у Росії, саме 1-го 
січня, відсвяткували згідно указу Пе-
тра І у 1700 році. Того дня цар зве-
лів прикрасити будинки сосновими, 
ялинковими і ялівцевими гілками, 
усі повинні були радісно вітати один 
одного зі святом (спочатку за указом, 

далі – увійшло у звичку). Першу но-
ворічну службу здійснив місцеблюс-
титель патріаршого престолу Стефан 
Яворський (до речі, родом із Яворова 
на Львівщині, - авт.). Із виникненням 
телебачення, нас щороку, рівно опів-
ночі, вітають перші особи держави.

Вітаємо рідних, друзів, знайомих, 
одне одного і ми. Серед обов'язкових 
атрибутів свята вже давно вважають-
ся поштові листівки.

Перші новорічні «поштівки» 
з'явилися на початку минулого сто-
ліття, сюжет тоді був радше різдвя-
ним, аніж суто новорічним. Під час 
недовгого українського Відроджен-
ня 1918 року вийшло кільканад-
цять різдвяно-новорічних листівок 
із українською тематикою. Це були 
мистецькі твори української графіки, 
їхніми авторами виступили Ярослав 
Пстрак, Олена Кульчицька, Гнат Ко-
личняк. Під серійною назвою “З Різд-
вом святим – будьмо здорові!” вони 
побачили світ у видавництві “Русал-
ка” (Польща).

Пізніше в українських листівках 
різдвяний сюжет (за “непотрібністю”, 
щоб “не труїти народ опієм релігії”) 
зникає, лишається новорічний. Вод-
ночас на листівках з'являється за-
гальнодержавна пропагандистська 
символіка: портрет Леніна на стіні 
над новорічним деревцем, яке при-
крашено червоними прапорцями, 
п'ятикутна зірка на Кремлі і на ялин-
ці. Не важливо, що у реальному жит-
ті діти ніколи не їздили із гори на са-
ночках, тримаючи червоні прапорці 
у руках, що ялинку все ж не прикра-
шали надміром червоних прапорів і 
зірок.

Естетичну прогалину частково за-
повнювали імпортні поштові картки, 
які надходили до окремих сімей із 
Польщі, Чехословаччини, Німеччи-
ни, Канади, Америки та, звичайно, 
саморобні фотолистівки. Підфарбо-
вані, солоденько-ідилічні, вони, пев-
на річ, були далекими від мистецьких 
шедеврів, але їхня символіка була 
більше прийнятною і зрозумілою для 
серця, розуму.

Підписи “З Новим роком!” на лис-
тівках з'являються після “хрущов-
ської відлиги” і вже не зникають з 
них. Нинішнє розмаїття поштових 
листівок на новорічно-різдвяну те-
матику милує око і здатне задоволь-
нити найвибагливішого любителя 
філокартії.

Наталія ПУШКАР

Kartki świąteczne 
noworoczne
Dziś Nowy Rok niemal we wszystkich krajach chrześ-
cijańskich jest obchodzony pierwszego stycznia. Ta 
tradycja jest tak stara, jak 
zwyczaj wysyłania życzeń 
świątecznych i składania 
prezentów. 

Kiedyś, jak wynika ze źródeł histo-
rycznych, były to owoce (chyba stąd po-
chodzi zwyczaj zdobienia noworocznej 
choinki w drobne czerwone jabłuszka 
i orzechy), później też dary bogatsze, 
które z biegiem czasu stały się obowiąz-
kowe. Na przykład, cesarze rzymscy wy-
magali darów od wszystkich mieszkań-
ców Rzymu.

W Rosji po raz pierwszy Nowy Rok 
obchodzono 1 stycznia na podstawie 
rozkazu  Piotra I w 1700 roku. W tym 
dniu car rozkazał ozdobić domy gałęzia-
mi sosny, jodły i jałowca oraz wszyscy 
mieli radośnie składać sobie nawza-
jem życzenia świąteczne (na początku 
zgodnie z rozkazem, potem to stało 
się przyzwyczajeniem). Pierwszą mszę 
noworoczną odprawił  patriarcha pra-
wosławny Stefan Jaworski (nawiasem 
mówiąc, pochodził on z Jaworowa pod 
Lwowem). Od czasu powstania telewizji 
corocznie przyjmujemy życzenia skła-
dane równo o północy przez zwierzch-
ników państwowych.

Obecnie składamy życzenia krew-
nym, przyjaciołom, znajomym. Do wy-
maganych atrybutów święta od dawna 
są zaliczane kartki świąteczne.

Pierwsze „pocztówki” noworocz-
ne pojawiły się na początku ubiegłego 
wieku, obrazki raczej dotyczyły Bożego 
Narodzenia niż Nowego Roku. W czasie 

niedługiego czasu niepodległości Ukrai-
ny w 1918 roku wydano kilkanaście kar-
tek bożonarodzeniowo-noworocznych 
o tematyce ukraińskiej. Były to wzory 
artystyczne grafi ki ukraińskiej autorstwa 
Jarosława Pstraka, Ołeny Kulczyckiej, 
Gnata Kołyczniaka. Jako wydanie seryj-
ne „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
– bądźmy zdrowi!” zostały one opubliko-
wane w edycji „Syrenka” (Polska).

Później w ukraińskich kartkach świą-
tecznych motyw bożonarodzeniowy 
(jako „nieprzydatny” – żeby nie „zatru-
wać naród opium religijnym”) ustąpił 
miejsca noworocznemu. Równocześnie 
na kartkach pojawiła się ogólnopaństwo-
wa propaganda ulotkowa: portret Lenina 
na ścianie nad drzewkiem noworocznym 
ozdobionym czerwonymi fl agami albo 
pięciokątna gwiazda na Wieży Kremlow-
skiej i na choince. Nie miało to żadnego 
znaczenia, że w rzeczywistości dzieci 
nigdy nie zjeżdżały z góry saniami trzy-
mając w ręku czerwone fl agi, a choinkę 
nigdy w nadmiarze nie przyozdabiano 
czerwonymi fl agami i gwiazdami.

Estetyczną lukę częściowo wypełnia-
ły kartki importowe, przysyłane od ro-
dzin z Polski, Czech, Niemiec, Kanady, 
Ameryki i kartki fotografi czne, wyko-
nane ręcznie. Sielankowe, słodziutkie, 
oczywiście nie były wzorami sztuki, 
jednak ich symbolika była zrozumiała i 
bardziej przemawiała do serca i umysłu. 

Kartki zaczęto podpisywać „Z No-
wym Rokiem!” po „odwilży chrusz-
czowskiej” i tak już pozostało. Obecnie 
wiele kartek świątecznych z okazji No-
wego Roku i Bożego Narodzenia cieszy 
oko i odpowiada najbardziej wymagają-
cym deltiologom.

Natalia PUSZKAR
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12.40 “Ополе 2010 на 
біс”. Концерт.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15, 19.45, 03.10 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45, 22.05, 04.30 
Польща 24.
14.15 “Лондонці” Т/с.
15.05 Альбом Шо-
пена.
15.45 “Перше кохан-
ня”. Т/с.
16.20 “Станція 
Гданьск”. Репортаж.
17.00, 01.25 “Золоті 
хіти”.
17.30 “Злотополь-
ські”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Сцена кабаре 
“Двійки”. Як закоха-
тися”. Розважальна 
програма.
19.15 “Словник 
польсько-польський”. 
Ток-шоу.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Іспит життя”. 
22.35 “Будинок”. Т/с.
00.15 “Пустельники в 
горах”. Д/ф.
01.45 “Польський 
олімпійський комі-
тет. 90 років на олім-
пійському шляху”.

01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, Трій-
ка, Кено
01.30 Підсумки дня
01.55 Погода
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Х/ф “12 стільців” 
3 серія
04.20 Д/с “Щоденник 
мандрівника” 9-10 
серія (закл.)
05.15 М/с “Вампірят-
ко” 50-52 серії (закл.)
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Х/ф “12 стільців” 
2 серія
17.00 Т/с “Право на за-
хист” 8 серія
18.05 Шеф-кухар. 
Вечеря
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Іспит для влади
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Погода
21.50 Х/ф “Повернення 
Будулая” 2 серія
22.45 Трійка, Кено, 
Максима
22.50 Х/ф “Повернення 
Будулая” 2 серія (продо-
вження)
23.20 Підсумки
23.35 Вертикаль влади - 
1 частина
23.50 Підсумки дай-
джест
23.55 Вертикаль влади - 
2 частина
00.10 Погода
00.15 Спорт
00.20 Шоу Біз
00.25 Від першої особи
01.00 Док. фільм
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Х/ф “12 стільців” 
2 серія
03.50 Д/с “Щоденник 

06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.05 Політика за 
кавою.
09.20, 11.25 Мультсе-
ріали.
09.30 Будильник.
09.55 “Подорож пана 
Ляпки”. (2)
11.55 Рай.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Галапагосські 
острови”.
14.35, 19.10 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
15.00, 19.35 “Клан”.
15.30 Розважальна 
програма.
16.15 Угадай мелодію.
16.50, 18.15 Стрибки 
з трампліна.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Август Раш” . 
23.25 “Останній 
триместр”.

06.00 “Шлюбне оголо-
шення” - РП.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.05 Політика за 
кавою.
09.25 Між мамами.
09.50 Для дітей.
10.00 “Пан Ляпка в 
космосі”.
11.25 Шопен.pl
11.55 Ми, ви, вони.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Галапагосські 
острови”.
14.35, 18.25 “Будинок па-
рафіяльного священика”.
15.00, 18.55 “Клан”.
15.25 Ополе на біс.
16.50 “Мода на успіх”.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
19.35 Угадай мелодію.
20.05 Вечірка.
21.25 “Батько Матеуш”.
22.20 Справа для 
репортера.
23.10 Тіл Швайгер у 
комедії “На колесах”. 
01.10 Власними очами.
02.05 “Пролітаючи над 
гніздом зозулі”. 
04.15 “Як позбутися 
чорного кота” - РП.

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 По-
года
06.20 Вертикаль влади - 
1 частина
06.35 Вертикаль влади - 
2 частина
06.45 Православний 
календар
06.50 Тravel- чек
07.15 Ера бізнесу
07.20 Створи себе
07.25 Автодрайв
07.35 Нерухомість з 
Іриною Кілко
07.50, 08.30 Мультфільм
08.15 Огляд преси 
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Т/с “Право на за-
хист” 7 серія
11.05 В гостях у Д. Гор-
дона. М.Шукшина (1 ч.)
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
13.00 Кордон держави
13.15 Як це?
13.40 Х/ф “Повернення 
Будулая” 2 серія
15.00 Новини

05.55 “Документаль-
ний детектив”
06.20, 00.50 “Бізнес”
06.25 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.50 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.55 Х/ф “За два 
кілометри до Нового 
року” (1)
11.55 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.00 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Правила 
життя. Дожити до ста 
років”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Неймовірна 
правда про зірок”

06.00 “Документаль-
ний детектив”
06.30, 00.50 “Бізнес”
06.35 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
07.00 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
10.00 Х/ф “Їсти по-
дано! або Обережно, 
Кохання” (1)
11.55 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
13.55 “Зіркове життя. 
Зіркова дружба”
14.55 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Неймовірна 
правда про зірок”

06.45 “M.A.S.H.”.
07.15 Розкажи нам 
свою історію.
08.00 Телемагазин.
08.35 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Сімейний 
турнір.
12.45 Телетурнір.
13.35 Босоніж по 
світу.
14.05 “Озеро тисячі 
кайманів”.
15.00, 20.35 “Хлопці 
вільні”.
14.25 Велика бійка за 
дитину.
15.30, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.05, 21.45 “Мосто-
вяки”.
17.00 Локальна про-
грама.
17.30 Форт Боярд.
18.25 Один із десяти.
19.00 Панорама.
19.40 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на 
виховання”.
22.45 Експрес репор-
терів.
23.50, 04.35 “Домашні 
улюбленці на ліках”.
00.50 “Ясні блакитні 
вікна”.
02.25 “Рим”

TV

Середа
29 грудня

Четвер
30 грудня

06.40 “M.A.S.H.”.
07.10 Розкажи нам 
свою історію.
07.55 Телемагазин.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Пита ння на 
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Гільйотина.
12.50 Телетурнір.
13.40 Босоніж по світу.
14.15 “Погода на 
п’ятницю”.
15.00, 20.35 “Хлопці 
вільні”.
15.35, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.05 “Мостовяки”.
17.00 Локальна про-
грама.
17.30 Форт Боярд.
18.25 Один із десяти.
19.00 Панорама.
19.40 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на ви-
ховання”.
21.40 “Кольори життя”.
21.55 “Нова”.
22.50 “Весільний пере-
полох”.
00.40 “C.S.I.”.
01.30 “Доктор Хауз”.
02.15 “Відділ 998”.
02.45 “Без пощади”.
04.45 “Зірваний”.

06.50 “M.A.S.H.”.
07.20 Розкажи нам 
свою історію.
08.00 Телемагазин.
08.35 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.15, 18.25 Гільйотина.
12.45 Ласковик і 
Маліцкі.
13.40 Босоніж по світу.
14.10 “Погода на 
п’ятницю”.
15.00, 20.35 “Хлопці 
вільні”.
15.35, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.05 “Нова”.
17.00 Локальна про-
грама.
17.30 Форт Боярд.
19.00 Панорама.
19.40 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на ви-
ховання”.
21.45 “Касл”.
22.40 “Доктор Хауз”.
23.35 “Без пощади”
01.40 “Зірваний”, РП, 
2003.
03.20 Вечір мистецтв.
04.15 “Життя Камілла 
Куранта”, серіал, РП.
05.25 “Карний розшук”, 
серіал, РП.

Вівторок
28 грудня

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 
Спорт
06.15, 07.10, 08.10 
Погода
06.20 Вертикаль влади 
- 1 частина
06.35 Вертикаль влади 
- 2 частина
06.45 Православний 
календар
06.50 Тravel- чек
07.15 Ера бізнесу
07.20 Створи себе
07.25 Автодрайв
07.50, 08.30 Муль-
тфільм
08.15 Огляд преси 
08.20 Нерухомість з 
Іриною Кілко
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з 
Урядом
09.45 Погода
10.00 Т/с “Право на 
захист” 9 серія
11.05 В гостях у Д. 
Гордона. М.Шукшина 
(2 ч.)
12.00 Новини
12.10 Діловий світ

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 
Спорт
06.15, 07.10, 08.10 
Погода
06.20 Вертикаль влади 
- 1 частина
06.35 Вертикаль влади 
- 2 частина
06.45 Православний 
календар
06.50 Тravel- чек
07.15 Ера бізнесу
07.20 Створи себе
07.25 Автодрайв
07.35 Нерухомість з 
Іриною Кілко
07.50, 08.30 Муль-
тфільм
08.15 Огляд преси 
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Т/с “Право на 
захист” 11 серія
11.05 Здоров’я
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.25 Д/ф “Скарби 

12.15 Погода
12.25 Хай так
13.00 Коло Олімпіади
13.25 Золотий гусак
13.50 Х/ф “Повернен-
ня Будулая” 3 серія
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Х/ф “12 стільців” 
3 серія
17.00 Т/с “Право на 
захист” 10 серія
18.05 Шеф-кухар. 
Вечеря
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Погода
21.50 Х/ф “Повернен-
ня Будулая” 3 серія
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади 
- 1 частина
23.30 Підсумки дай-
джест
23.35 Вертикаль влади 
- 2 частина
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Шоу Біз
00.20 Від першої особи
00.50 Док. фільм

Норвегії” (фільм 5)
13.00 Крок до зірок. 
Євробачення
13.50 Х/ф “Повернен-
ня Будулая” 4 серія 
(заключна)
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.30 Х/ф “12 стіль-
ців” 4 серія (заключ-
на)
17.00 Т/с “Право на 
захист” 12 серія (за-
ключна)
18.05 Шеф-кухар. 
Вечеря
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Євробачен-
ня-2011. Новий рік
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Погода
21.40 Євробачен-
ня-2011. Новий рік 
(продовження)
22.50 Трійка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Вертикаль вла-
ди - 1 частина
23.30 Підсумки дай-
джест
23.35 Вертикаль вла-
ди - 2 частина
23.50 Погода

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00, 02.15 “Новини 
Полсат”.
08.50 “Принцеса-
лебідь і таємниця 
замка”.
10.10 Медяні роки”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський і партнери”.
12.30 “Тещі”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Моя прекрасна 
нянька”.
15.05, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.50 “Шоу Бенні 
Хілла”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімей-

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00, 02.05 “Новини 
Полсат”.
08.40 “Принцеса-
лебідь і таємниця 
зачарованого скарбу”.
10.00 “Медяні роки”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський і партнери”.
12.30 “Тещі”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Моя прекрасна 
нянька”.
15.05, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.50 “Шоу Бенні 
Хілла”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 “С.S.I.”
22.00 “Гарний рік” - 
комедія. 
00.30 “Шпильки на 
Гевонті”.
01.30 “Ромео + Джу-
льєтта”. 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 01.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 
“Погода у світі”
15.30 “Здорові іс-
торії”
16.30 “Арсенал”
17.30 “Велика по-
літика”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
04.00 “Час новин”
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Машина 
часу”
23.55, 02.55, 03.25, 
04.20, 04.25 “Огляд 
преси”
00.40 “Ресторанні 
новини”
04.40 “Особливо не-
безпечно”

16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 01.00, 03.00 
“Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 
“Погода у світі”
15.30 “Життя в задо-
волення”
16.30 “Драйв”
17.30, 04.40 “Машина 
часу”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
04.00, 05.00 “Час 
новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Вільна 
гавань”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
00.40 “Акцент”

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.55, 
23.50 “Погода на 
курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 02.50 “Час 
спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.20, 16.20, 17.50, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30 “5 
елемент”

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.55, 
23.50 “Погода на 
курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.20, 16.20, 17.50, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 

20.30 Новини.
09.05 Політика за 
кавою.
09.20, 11.25 Мультсе-
ріал.
09.55 “Подорож пана 
Ляпки”.
11.55 Ток-шоу.
12.15, 03.40 Телекрам-
ниця.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Кузени”.
14.35, 18.25 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
15.00, 18.55 “Клан”.
15.30 Розважальна 
програма.
16.15, 19.35 Угадай 
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Безстрашний” 
23.15 Кабаре.
23.35 Стів Мартін і 
Едді Мерфі в комедії 
“Кльовий хлопець” - 
США, 1999. 
01.20 “Життя після 
життя” - серіал, 
США.
02.10 Позначення.
02.30 “Узбережжя 
москітів” - драма, 
США, 1986. 
04.25 “Люцина”.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-2

TVP-1

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
04.00 “Час новин” 
(рос.)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “На межі”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
00.40 “Смачні подо-
рожі”
04.40 “Велика по-
літика”

СТБ 

СТБ 

11.55 Польський 
смак.
12.10 “Л як любов”. 
Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15, 19.45, 03.10 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.40, 23.00, 04.25 
Польща 24.
14.05 “Вільнотека”. 
Тележурнал.
14.15 “Любов над 
розливом”. Т/с.
15.00 “Подорож 
Макловича”. Теле-
журнал.
15.30 “Кольори щастя”.
15.55 “Біле танго”. 
17.00, 01.50 “Золоті 
хіти”.
17.30 “Злотопольські”.
17.55 Наш репортаж.
18.15 Телеекспрес.
18.30 Музика нового 
покоління - “Krzak”.
19.15 “Невідкриті 
скарби”. Телетурнір.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Ранчо Виль-
кові”.
23.30 “Вечір з Ласко-
виком і Малицьким”. 
Розважальна про-
грама.

Лиса.
17.00, 01.25 “Золоті 
хіти”.
17.30 “Злотополь-
ські”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Шанс на успіх”.
19.20 “Європейська 
лабораторія”. Теле-
журнал.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Лондонці”. Т/с.
22.30, 04.50 “Вільно-
тека”.
22.40 “Екстрадиція”.
23.40 “Клуб “Кабаре 
на дивані”. Розва-
жальна програма.
00.35 “Тигри Європи”. 
01.45 “Войтек Че-
ровський. Босоніж 
світом”. Тележурнал.
03.35 “Любов над 
розливом”. Т/с.
05.00 “Вечір з Ласко-
виком і Малицьким”. 
Розважальна про-
грама.
05.55 “Королі цен-
тра”. Т/с.
06.40 Затишок зірок.
07.10 “Твої золоті 
хіти”.
07.25”Джекі зі спеці-
альних завданнь”. 

06.00, 00.50 “Бізнес”
06.05 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.30 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.30 Х/ф “Снігове 
кохання, або Сон у 
зимову ніч” (1)
11.55 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.00 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Моя правда. 
Ксенія Собчак”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Неймовірна 
правда про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Х-Фактор. 
Кастинг у Дніпропе-
тровську”
21.00 “Смішні люди”
22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (2)
23.20 Т/с “Клініка” 
(2)
00.40 “Вікна-Спорт”
00.55 Х/ф “За два 
кілометри до Нового 
року” (1)

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.55, 
23.50 “Погода на 
курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.20, 16.20, 17.50, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 01.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 
“Погода у світі”
15.30 “Не перший 
погляд”
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30 “Особливо не-
безпечно”
18.30, 23.40, 04.30 

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00, 03.30 “Новини 
Полсат”.
08.25 “Принцеса 
Лебідь” - мультфільм, 
США, 1994.
10.10 “Медяні роки”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30 “Тещі”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Моя прекрасна 
нянька”.
15.05, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.50 “Шоу Бенні 
Хілла”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.05 “Сутичка”. 
00.30 “С.S.I.”
01.30 “Моя мама 
любить жінок”.
03.30 Інтерактивна 
програма

08.00 “Селезійська 
вільність - чехи та 
селезійці”.
08.55 “Прощай, Рок-
феллер”. Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.55 Польський 
смак.
12.10 “Л як любов”. 
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15, 19.45, 03.10 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45, 22.05, 04.25 
Польща 24.
14.10 “Іспит життя”.
15.00 “Зооісторії”. До-
кументальний цикл.
15.30 “Кольори щас-
тя”. Т/с.
16.00 Ток-шоу Томаса 

18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Х-Фактор. Кас-
тинг у Львові”
21.00 “Смішні люди”
22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (2)
23.20 Т/с “Клініка” 
00.40 “Вікна-Спорт”
00.55 Х/ф “Їсти по-
дано! або Обережно, 
Кохання” (1)

18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Х-Фактор. Кас-
тинг у Донецьку”
21.15 “Смішні люди”
22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (2)
23.20 Т/с “Клініка” 
00.40 “Вікна-Спорт”
00.55 Х/ф “Карна-
вальна ніч” (1)

00.10 Спорт
00.15 Шоу Біз
00.20 Від першої 
особи
00.50 Док. фільм
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.45 ТелеАкадемія
02.50 Х/ф “12 стіль-
ців” 4 серія
04.10 Х/ф “Повернен-
ня Будулая” 4 серія 
(заключна)
05.20 Програма муль-
тфільмів
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

00.30 “Терцет або 
квартет”. Золоті хіти.
01.30 Наш репортаж.
03.35 “Лондонці”. Т/с.
04.55 “Клуб “Кабаре 
на дивані”. Розва-
жальна програма.
05.50 “Тигри Європи”.
07.30 “Станція 
Гданьск”. Репортаж.

03.35 “Екстрадиція”. 
05.00 “Ранчо Виль-
кові”.
06.40 “Твої золоті 
хіти”.

01.05 “Коджак”.
02.40 “Геть з неба”. 

ством Кепських”.
21.40 “Відморожені”.
00.30 “Терапія”. 
02.30 Інтерактивна 
програма

03.45 Інтерактивна 
програма

мандрівника” 7, 8 серії
04.50 Програма муль-
тфільмів
05.15 М/с “Вампірятко”

06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 

08.00 “Шанс на успіх”.
08.55 “Подорож за 
одну посмішку”. Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.

08.00 “Kombi”, краще. 
Концерт. Пряма 
трансляція.
08.50 “Звідси й до 
Ратуші”. М/ф.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.55 “Польський 
смак”. Тележурнал.
12.10 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
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у вестерні “Кішка 
Балу” - США, 1965.
12.10 “Турбофор-
саж” - комедійний 
бойовик, ФРН, 2004.
14.00 “Агент “Щита” 
Нік Фьюрі” - бойо-
вика, США, 1998.
15.50 “Танці вулиць” 
- трагікомедія, США, 
2004. 
17.40 “Те, що на-
зивають коханням” 
- США, 1993. 
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 Новорічний 
концерт хітів у 
Варшаві.
03.35 Зірки із Вроц-
лава.

випуск
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Концерт О. 
Малініна (1 ч.)
16.35 Х/ф “Сезон від-
пусток”
18.25 Квартира 2011. 
Святковий випуск
20.15 Концертна 
програма “Перші на 
ПЕРШОМУ” (1 ч.)
21.00 Підсумки дня
21.25 Концертна 
програма “Перші на 
ПЕРШОМУ” (2 ч.)
22.25 Трійка, Кено
22.30 Концертна про-
грама “Велика ново-
річна подорож”
23.00 Концертна про-
грама “Велика ново-
річна подорож”
23.50 НОВОРІЧНЕ 
ПРИВІТАННЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА УКРАЇНИ
00.00 НОВОРІЧ-
НЕ ПРИВІТАННЯ 
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА 
УКРАЇНИ
00.05 Концертна 
програма “Велика 
новорічна подорож” 
(продовження)
03.00 Фольк-мьюзік: 
З новим роком!

мелодію.
14.05 Новини.
14.30 Стрибки з 
трампліна.
17.00 “Новий Рік з 
“1”. Повтор.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Батько Ма-
теуш”.
18.55 Угадай мело-
дію.
20.00 Вечірка. 
“Смерфи”
21.15 Едді Мерфі в 
комедії “Божевіль-
ний професор 2: 
родина Клампів” - 
США, 2000. 
23.05 Стівен Сигал у 
бойовику “Сьогодні 
ти помреш” - США, 
2005. 
00.40 “Поганий 
Санта” - комедія, 
США-ФРН, 2003. 
02.15 “Переможці 
шоу” - комедія, 
США, 2000. 
03.45 “Париж 2010: 
Велика повінь” - 
Франція, 2006. 

15.05 “Кадет Келлі” - 
комедія, США, 2002. 
16.55 “Середземне 
море”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Батько Мате-
уш”.
19.15 Угадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Чіп і 
Дейл”.
21.15 “Блондинка” - 
серіал, РП.
22.10 “Легенди осіни” 
- драма, США, 1994. 
00.25 “Великі воїни”.
02.15 Міа Фарроу в 
трилері Романа По-
ланського “Дитина 
Розмарі” - США, 
1968. 
04.30 “Зіпсована 
відпустка: Історія 
Джима і Сюзанн 
Шимвеллів” - драма, 
США, 2007.

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 
Спорт
06.15, 07.10, 08.10 
Погода
06.20 Вертикаль вла-
ди - 1 частина
06.35 Вертикаль вла-
ди - 2 частина
06.50 Православний 
календар
07.20 Створи себе
07.25 Автодрайв
07.50, 08.20 Муль-
тфільм
08.15 Огляд преси 
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Погода
09.30 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”. Свят-
ковий випуск
11.55 Погода
12.00 Новини
12.10 Підсумки року, 
що минає.
14.00 Погода
14.10 Шеф-кухар 
країни. Святковий 

22.40 “Смішні люди”
23.35 “Х-Фактор. 
Підсумки голосу-
вання”
01.05 Х/ф “Лузер” (1)

циним”
19.00 “Битва екстра-
сенсів. Війна світів”
20.55 Х/ф “Моя мама 
- Снігуронька!” (1)
22.50 Т/с “Доктор 
Хаус” (2)
03.00 Х/ф “Ах, воде-
віль, водевіль” (1)

09.30 Питання на 
сніданок.
11.25 “Рятівники 
в Африці”, при-
годницький фільм, 
Голландія, 2005.
13.00 “Кольори 
щастя”.
13.30 Лижі.
15.00 Сімейний 
турнір.
15.30 “Сатана із сьо-
мого класу”, РП.
17.25 “Звільніть 
Віллі 3: Порятунок”, 
пригодницький 
фільм, США, 1997.
19.00 Панорама.
19.40, 04.30 Кабаре.
21.05 “Новий Рік з 
“2”. Імперія зірок.
03.35 Хіти в часі.

TV

Субота
1 січня

Неділя
2 січня

08.05, 08.30, 08.55, 
09.15, 09.40 “Злото-
польські”. Т/с.
10.10 “Ранчо під Зе-
леною сімкою”. Т/с.
11.10, 11.50, 04.00, 
04.45 “Концерт у 
Величці”.
12.35 Польща 24.
13.05 “Сорокалітній”. 
Т/с.
14.05, 20.30, 02.30 
Новини.
14.15 Новорічне 
привітання Прези-
дента Польщі.
14.25 “Інша сторона 
міста”. Д/ф.
15.15 “Твої золоті 
хіти”.
15.30 Концерт групи 
“Blue Cafe”.
16.00 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.

08.05, 08.25, 08.45, 
09.10, 09.30 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”. Т/с.
09.55 “Король і кро-
лик”. М/ф.
10.25 “Словник 
польсько-польський”. 
Ток-шоу.
10.50 “Діти води”. 
Х/ф. Польща. 1978 р.
12.30 “Твої золоті 
хіти”.
12.50, 13.15 “Між 
небом і землею”. 
Тележурнал.
13.00 “Янгол”. Теле-
журнал.
14.00 Трансляція 
меси.
15.20 “Смійся, кра-
їно”.
16.20 “От, дивися, 
шрам”. Репортаж.
16.45 “Новий рік з 
“Двійкою”.
17.05 “Злотополь-
ські”. Т/с.
17.25 “Гра в міста”. 
Телетурнір.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.15 “Л як 
любов”. Т/с.

грулі”, мультфільм, 
США, 2000.
09.30 “Мостовяки”.
10.20 Босоніж по 
світу.
10.50 “Операція 
“Слон”, пригодниць-
ка комедія, США, 
1995.
12.40 Лижі.
14.05 Новорічний 
концерт із Відня.
15.00 Сімейний 
турнір.
15.35 Кабаре.
16.45 Слово на не-
ділю.
16.55 Том Селлек 
у комедії “Троє 
чоловіків і маленька 
леді”, США, 1990.
18.40 “Новий Рік з 
“2”. Імперія зірок.
19.00 Панорама.
19.35 “Матильда”.
21.15 
“Імператорсько-
Королівські де-
зертири”, комедія, 
РП-Венгрія, 1985.
23.10 “Ганнібал”, 
трилер, США, 2001.
01.20 “Подвійний 
шантаж”, трилер, 
США, 2005.
03.50 “І гримнув 
грім”.

11.25 Кабаре.
12.25 Босоніж по 
світу.
12.55 Кулінарний 
журнал.
13.25 “Злодюжки”, 
комедія, США, 1997.
15.00 Сімейний 
турнір.
15.30 Лижі.
17.45 “І в горі, і в 
радості”.
18.35 40 років ТВП 2.
19.00 Панорама.
19.45 Телетурнір.
21.05 Кабаре.
22.00 “Васабі”, бойо-
вик, Франція-Японія, 
2001.
23.40 “Погода на 
завтра”, комедія, РП, 
2003.
01.20 Новорічний 
концерт із Відня. (2)
02.50 “Тиранозавр 
ацтеків”, н/ф бойо-
вик, США, 2007. 

П’ятниця
31 грудня

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 06.55, 08.35 
Погода
06.10 Крок до зірок
07.00 Концерт 
О.Сєрова
08.40 Корисні по-
ради
09.00 Підсумки дня
09.20 Погода
09.30 Концертна 
програма “Велика 
новорічна подорож”
14.10 Навколо світу 
за 48 годин
14.40 Х/ф “Сезон 
відпусток”
16.15 Погода
16.20 В гостях у Д. 
Гордона. О. Шир-
віндт (1 ч.)
17.25 Погода
17.35 “Я - украї-
нець”. Прощаль-
ний концерт 
М.Поплавського
20.00 Концертна 
програма “Перші на 
“ПЕРШОМУ” (3 ч.)
21.00 Підсумки дня
21.20 Погода

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 07.50, 08.35 
Погода
06.10 Фільм фестива-
лю Покров “Лялька 
різдвяної дівчинки”
06.35 Мультфільм
07.10 Я, Українець - 1 
частина
08.15 Сільський час
08.40 Моя земля-моя 
власність
08.50 Корисні поради
09.00 Погода
09.00 Шеф-кухар 
країни
10.05 Навколо світу 
за 48 годин
10.40 Погода
11.00 Крок до зірок. 
Святковий випуск
11.50 Х/ф “Таємниця 
Снігової Королеви”
14.20 Фольк-music: З 
новим роком!
17.30 Дурейтер. Но-
ворічний випуск
18.20 В гостях у Д. 
Гордона. О. Ширвіндт 
(2 ч.)
19.10 Х/ф “Різдвяна 
скринька”
21.00 Підсумки 

21.30 Фольк-мьюзік. 
Нагородження пере-
можців року
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трійка, Кено
23.00 Концерт О. 
Сєрова
00.45 Погода
00.50 Фільм фес-
тивалю Покров 
“Лялька різдвяної 
дівчинки”
01.20 Підсумки дня
01.40 Погода
01.40 Х/ф “Леді 
Макбет Мценського 
повіту”
03.00 Оркестр Гора-
на Бреговича
03.55 Чоловічий 
клуб
05.10 Фестиваль 
дитячої творчості 
“Світ для молодих”

тижня
21.20 Погода
21.30 Концерт О. 
Малініна (2 ч.)
22.45 Погода
22.50 Трійка, Кено, 
Максима
23.00 Я, Українець - 1 
частина
00.15 Погода
00.20 Док. фільм 
“Жива пам’ять регіо-
ну” - 10 серія
01.20 Підсумки 
тижня
01.40 Погода
01.40 Х/ф “Таємниця 
Снігової Королеви”
04.05 Чоловічий клуб
05.20 Дурейтер. Но-
ворічний випуск

драма, США, 2005. 
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 “Підбори” - ме-
лодрама, США, 2000. 
23.00 “Останній 
кіногерой” - бойовик, 
США, 1993. 
01.45 “Шосе” - драма, 
США, 2002. 
03.45 Інтерактивний 
телетурнір.

17.45 “Прийомна 
родина”.
18.45 Розважальна 
програма.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
21.00 “С.S.I.”
23.00 “Різдво з не-
вдахами” - комедія, 
США, 2004. 
23.00 “Кістки”.
00.00 “Інстинкт 
убивці”.
01.00 “Убивства на 
Зеленій ріці” - три-
лер, США, 2004. 
03.00 Спортивний 
журнал.
04.00 Інтерактивний 
телетурнір.

ний контроль”
22.00 “Територія 
закону”
22.30 “Вікно в Аме-
рику”
00.40 “Мотор”
02.50 Тема тижня”
03.20 “Автопілот-
новини”
04.25 “Огляд преси”

01.20 “Народне ток-
шоу “Майдан. Якою 
бути Україні!”

23.30, 04.15 “Бізнес-
час”
08.15, 11.10, 16.15, 
18.55, 00.25 “Погода 
у світі”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “Своїми очи-
ма”
09.45 “Улюблена 
робота”
10.15 “Здорові іс-
торії”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.35 “Технопарк”
12.15 “Вікно в Єв-
ропу”
13.20 “Драйв”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” 
(Остап Вишня)
15.30 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “На 
межі”
18.10 “Хроніка 
тижня”
19.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 “Час новин” 
(рос.)
19.30, 20.30, 01.20, 
02.20, 05.15 “Час 
інтерв’ю”
21.20, 03.40 “Народ-

23.30, 04.15 “Бізнес-
час”
08.15, 11.10, 12.10, 
16.15, 18.55, 00.25 
“Погода у світі”
08.25 “Бістро-ТБ”
09.10 “Ділова кухня”
10.20 “Феєрія ман-
дрів”
11.20 “Життя цікаве”
12.20 “Машина часу”
13.15 “Життя в задо-
волення”
13.30 “Страховий 
патруль”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” 
(Остап Вишня)
15.30 “Мотор-ТБ”
17.30, 04.40 “Не пер-
ший погляд”
18.20 “Народний 
контроль”
19.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (рос.)
19.15 Народне ток-
шоу “Майдан”
21.00, 05.15 “Час: під-
сумки”
22.00, 03.40 “Особли-
во небезпечно”
22.30 “Час-Тайм”
23.55, 04.25 “Огляд 
преси”
00.40 “Смачні подо-
рожі”

я хочу на Різдво” - 
США, 1991. 
13.15, 18.25 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
13.40, 18.55 “Клан”.
14.10 “Хоробра нова 
дівчина” - США, 
2004. 
16.15, 19.25 Угадай 
мелодію.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Велика подо-
рож” - мультфільм, 
США, 2006. 
22.55 “Астерикс і 
Обелікс: Місія Кле-
опатра” - комедія, 
Франція-ФРН, 2002. 
00.55 Новорічний 
тост.
01.25 “Брати Блюз” - 
комедія, США, 1980. 
03.30 “Завтра - ще 
одне шахрайство” - 
комедія, Італія, 2006.
05.25 “Фадо” - муз.
фільм, Іспанія-
Португалія, 2007. 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-2

TVP-1

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Тема 
тижня”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
00.40 “Ресторанні 
новини”

07.00 “Неймовірно 
спокійна людина” - 
комедія, РП.
08.00 Богослужіння.
09.00 “Мисливець 
- остання сутичка” 
- пригодницький 
фільм, РП, 1993.
10.30 “Легенда про 
Джонні Линго” - 
пригодницький 
фільм, Нова Зелан-
дія, 2003. 
12.05 “Клан”.
12.35 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”.
13.00 Янгол Госпо-
день.
13.15, 19.10 Угадай 

СТБ 

СТБ 

16.35 “Золоті хіти”.
17.00 Культурні PL.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.25 “Л як 
любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольо-
ри щастя”. Т/с.
20.10, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.20 “Час гордості”. 
Т/с.
22.10 “Шанс на 
успіх”.
23.10, 06.00 “Пастка”. 
Х/ф. Польща, 1997 р.
03.10 “Яносик”. Т/с.

19.10, 19.40 “Кольори 
щастя”. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Яносик”. Т/с.
22.00, 22.45 “Концерт 
у Величці”.
23.35 “Королева 
Бона”. Т/с.
00.45 Затишок зірок.
03.00 “Час гордості”. 
Т/с.
03.50 “Тейквондо”. 
Х/ф. Польща, 1997 р.
05.30 Культурні PL.
06.30 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.

Розважальна про-
грама.
16.30 “Смак часу з 
Каролем Окрасом”. 
Т/ф.
17.00, 04.15 “Золоті 
хіти”.
17.30, 19.10 “Злото-
польські”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Мурланд”. 
Короткометражний 
фільм.
19.40 “Дуже тиха ніч. 
Ричард Ринковськи”.
20.00, 02.40 На до-
браніч, малюки.
20.50, 03.30 Спорт.
21.10, 03.35 Ново-
річне привітання 
Президента Польщі.
21.20, 07.15 “Нео. 
Проблеми Святого 
Миколи”. Розва-
жальна програма.
22.40, 23.55, 01.50, 
“Новий рік з “Двій-
кою”. Розважальна 
програма.
05.45 “Будинок”. Т/с.

06.00 “Бізнес”
06.05 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.35 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
10.30 “Х-Фактор. 
Кастинг у Дніпропе-
тровську”
16.00 “Х-Фактор. 
Кастинг у Донецьку”
19.00 “Х-Фактор. 
Кастинг в Одесі”
22.10, 00.00 
“Х-Фактор. Кастинг 
у Харкові”
23.55 “Новорічне 
привітання Пре-
зидента України 
Віктора Януковича”
00.00 “З Новим 
Роком!”
01.25 “Х-Фактор. 
Кастинг у Києві”
04.00 “Х-Фактор. 
Тренувальний табір”

“Час спорту”
06.30 “Ранок на 
5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.20, 16.20, 17.50, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 01.00, 03.00 
“Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.10, 00.25 
“Погода у світі”
15.30 “Своїми очи-
ма”
16.30 “На межі”
17.30, 04.40 “Феєрія 
мандрів”
18.15 “Вікно у Єв-
ропу”
18.45, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
04.00, 05.00 “Час 
новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 

08.05 “Те, що грає в 
душі нам”.
09.00 “Собачі роз-
повіді, або охи й 
подихи”. М/ф.
09.10 “Бувальщини”. 
М/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.55 Польський 
смак.
12.05 “Королі цен-
тра”. Т/с.
13.00, 20.30, 03.10 
Новини.
13.15, 19.30, 03.50 
“Будинок парафі-
яльного священика”. 
Т/с.
13.45, 22.15, 04.40 
Польща 24.
14.10 “Кінець жіно-
чого літа”. Т/ф.
15.05 “Мандрівник”. 
Тележурнал.
15.35 “Вечір з Ласко-
виком і Малицьким”. 

06.00 Програма 
передач
06.01, 09.35 “Вікно в 
Америку”
06.15, 10.15, 13.10, 
15.20, 17.20, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 07.05, 08.05, 
18.45, 23.15, 00.20, 
03.15, 04.20 “Час 
спорту”
06.35, 07.30, 23.35, 
04.30 “Київський час”
06.40, 03.20 “Техно-
парк”
07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
01.00 “Час новин”
07.15, 08.55, 11.50, 
17.50, 22.55 “Погода в 
Україні”
07.20, 07.50, 16.20, 
00.30, 02.50 “Тема 
тижня”
07.40, 08.50, 21.45, 

06.20 М/ф “Ну, по-
годи!” (1)
07.35 Х/ф “Карна-
вальна ніч” (1)
09.05 “Їмо вдома”
10.05, 02.15 “Неймо-
вірні історії кохання”
11.00 “Караоке на 
Майдані”
11.55 “Х-Фактор”
16.25 “Смішні люди”
17.10 “Зіркове життя. 
Білі ворони”
18.05 “Містичні істо-
рії з Павлом Кості-

06.00 Програма 
передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 10.10, 13.10, 
15.20, 17.15, 19.20, 
23.50 “Погода на 
курортах”
06.20, 07.05, 08.05, 
18.45, 23.20, 00.20, 
03.15 “Час спорту”
06.30, 07.30, 18.35, 
23.35, 04.30 “Київ-
ський час”
06.40, 11.20 
“Автопілот-тест”
07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 01.00 
“Час новин”
07.15, 09.15, 11.55, 
17.50, 20.20, 22.55 
“Погода в Україні”
07.20, 08.20, 21.50, 
00.30, 01.50 “Тема 
тижня”
07.40, 08.50, 21.40, 

06.55, 00.20 “ВусоЛа-
поХвіст”
08.05 “Х-Фактор. 
Кастинг у Києві”
11.05 “Х-Фактор. 
Тренувальний табір”
15.00 “Х-Фактор. Ві-
зити до суддів”
19.00 “Х-Фактор”

07.10 “Флінстоуни”, 
мультсеріал.
07.05 “Пригоди Ти-

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.20, 
15.20, 17.20, 23.50 
“Погода на курор-
тах”
06.20, 18.50, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини 
Полсат”.
08.25 Мультфільми.
10.10 Джейн Фонда 

06.10, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.30, 15.35, 17.40, 
00.40, 01.05 “Новий 
Рік з “1”.
09.45 Мультсеріал.
10.15 “Пан Ляпка в 
космосі”. (2)
12.05 Леслі Нілсен 
у комедії “Усе, що 

07.10 “M.A.S.H.”.
07.35 “Флінстоуни”, 
мультсеріал, США, 
1960.
08.35, 21.05 “І в горі, 
і в радості”.

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.00 “Скубі Ду”.
10.25 Готує Ева Ва-
хович.
10.55 “Капітан Крюк” 
- бойовик, США, 
1991. 
13.45 “Братц” - коме-
дія, США, 2007. 
16.00 “Суперначо” 
- трагікомедія, США-
ФРН, 2006. 
17.55 “Маленький 
Манхеттен” - мело-

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.10, 09.15 “Скубі 
Ду”.
08.40 “Селезень Дак 
представляє”.
09.45 “Ведмедики-
стрибуни”.
10.45 “Качині історії”.
11.45 “Поп-зірка” - 
США, 2005. 
13.45 “Все навпаки” - 
комедія, США, 1988. 
15.45 “Гра слів” - дра-
ма, США, 2005. 

07.00 Мультсеріали.
08.00 Богослужіння.
09.00 Тиждень.
09.30 Дивний світ 
Діснея.
11.45 “Чарівники з 
Вейверлі”.
12.20 “Випадок”.
12.50, 13.15 Між не-
бом і землею.
13.00 Янгол Госпо-
день.
13.40, 20.30 Новини.
14.10 “Вручителі”.

06.45 Слово на не-
ділю.
06.55 “Як зберегти 
молодість”.
07.40 Оплот.
08.10 “Мостовяки”.
09.00 “Кольори 
щастя”.
10.00, 02.40 Зона 
зірок.
10.30 “Супер рій”.
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РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Луцький міський центр зайнятості
Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою 
інформацією звертатися за адресою: 

м. Луцьк, вул. Ярощука, 2 тел.72-72-58‚ 24-92-68

Потребуєш юридичної допомоги на 
території Польщі, Німеччини...!?

До Ваших послуг - адвокати на Україні.

Генеральний Консул Республіки 
Польща в Луцьку

Томаш Янік
Potrzebujesz pomocy prawnej
na terenie Polski, Niemiec...!?

Adwokaci i radcy prawni są pod twoją
ręką na Ukrainie.Dzwoń ! 

Służymy pomocą

на відкриття виставки
 „PrzekA-Z – sztuka znaku”

експозиція польських плакатів,
присвячена 30-річчю руху 

„Солідарність”Kancelaria Prawna
Król i Partnerzy

Spółka Partnerska
Adwokatów Prawnych яка відбудеться у п’ятницю 10 грудня 2010 року о 14.00

у галереї мистецтв в Луцьку по вул. Лесі Українки, 24a

Infolinia: 0 801 00 33 45
www. kancelaria-krol.pl

Punkt informacyjny:
+ 38 067 730 61 84
+ 38 63 794 70 09

запрошує

архітектор 1500 Оплата праці відрядно-преміальна

брокер 1500 Наявність власного автомобіля

бруківник 3500 попередньо телефонувати

бухгалтер 1000 знання складського обліку.

бухгалтер (з дипло-
мом спеціаліста)

1100 бажання працювати

вальцювальник 
сировини та напів-
фабрикатів

1200 без шкідливих звичок

верстатник широкого 
профілю

1300 без шкідливих звичок,наявність по-
свідчення

верстатник широкого 
профілю

1500 відповідальність

виконавець робіт 1200 гідротехнічні роботи

виконавець робіт 1200 загально-будівельні роботи

виконавець робіт 1200 роботи з теплопостачання

водій автомобіля 2, 1 
класу (автобуси)

1500 виїзди на концерти, відповідальність, 
порядність

водій автомобі-
ля 3, 2, 1 класу 
(автомобілі(крім 
вантажних), таксі та 
автофургони)

1500 направляти на співбесібу з10 до17 
години,попередньо телефонувати.

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

930 попередньо телефонувати

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

930 без шкідливих звичок,поїздки по 
Україні

водій автотранспорт-
них засобів

2000 попередньо телефонувати, відповідаль-
ність

водій тролейбуса 1500  відповідальність

водолаз 1442 Наявність посвідчення.

В’язальник трико-
тажних виробів та 
полотна

1000 виготовлення трикотажних 
виробів,відрядна система оплати 
праці,наспівбесіду звертатись з 9.00 до 
12.00

геодезист 1500 Оплата праці відрядно-преміальна

головний бухгалтер 2500 Направляти  із знанням імпорту та 
автоперевезеннями, попередньо теле-
фонувати.

головний енергетик 1950 відповідальне ставлення до роботи

директор комерцій-
ний

1000 Співбесіда назначається після розгляду 
резюме, попередньо телефонувати.

економіст 1200 спеціаліст з планово-договірної роботи

економіст з плану-
вання

1500 бажано вміння працювати в 1-с бухгал-
терії, відповідальність

експедитор 2000 попередньо телефонувати, 
відповідальність,розвозити продовольчі 
товари по магазинах, матеріальна відпо-
відальність

електрик цеху 1000 робота в  рибному цеху,заробітна плата 
за домовленістю.

Електрогазозварник 1500 без шкідливих звичок

Електрогазозварник 1500 зварювальні роботи по Україні

електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

1500  відповідальність

Електрозварник руч-
ного зварювання

1700 без шкідливих звичок

електромеханік 922 відповідальне ставлення до роботи

електромеханік з 
ліфтів

1500 попередньо телефонувати, наявність 
посвідчення

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

2000 розуміння системи РLC, навчання на 
робочому місці

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

1300 без шкідливих звичок

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

1000 обов”язкова 4 група допуску

електромонтер кон-
тактної мережі

1400 без шкідливих звичок

жилувальник м’яса та 
субпродуктів

1500 без шкідливих звичок, можливе стажу-
вання ни виробництві

завідувач господар-
ства

930 відповідальність

завідувач складу 1800 сільськогосподарська техніка, досвід 
управління персоналом

закрійник 1500 пошиття спецодягу

закрійник 930 знання розкрійного обладнання, вміння 
розкладати лекала і кроїти вироби, до-
свід роботи з трикотажем, звертатись за 
адресою в приміщення заводу  “Іскра”, 
попередньо телефонувати і запитувати 
Вознюк Олену,Іщук Наталію

закрійник 1000 на співбесіду звертатись з 9.00 до 12.00

зачищувач 1000 Попередньо телефонувати, зачищувач 
будівельних споруд.

землекоп 1500 копати ями на кладовищі, без шкідли-
вих звичок

землекоп 1500 копати ями на кладовищі, без шкідли-
вих звичок

зуборізальник 1500 можливе начання на виробництві, від-
повідальність

інженер 1500 направляти із знанням програм 
АВК,АВТОКАД.

інженер з якості 1200 спеціаліст з контролю за якістю

інженер із стандар-
тизації

1000 Направляти комунікабельних, із 
спеціалізації -сертифікації документоз-
навства.

інженер-електронік 1150 вміння ремонтувати телерадіооблад-
нання

інженер-енергетик 1200 знання документації ,робота в  рибному 
цеху,заробітна плата за домовленістю.

інженер-енергетик 1000 попередньо  телефонувати

інженер-
землевпорядник

1100 ненормований робочий день, робота 
в польових умовах, відрядження, про-
живання в м.Луцьку

інженер-конструктор 980 Направляти із знанням програм Авто-
кад; АВК

інженер-конструктор 
(електротехніка)

1500 електротехніка

інженер-технолог 1500 відповідальність, інженер-
технолог(електрик)

інженер-технолог 
(хімічні технології)

1200 хімічні технології

Інструктор спортив-
ний з туристичного 
супроводу (за видами 
туризму)

1000 режим роботи згідно з роботою 
спортивного залу,бажання навчатися, 
інструктор  з аквафітнесу

Інструктор спортив-
ний з туристичного 
супроводу (за видами 
туризму)

930 режим роботи згідно з роботою 
спортивного залу,бажання навчатися, 
інструктор з плавання

Інструктор спортив-
ний з туристичного 
супроводу (за видами 
туризму)

930 режим роботи згідно з роботою 
спортивного залу,бажання навчатися, 
інструктор з фітнесу

касир торговельного 
залу

1200 робота в гіпермаркеті, відповідальність,
чесність,комунікабельність

комірник 922 відповідальне ставлення до роботи

комплектувальник 
товарів

1220 Попередньо телефонувати.

Кондуктор громад-
ського транспорту

1170 без шкідливих звичок

контролер верстатних 
та слюсарних робіт 
(верстатні роботи)

1500 відповідальність

контролер зварюваль-
них робіт

1500 відповідальність

косметик 930 режим роботи згідно з роботою салону 
краси,бажання навчатися

кравець 1000 відповідальність

кухар 1000 попередньо телефонувати,заробітна 
плата від 1000до 1500грн.

кухар 950 направляти тільки з досвідом роботи

кухар 1500 відповідальне ставлення до роботи

кухар 1200 попередньо  телефонувати, робота в 
барі

кухар 922 Направляти  
комунікабельних,відповідальних.

кухар 930 охайність,старанність

кухонний робітник 930 досвід роботи в закладах громадського 
харчування

кухонний робітник 922 допомога кухарю на кухні  (чистка, 
миття овочів)

листоноша 1070 відділення поштового зв”язку Луцьк-17 
(матеріально-відповідальна особа, до-
ставка пошти, пенсій, товарів народного 
споживання)

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1544 Наявність сертифіката спеціаліста.

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1544 наявність сертифіката спеціаліста.

лікар-лаборант 1382 Наявність сертифіката.

лікар-отоларинголог 1237 наявність сертифіката спеціаліста.

лікар-педіатр 1150 Комунікабельність,кваліфікованість.
попередньо телефонувати

лікар-педіатр 1156 Наявність сертифікату, 2,0ст.

лікар-терапевт 1037 Наявність сертифікату.

майстер 930 режим роботи згідно з роботою салону 
залу,бажання навчатися, майстер з 
депіляції

майстер 1200 вміння ремонтувати мобільні телефони

Маляр 1500 відповідальність

Маляр 1200 Відповідальне ставлення до роботи.

маляр-штукатур 1100 направляти тільки з досвідом роботи 
маляра-штукатура(плиточника)

машиніст екскаватора 930 екскаватор “Рачок”, наявність посвід-
чення

машиніст компресор-
них установок

1000 без шкідливих звичок

Машиніст крана авто-
мобільного

1500 домовитись про співбесіду за телефо-
ном 25-51-93(Валентина Федорівна)

Машиніст крана авто-
мобільного

1000 направлятина співбесіду з 10 до17 год.

машиніст насосних 
установок

1400 робота з насосними установками 
промислової каналізації, виконання 
слюсарно-ремонтних робіт

машиніст насосних 
установок

1400 робота з насосними установками 
промислової каналізації, виконання 
слюсарно-ремонтних робіт,наявність 
посвідчення

машиніст холодиль-
них установок

1300 відповідальне ставлення до роботи,

робота з аміачними 
речовинами

менеджер (управи-
тель) з постачання

2000 попередньо телефонувати

Менеджер (управи-
тель) з реклами

1000 комунікабельність,досвід ділового 
спілкування

Менеджер (управи-
тель) з реклами

930 можливо без досвіду роботи, помічники 
менеджерів з реклами, активні, відпо-
відальні

Менеджер (управи-
тель) з реклами

930 можливо без досвіду роботи, помічники 
менеджерів з реклами, активні, відпо-
відальні

Менеджер (управи-
тель) з реклами

930 можливо без досвіду роботи, помічники 
менеджерів з реклами, активні, відпо-
відальні

менеджер (управи-
тель) із збуту

1500 попередньо 
телефонувати,комунікабельність,
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Обережно, петарди!
На Волині рятувальники активізували профілактичну роботу, 
щоб запобігти випадкам загибелі та травмувань мешканців 
краю піротехнічними виробами.

У Волинській області три-
вають рейдові перевірки 
місць реалізації піротехніч-
них виробів. Рятувальники 
проводять ряд заходів для 
запобігання травмування та 
загибелі громадян через не-
безпечну продукцію. 

«Рейдові групи працюють 
в усіх без винятку населених 
пунктах краю, де функці-
онують торгові заклади та 
ринки, – наголосив викону-
вач обов’язків начальника 
УМНС області Микола Крев-
ський».

Під час вивчення ситуа-
ції з піротехнікою на ринках 
міста Ковеля (Привокзаль-
ному та Брестському) рей-
дова комісія виявила, що на 
Привокзальному ринку один 

підприємливий мешканець 
району реалізовував небез-
печні вироби попри усі за-
борони. Відтак, порушникові 
доведеться відповідати перед 
Законом.

Тільки найближчими 
днями піротехнічні вироби 
з’являться на вітрині одного 
з найбільших супермаркетів 
міста Ковеля на вулиці Гру-
шевського, проте вже зараз 
рейдова комісія переконала-
ся, що торгівля цими виро-
бами буде здійснюватися у 
рамках закону: для піротех-
ніки підготовлено спеціальні 
засклені вітрини, що замика-
ються на ключ, у порядку й 
уся необхідна документація, 
наявні дозволи. Така ж си-
туація й у центральному уні-
вермазі міста.

Вивчали ситуацію з піро-
технікою й на Ратнівщині. 
Так, у селищі Заболоття Рат-
нівського району піротехні-
ку не реалізовують узагалі. 
Проте рейдова група пред-
ставників МНС виявила два 
місця, де активно здійсню-
валася торгівля штучними 
новорічними ялинками, що 
не мали сертифікатів ступе-
ню загорання. Правопоруш-
ників притягнули до адміні-
стративної відповідальності. 
Окрім того, рятувальники 
звернулися до органів місце-
вого самоврядування з про-
ханням тримати на контролі 
ситуацію з піротехнікою, а у 
випадку виникнення стихій-
них пунктів продажу – ін-
формувати представників 
МНС.

«Ситуацію висвітлять по-
дальші рейди, що відбувати-
муться упродовж свят, – під-
креслив Микола Кревський. 
– Як свідчить практика, у ре-
зультаті перевірок місць про-
дажу працівниками МНС, 
реалізація небезпечної про-
дукції вщухає, а через деякий 
час стихійно виникає знову. 
Надто вже легкими є прибут-
ки. Проте не менш серйозни-
ми є і травми, завдані такими 
товарами, внаслідок ігнору-
вання правил безпеки».

Рятувальники застеріга-
ють, що купувати піротехні-
ку «з рук» украй небезпечно. 
Здебільшого сертифіковані 
вироби можна придбати у 
супермаркетах. Купуючи пе-
тарди, салюти та хлопавки, 
необхідно обов’язково озна-
йомитися з інструкцією по 
використанню. Якщо відсут-
ня інформація на російській 
чи українській мові – це най-
перший сигнал того, що ко-
ристуватися виробом украй 
небезпечно. Батькам варто 
подбати про безпеку дітей, 
не залишати сірники, за-
пальнички, бенгальські вог-
ні у легкодоступних місцях, 
заборонити малюкам ними 
бавитися.

Зустрічаючи Новий Рік 
феєрверками та салютами, 
запалюйте їх якнайдалі від 
будівель. Якщо ж виріб не 
спрацював, не поспішайте до 
нього підходити. Краще заче-
кати 15-20 хвилин, а тоді за-
лити його водою.

Центр пропаганди УМНС
у Волинській області

Uwaga, petardy!
Na Wołyniu ratownicy aktywnie prowadzą działania profi laktyczne, 
żeby zapobiec wypadkom śmiertelnym oraz obrażeniom mieszkań-
ców obwodu z powodu wybuchu wyrobów pirotechnicznych.

W obwodzie obecnie trwa 
kontrola miejsc produkcji wy-
robów pirotechnicznych. Ra-
townicy przeprowadzają szereg 
przedsięwzięć, które mają na 
celu zapobieganie śmiertelnym 
wypadkom oraz obrażeniom 
Wołynian z powodu wykorzy-
stania niebezpiecznej produk-
cji. 

«Robocze grupy działają we 
wszystkich miejscowościach 
obwodu, w których są sklepy i 
targowiska, – powiedział peł-
niący obowiązki kierownika 
Zarządu Ministerstwa Ukrainy 
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych 
(MSN) w obwodzie wołyńskim 
Mykoła Krewski.

Podczas kontroli sytuacji 
na targowiskach miasta Kowla 
– Prywokzalnym i Brestskim – 
komisja ujawniła, że na rynku 
Prywokzalnym mieszkaniec re-
jonu, mimo zakazu sprzedawał 
niebezpieczne wyroby. Teraz 
musi ponieść konsekwencje.

Dopiero w najbliższych 
dniach wyroby pirotechnicz-
ne pojawią się w jednym z 
największych supermarketów 
miasta Kowla przy ulicy Gru-
szewskiego, jednak już teraz ko-
misja przekonała się, że handel 
tymi wyrobami będzie odbywał 
się zgodnie z prawem: dla wy-
robów pirotechnicznych przy-
gotowano specjalne zaszklone 
gabloty, które są zamykane na 
klucz. Przygotowano również 
wszystkie potrzebne dokumen-
ty i pozwolenia. Podobnie jest 
w głównym domu towarowym 
w mieście.

Sytuację zbadano też w re-
jonie ratniwskim. Na przykład 

we wsi Zabołottia w ogó-
le nie sprzedawane są 
wyroby pirotechniczne. 
Jednak przedstawiciele 
MSN znaleźli dwa punk-
ty, gdzie sprzedawano 
sztuczne choinki nowo-
roczne, które nie miały 
certyfi katów podających 
informację o stopniu 
palności. Sprzedawcom 
grozi odpowiedzialność 
administracyjna. Oprócz 
tego, ratownicy zwró-
cili się do miejscowych 
samorządów z prośbą o 
kontrolowanie sytuacji 
i informowanie przed-
stawicieli MSN w razie 
powstania niekontrolo-
wanych punktów sprze-
daży .

«Sytuacja będzie zro-
zumiała po późniejszych 
kontrolach, które będą trwać 
w ciągu świąt, – powiedział 
Mykoła Krewski. – Jak widać 
w praktyce, w wyniku kontroli 
punktów sprzedaży przez pra-
cowników MSN realizacja nie-
bezpiecznej produkcji zmniej-
sza się, ale za pewien czas 
pojawia się znowu, ponieważ 
dochody są bardzo duże. Ale 
nie mniej poważne są kalectwa, 
które są skutkiem ignorowania 
reguł bezpieczeństwa.» 

Ratownicy ostrzegają: ku-
powanie wyrobów pirotech-
nicznych w miejscach do tego 
nie przeznaczonych jest bardzo 
niebezpieczne. Wyroby certyfi -
kowane można kupić w super-
marketach. Kupując petardy i 
fajerwerki trzeba obowiązkowo 
zapoznać się instrukcją ich wy-

korzystania. Jeżeli na instruk-
cji nie ma informacji w języku 
rosyjskim czy ukraińskim jest 
to najlepszy sygnał tego, że wy-
korzystanie tego wyrobu jest 
bardzo niebezpieczne. Rodzice 
powinni zadbać o bezpieczeń-
stwo dzieci, nie zostawiać zapa-
łek, zapalniczki, czy sztucznych 
ogni w łatwo dostępnych miej-
scach, należy zabronić dzie-
ciom bawić się nimi.

Świętując Nowy Rok z fa-
jerwerkami, trzeba korzystać z 
nich daleko od domu. W przy-
padku gdy wyrób nie zadziałał, 
nie trzeba zbyt szybko podcho-
dzić. Lepiej zaczekać 15-20 mi-
nut, następnie zalać go wodą.

Centrum Propagandy MSN
w obwodzie wołyńskim

Шановні лучани та гості міста!
Луцька міська рада 

ЗАПРОШУЄ 
На святкові заходи з нагоди

Нового 2011-го року та Різдва Христового 
23 грудня

12.00 Відкриття виставки «Сим-
воліка різдвяно-новорічних свят»
Волинський краєзнавчий музей 

27 грудня 

15.00 Турнір з плавання «Ново-
річні призи Луцької міської ради»
Басейн Спеціалізованої дитячо-
юнацької школи олімпійського ре-
зерву плавання

28 грудня

10.00 Турнір з плавання «Ново-
річні призи Луцької міської ради»
Басейн Спеціалізованої дитячо-
юнацької школи олімпійського ре-
зерву плавання

16.00 Новорічно-спортивне свя-
то на воді (естафети, конкурси)
Басейн Спеціалізованої дитячо-
юнацької школи олімпійського ре-
зерву плавання

4 січня 

10.00 Відкрита першість міста з 

настільного тенісу серед школярів 
Комунальний заклад «Дитячо-
юнацька спортивна школа № 2»

18.00 Концерт духовної музи-
ки за участю камерного оркестру 
«Кантабіле» обласної філармонії 
Костел Святих Петра і Павла

5 січня

10.00 Відкрита першість міста з 
настільного тенісу серед школярів 
Комунальний заклад «Дитячо-
юнацька спортивна школа № 2»

14.00 Літературна годи-
на «Сяйво різдвяної казки»
Обласна бібліотека для дітей

7,8 січня

18.00 Різдвяні концерти ака-
демічного обласного україн-
ського музично-драматичного 
театру імені Т.Г.Шевченка
Академічний обласний український 
музично-драматичний театр імені 
Т.Г.Шевченка

 9 січня 

12.00 Етнофестиваль «Різд-
во у Волинській родині»
Театральний майдан

18.00 Різдвяний концерт ака-
демічного обласного україн-
ського музично-драматичного 
театру імені Т.Г.Шевченка
Академічний обласний український 
музично-драматичний театр імені 
Т.Г.Шевченка

10 січня

12.00 Вікторина «Новий рік при-
ходить, щастя в дім приносить»
Обласна бібліотека для дітей

18.00 Різдвяний кон-
церт Волинського академіч-
ного українського народного 
хору «Щедрівочка щедрувала» 
Академічний обласний український 
музично-драматичний театр імені 
Т.Г.Шевченка

12 січня, 13 січня 

8.30 Першість міста з хокею 
«Золота шайба» серед команд 

клубів за місцем проживання 
Льодова арена «Снігова королева»

14 січня

12.00 Фестиваль колядок та 
щедрівок «Різдвяні піснеспіви»
Палац культури м. Луцька

18.00 Різдвяний концерт за учас-
тю колективів обласної філармонії
Палац культури м. Луцька

18.00 Різдвяний концерт ака-
демічного обласного україн-
ського музично-драматичного 
театру імені Т.Г.Шевченка
Академічний обласний український 
музично-драматичний театр імені 
Т.Г.Шевченка

16 січня

12.00 ХІІ міський фестиваль 
вертепів «З Різдвом Христовим!»
Палац культури м. Луцька

19 січня

18.00 Різдвяний концерт академічно-
го обласного українського му зично-дра-
матичного театру імені Т.Г.Шевченка

Академічний обласний український музично-
драматичний театр імені Т.Г.Шевченка

21 січня

16.00 Мистецький вечір «Різдвя-
ні зустрічі»
Волинський краєзнавчий музей

22 січня 

10.00 Дитячий регіональ-
ний фестиваль-конкурс баль-
ного танцю «Різдвяні зірочки»
Палац культури м. Луцька

ВІТАЄМО З НОВИМ РОКОМ 
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Уточнення.
Як повідомили у комітеті фізичної 

культури та спорту міськради, зма-
гання з плавання «Новорічні призи» 
переносяться з 24-25.12.2010 року на 
27-28.12.2010 року (відповідно до п. 
1.3 розпорядження міського голови 
від 17.12.2010 №620-1 «Про тимча-
сове припинення навчання у загаль-
ноосвітніх школах та позашкільних 
навчально-виховних закладах міста»).
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2010-ty:
Rok, który zabierał i dawał…

Із Різдвом Христовим

ВМ

Лучанин Анатолій Сєрков, 
котрий пройшов афганськи-
ми стежками під час жахли-
вої війни, поділився із нами 
про лихоліття, які випали на 
голови багатьох сотень тисяч 
людей. Понад 20 років тому 
радянські війська були виве-
дені із Афганістану, проте по-
дії досі озиваються щемливи-
ми спогадами учасників: «Не з 
власної волі ми туди потрапи-
ли. Якщо я – військовий, це не 
означає, що я – садист. Наша 
присутність зі зброєю у руках 
на чужій території, де йде ві-
йна – це вже великий гріх, за 
що ми просимо прощення».

У вересні ми писали про 
презентацію книги «Польща 
та Україна в боротьбі за неза-
лежність 1918-1920». Завдяки 
її україномовному виданню 
нам відкрилися нові грані ве-
ликих лідерів Пілсудського 
та Петлюри. Спільна історія 
могла стати успішною для 
творення держави вже 90 ро-
ків тому. Доля розпорядилася 
так, що довелося чекати ще 
довго. 

Ще зі сторінок «Волинсько-
го Монітора» «промовляли» 
до громадськості дипломати і  
політики, урядовці і педагоги, 
музиканти і письменники, іс-
торики і правоохоронці, сту-

денти і пенсіонери. Листаючи 
підшивку газет за 2010-ий, 
диву даєшся скільки у неве-
ликій за обсягом двотижневій 
газеті можна було висвітли-
ти доль, встигнути написати, 
охопити, проаналізувати…

Співали і раділи

Протягом 2010 року ми 
встигли посвяткувати і по-
радіти. Оскільки у редакції 
пліч-о-пліч працюють като-
лики і православні, то релігій-
ні свята можна було множи-
ти ледве не удвічі. Проблема 
екуменічного руху лишається 
розв’язуватися лише на па-
пері або під час конференцій 
високих богословів. Тож ми 
продовжили радіти від свят-
кувань обох християнських 
календарів. У «Моніторі» чи-
тачі мали нагоду спостеріга-
ти за величезною кількістю 
заходів, приурочених Різдву, 
Великодню тощо. Під час різд-
вяного концерту «Hej Kolędo-
Колядо» спільно колядували у 
костелі Св. Апостолів Петра 
і Павла поляки та українці, 
чехи та німці, вірмени та ро-
сіяни. Окрім того, ми, разом 
із читачами, «фестивалили» 
під час проведення зустрі-
чі національних меншин у 

Луцьку, раділи Дням україн-
ської культури у Щецині, на-
солоджувалися джазом під 
час фестивалю “Jazz Bez”. Для 
нас співали польські музичні 
родини в Україні, а українці 
неодноразово їздили до Поль-
щі. Ми, поляки і українці, хо-
дили у гості до чехів, ромів, 
росіян, євреїв, спільно відда-
вали шану полеглим у битві 
під Берестечком полякам та 
українцям. Численні культур-
ні заходи засвідчили те, що ми 
є єдиною сім’єю із європей-
ським корінням. Нас більше 
єднає, аніж роз’єднує. 

Мандрували Україною 
та Польщею

Вже легендарними стають 
пізнавальні рубрики газе-
ти «Мандруючи Волинню», 
«Мандруючи Україною», 
«Мандруючи Польщею». «Во-
линський Монітор» допоміг 
по-іншому побачити Рівне 
і Дубно, Радививлів і Гощу, 
Здолбунів і Берестечко, Олику 
і Сарни, Шацьк і Києв, Грубе-
шів і Замость, Вроцлав і Вар-
шаву, Торунь і Білосток…

Ці нариси – символ не-
розривної єдності Польщі та 
України.

2010-ий:
Рік, який забирав і давав…
2 str.

wojna – to jest wielki grzech, 
z powodu którego prosimy o 
przebaczenie».

We wrześniu pisaliśmy o 
prezentacji książki «Polska i 
Ukraina w walce o niepodle-
głość». Dzięki temu, że uka-
zało się wydanie tej książki w 
języku ukraińskim dowiedzie-
liśmy wiele nowego o wielkich 
liderach Piłsudskim i Petlu-
rze. Wspólna historia mogła 
być sprzyjającą dla tworzenia 
ukraińskiego państwa już 90 lat 
temu. Jednak los zadecydował 
inaczej, trzeba było jeszcze dłu-
go na to czekać.

Na łamach «Monitora Wo-
łyńskiego» «przemawiali» do 
społeczeństwa dyplomaci i po-
litycy, urzędnicy i pedagodzy, 
muzycy i pisarze, historycy i 
milicjanci, studenci i emery-
ci. Przeglądając gazety z 2010 
roku, dziwimy się ile w małej 
dwutygodniowej gazecie moż-
na było pokazać losów, zdążyć 
napisać, objąć, przeanalizować.

Śpiewaliśmy i cieszyli-
śmy się

W ciągu 2010 roku obcho-
dziliśmy różne święta. Ponie-
waż w redakcji pracują obok 
siebie katolicy i prawosławni, 
religijne święta można było 

pomnożyć prawie dwa razy. 
Problem ruchu ekumenicz-
nego można rozwiązywać tyl-
ko na papierze, albo podczas 
konferencji wybitnych teolo-
gów. Natomiast my obchodzi-
liśmy święta według dwóch 
kalendarzy. W «Monitorze» 
czytelnicy mogli śledzić wie-
le imprez, przeprowadzanych 
z okazji Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy itd. Podczas bożo-
narodzeniowego koncertu «Hej 
Kolędo-Колядо» wspólnie ko-
lędowali w Katedrze Św. Piotra 
i Pawła Polacy i Ukraińcy, Czesi 
i Niemcy, Ormianie i Rosjanie. 
Oprócz tego, razem z czytelni-
kami imprezowaliśmy podczas 
przeprowadzenia spotkania 
przedstawicieli mniejszości na-

rodowych w Łucku, cieszyliśmy 
się Dniem Kultury Ukraińskiej 
w Szczecinie, słuchaliśmy jazzu 
podczas festiwalu «Jazz Bez». 
Dla nas śpiewały polskie mu-
zyczne rodziny na Ukrainie, 
a Ukraińcy nie raz jeździli do 
Polski. My, Polacy i Ukraińcy, 
chodziliśmy z wizytą do Cze-
chów, Romów, Rosjan, Żydów, 
wspólnie uczciliśmy pamięć 
poległych pod Beresteczkiem 
Polaków i Ukraińców. Liczne 
imprezy kulturalne świadczą o 
tym, że jesteśmy jedną rodziną 
z europejskimi korzeniami. Nas 
więcej jednoczy, niż dzieli.

Podróżowaliśmy po 
Ukrainie i Polsce

Legendarne stają się rubryki 
gazety «Podróżując po Woły-
niu», «Podróżując po Ukrai-
nie», «Podróżując po Polsce». 
«Monitor Wołyński» pomógł w 
inny sposób zobaczyć Równe i 
Dubno, Radziwiłłów i Hoszczę, 
Zdołbunów i Beresteczko, Oły-
kę i Sarny, Szack i Kijów, Hru-
bieszów i Zamość, Wrocław i 
Warszawę, Toruń i Białystok.

Te szkice to symbol nieroz-
łącznej jedności Polski i Ukra-
iny.

MW

Ferie zimowe – Muszyna
termin: od 12 do 24 lutego 2011

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat lubiących aktywność fi zyczną na spędzenie wspaniałego czasu razem 
z wieloletnimi organizatorami górskiego wypoczynku

Zapewniamy: 
• zakwaterowanie: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny 

Nestor 
• w Muszynie, pok. 1-4 osobowe z łazienkami (www.

pznmuszyna.pl)  
• doskonałe, domowe posiłki (3 razy dziennie + 

podwieczorek)
• transport wygodnym i bezpiecznym autokarem (również 

na miejscu)
• wykwalifi kowaną kadrę trenerów i instruktorów sportu
• lekarza, pielęgniarkę i rehabilitantów
• ubezpieczenie

W programie: 
• zajęcia sportowe (narty, snowboard) na stokach 

narciarskich 
• w Wierchomli, Szczawniku i na Jaworzynie Krynickiej
• zajęcia rehabilitacyjne
• ogniska z pieczeniem kiełbasek, kulig
• dyskoteki, konkursy, gry i zabawy
• wycieczki (zabytki i kąpieliska termalne na Słowacji, 

Ziemia Sądecka, okolice Krynicy)

Koszt tylkoKoszt tylko  1100 zł1100 zł  za dwa tygodnie – w cenie wyciągi narciarskie.za dwa tygodnie – w cenie wyciągi narciarskie.
Wpłaty należy dokonywać na konto nr (decyduje kolejność zgłoszeń):Wpłaty należy dokonywać na konto nr (decyduje kolejność zgłoszeń):

13 1090 1043 0000 0000 0504 296813 1090 1043 0000 0000 0504 2968

Dodatkowe informacje: Anna Pochwalska - tel. 607 09 21 31Dodatkowe informacje: Anna Pochwalska - tel. 607 09 21 31

ORGANIZATORZY:ORGANIZATORZY:


