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Polskie Kółko Literackie prezentowa-
ło kompozycję literacko-artystyczną 
«Zapoznanie się z Miłoszem».
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Польське літературне коло презен-
тувало літературно-мистецьку ком-
позицію «Знайомство із Мілошем».

Україна? Це десь так далеко...

«Ab ovo» (усе починається з 
яйця)

Знайомство 
із Мілошем

Zapoznanie się
 z Miłoszem

“Українці нам ближчі,
ніж інші нації”

Писанка – 
символ життя і краси

„Ukraińcy są nam bliżsi
niż inne nacje”

Ігор Семенюк: «Намет для збору 
коштів Сталіну –

це провокація проти людства!»
Igor Semeniuk: «Namiot dla zbioru 

kosztów Stalinowi –
to prowokacja przeciw ludzkości!»

Pisanka – 
symbolem życia i piękna

Ukraina? To gdzieś tak daleko leży...

Відома письменниця завітала 
до рідного Луцька 

Znana pisarka zawitała do Łucka

ОБСЄ поставило знак тотож-
ності між сталінізмом та на-
цизмом
OBWE postawiło znak tożsa-
mości między stalinizmem i 
nazizmem

«Ab ovo» (wszystko zaczyna się 
od jajka)

 
 

 

Оксана Забужко: «У кожного 
свій музей покинутих секретів»

Oksana Zabużko : „Każdy ma 
swoje muzeum porzuconych 

sekretów”

Z okazji świąt Wielkiej Nocy
składam wszystkim czytelnikom „Monitora Wołyńskiego”,

a w szczególności drogim Polakom mieszkającym na Wołyniu
serdeczne życzenia

pogody ducha, zdrowia, udanych spotkań z najbliższymi
oraz powodzenia w realizacji życiowych planów.
Niech ten Wielkanocny czas będzie dla Państwa

okresem radosnego oderwania od codzienności.

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
Tomasz Janik

З нагоди Великодніх Свят
бажаю усім читачам «Волинського Монітора»,

а особливо дорогим полякам, що мешкають на Волині,
душевного спокою, здоров’я, вдалих зустрічей з рідними,

а також успіхів у реалізації життєвих планів.
Нехай цей Великодній час буде для Вас
часом радісного відходу від буденності.

 
Генеральний консул Республіки Польща в Луцьку

Томаш Янік

Любі в Христі Брати і Сестри,

Непорочний Агнець, убитий за наші беззаконня, подолавши смерть, ви-
ходить із гробу. Це – велична і довгождана для всього Всесвіту перемога 
Царя Життя. Радіймо ж і веселімося, адже спасіння стало нашою дійсністю!

Радіймо, адже всі ми – діти Божі, котрі почули радісну звістку про 
Його перемогу над гріхом і смертю! 

Нехай Великдень, який у нинішньому році відзначає разом увесь христи-
янський світ, утвердить кожного християнина у любові до нашого єдиного 
Спасителя, Ісуса Христа, в котрому джерело і повнота всілякої благодаті та 
всіх чеснот. Нехай сяйво Воскреслого освітить темряву людських сердець 
і розпорошить пітьму зневіри, недовір’я та ворожнечі. Нехай посеред нас 

завжди буде всепереможний Ісус Христос, Божий Син, Спаситель.

Христос Воскрес!

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry,

Nieskalany Baranek zgładzony za nasze nieprawości, pokonawszy śmierć wy-
chodzi z grobu. Jest to doniosłe i upragnione dla całego Wszechświata zwycię-

stwo Króla Żywota. Radujmy się więc i weselmy, gdyż zbawienie stało się
 dla nas rzeczywistością!

Radujmy się, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, którzy usłyszeli 
radosną nowinę o Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią! 

Niech Wielkanoc, który w tym roku świętuje wspólnie cały świat chrześcijań-
ski, umocni każdego chrześcijanina w miłości do naszego jedynego Zbawi-
ciela, Jezusa Chrystusa, w którym mamy źródło i pełnię wszelkich łask i cnót. 
Niech blask Zmartwychwstałego rozjaśni ciemności serc ludzkich i rozproszy 
mroki niedowiarstwa, braku ufności i wrogości. Niech pośród nas zawsze prze-

bywa zwycięski Chrystus Jezus, Syn Boży, Zbawiciel.

Chrystus Zmartwychwstał!
Biskup Markijan Trofi miak,

ordynariusz diecezji Łuckiej

Єпископ Маркіян Трофим’як,
ординарій Луцької дієцезії Римсько-Католицької Церкви
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– Пане голово, “Pro Bono 
Futuro” вже став легендарним 
на Волині. Протягом якого 
часу триває співпраця з орга-
нізаціями з нашої області?

– Минає півтора року тісної 
співпраці. Ми вже давно вирі-
шили, що будемо співпрацювати 
з різними українськими органі-
заціями. Вибрали Волинь, тому 
що більшість польських орга-

нізацій зосередили свою актив-
ність у Львівській області. Ми 
ствердили, що Волинь – регіон, 
який частіше оминають, тому 
вирішили саме тут зосередити 
свою діяльність. Працюємо у 
сфері економіки, бо саме вона 
є провісником різних дій і змін. 
Не уникаємо ширшої співпра-
ці – наукової, культурної. У цих 
сферах також служимо допо-

могою. Фонд “Pro Bono Futuro” 
– це благодійна організація, яка 
не користується державними ко-
штами і своєю активністю хоче 
допомагати тим, хто цієї допомо-
ги і співпраці хоче. Ми знайшли 
дуже приязне середовище в осо-
бі Товариства польської культу-
ри на Волині імені Еви Фелін-
ської і надіємося на те, що наша 
співпраця розвиватиметься.

Недарма стародавні римляни казали: «Ab 
ovo» (усе починається з яйця). Із давніх часів 
яйце було символом життя та життєдайної 
сили. Воно несло в собі дуже глибоку сим-
воліку воскресіння. Своїм корінням писан-
карство сягає дохристиянських часів. У бага-
тьох народів світу існує міфологічний образ 
космічного яйця, з якого виникає всесвіт або 
народжується Бог-творець. Століття за сто-
літтям щовесни наші предки розписували 
писанки знаками і символами, які були мо-
литвою до вищих сил та через віки донесли 
до нас їх уявлення про світобудову, щоденні 
турботи, побажання здоров’я і вічного жит-
тя. Чимало легенд розповідають за яких об-
ставин пасхальне яйце стало реальним під-
твердженням Воскресіння Господнього та 
невід’ємним символом Великоднього свята. 
Цей обряд був прийнятий християнською 
церквою у IV ст..

Саме поняття «писанка» уже походить від 
слова «записана», тобто «поінформована». 
Писанки інформують нас про минуле, роз-
мальовують сьогодення, не дозволяють від-
ступати перед майбутнім. Вони несуть в собі 
заряд позитивної енергії та навіть мають лі-
кувальну силу. Недарма писанки використо-
вували як символ кохання, даруючи їх дівчи-
ні. У народній медицині ними «викачували» 
(тобто лікували) хвороби. Свячені писанки 
закопували у землю задля великого врожаю, 
клали у домовину, у ясла для худоби.

Отже, писанка – це, в першу чергу, світ 
символів. Кожен символ на писанці має своє 
тлумачення. Малюнок може бути геоме-
тричний чи рослинний. Трапляються також 
зображення людини (Богині-Берегині з під-
несеними руками), тварини чи птаха, сонця 
чи зірки… Сьогодні відомо понад 100 сим-
волічних малюнків. Таке ж важливе значен-
ня має і кольорова гама розписаного яйця. 
Наприклад, червоний колір означає радість 
життя та любов, жовтий символізує місяць, 
зорі та урожай, а зелений – багатство рос-
линного світу, його воскресіння. Блакитним 
замальовують яйце, коли зображають чисте 
небо та бажають здоров’я, а бронзовий колір 
є символом матінки-землі. Як правило, кож-
на місцина використовує саме їй притаманні 
символи та кольори. 

Старовинні традиції писанкарства не 
втрачають своєї актуальності. Незважаючи 
на численні зміни традицій та епох, подо-
лавши всі утиски, великодня писанка дійшла 
до наших днів і продовжує здобувати нові 
форми, не гублячи при цьому свого глибоко-
го змісту. Сьогодні це мистецтво переживає 
своєрідний «ренесанс». Нові фарби, нові тех-
ніки та матеріали – усе це тільки збагачує ба-
гатовікові традиції. Поряд із відомими здав-
на крапанками, мальованками, драпанками 
сучасні майстри вдаються до різноманітних 
експериментів: викладають орнамент з бісе-
ру, висушеного насіння, ниток…

Географія творення писанок також досить 
різноманітна. Розмальовані страусині яйця 
знаходили на території Європи, Азії та Аф-
рики. Давні писанки, знайдені на території 
України, були виготовлені з глини. Найдавні-
шу воскову писанку, що датується X ст., було 
знайдено при розкопках у польському Остру-
ве. Цікаво, що техніка виготовлення цієї «пи-
санки» майже не відрізняється від тієї, якою 
користуються у наші дні та є типовою для 
польських і українських писанок. Отже, тра-
диції наших народів у писанкарстві є досить 
подібними.

Хоча українці вважають писанкарство ви-
ключно своїм національним мистецтвом, на-
правду, завдяки широкій популярності та роз-
витку цього народного промислу в Україні, 
однак для поляків прикрашення яєць є також 
багатовіковою традицією, пов’язаною з Вели-
коднем. У польській культурі фарбовані пас-
хальні яйця стали елементами народного мис-
тецтва, характерними у своєму різноманітті 
для різних частин країни. Наприклад, у деяких 
місцевостях Польщі яйця обклеюють білою 
серцевиною очерету та кольоровими нитками 
або ж мініатюрними візерунками із паперу. У 
Помор’ї розповсюджена техніка крашанок. У 
Сілезії яйця майстерно прикрашають візерун-
ками, видряпаними на фарбованій шкарлупі. 
Відомий польський майстер-писанкар Роман 
Прушинський, котрий мешкає поблизу Лю-
бліна, розписує писанки технікою «батік» та 
вважає, що часом різниця між польськими та 
українськими писанками лише у кольорі. Робо-
ти польських писанкарів, як і українських, ши-
роковідомі за кордоном. Не можна не згадати 
відому майстриню Марію Келечаву з Вроцла-
ва, праці якої прикрашають колекції у всьому 
світі та знаходяться у фондах Вроцлавського, 
Торунського етнографічних музеїв, у єдиному 
в Польщі Музеї писанки в Цехановці, а також 
у Саксонському музеї народного мистецтва у 
Дрездені. Свідченням популярності писанкар-
ства у Польщі є проведення щорічного кон-
курсу писанок імені Михайла Ковальського. У 
нинішньому році на 39-й Загальнопольський 
конкурс писанок гостинно запрошує Гожув Ве-
ликопольський з 18 квітня по 30 травня. Чому 
б не спробувати і Вам долучитися до цього на-
правду прекрасного мистецтва?

З чистими думками, без гніву, сварок та 
образ, у доброму і спокійному настрої, наспі-
вуючи веснянки та гаївки – саме так, як ко-
лись готувались господині до створення пи-
санок, спробуйте і Ви мережити візерунками 
великодні яйця. Сам процес розписування 
пасхального яйця, коли вкладено частинку 
своєї душі та серця, коли кожен листочок 
дбайливо виведений власними руками – це 
своєрідний ритуал, який готує нас до найго-
ловнішого християнського свята. Спробуйте 
і побачите, що Ваша мрія стати «народним 
майстром» не така вже й недосяжна.

„Ukraińcy są nam 
bliżsi niż inne nacje”

Na początku kwietnia „Monitorowi Wołyńskiemu” udzielił wywiadu Prezes 
Fundacji „Pro Bono Futuro” dr Jacek Szczot z Lublina, który był gościem Stowa-
rzyszenia Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu.

Ольга ГОРЯЧЕВА

– Panie Prezesie, Pro Bono 
Futuro już ma legendę na Woły-
niu. Przez ile lat trwa współpra-
ca z organizacjami z Wołynia?

– Mija półtora roku ści-
słej współpracy. Kiedyś po-
stanowiliśmy, że będziemy 
współpracować z różnymi 
organizacjami z Ukrainy. Wy-
bór padł na Wołyń, dlatego że 
większość polskich organizacji 

koncentrowała swoją aktyw-
ność na okręgu lwowskim. 
Stwierdziliśmy, że Wołyń jest 
może bardziej pomijany, za-
tem chcemy pewne działania 
tutaj koncentrować. Działamy 
w gospodarce, bowiem zawsze 
gospodarka jest promotorem 
różnych działań i zmian. Nie 
stronimy od współpracy szer-
szej – naukowej, kulturalnej – i 

w tym zakresie służymy pomo-
cą. Fundacja Pro Bono Futuro 
jest organizacją o charakterze 
charytatywnym, nie korzy-
sta z pieniędzy publicznych i 
swoją aktywnością chce po-
magać tym, którzy tej pomocy 
i współpracy chcą. Trafi liśmy 
na bardzo przyjazne środowi-
sko – Stowarzyszenie Kultury 
Polskiej imienia Ewy Felińskiej 

Писанка – символ життя і краси
Цьогорічні свята знову об’єднують Європу: східні та західні християни 

святкують Воскресіння Господнє разом. Для поляків це свято – Вєль-
каноц, для українців – Великдень. Однак в обох краях традиції і звичаї 
досить подібні: освячення наїдків, обдаровування близьких розмальова-
ними писанками. У Великодню неділю ще існує традиція ділитися один із 
одним освяченим яйцем… Нині ми навіть не можемо собі уявити Велик-
день без такого незмінного атрибуту як писанка.

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

“Українці нам ближчі, 
ніж інші нації”

На початку квітня нинішнього року голова фонду “Pro Bono Futuro” Яцек 
Щот із Любліна, котрий був гостем Товариства польської культури на Волині 
імені Еви Фелінської, погодився дати інтерв’ю для “Волинського Монітора”.

Pisanka – symbolem życia i piękna

Tegoroczne Święta znowu łączą Europę: wschodni i zachodni chrześcijanie 
obchodzą Zmartwychwstanie Pańskie razem. U Polaków to święto nazywa 

się Wielkanoc, u Ukraińców – Wełykdeń. Jednakże w obu krajach tradycje i 
zwyczaje są bardzo podobne – poświęcenie potraw, zwyczaj obdarowywania bli-
skich malowanymi pisankami, a w niedzielę wielkanocną wzajemnego dzielenia 
się święconym jajkiem… Obecnie nawet nie wyobrażamy sobie Wielkanocy bez 
tego niezmiennego symbolu – pisanki.

Nie bez powodu u starożytnych Rzymian po-
wstało powiedzenie: «Ab ovo» (wszystko zaczy-
na się od jajka). Od dawna jajko było symbolem 
życia i życiodajnej mocy. Ono zawierało w sobie 
bardzo głęboką symboliczną treść zmartwych-
wstania. Swoim korzeniem pisankarstwo sięga 
czasów przedchrześcijańskich. U wielu narodów 
świata istnieje mitologiczny obraz jajka kos-
micznego, z którego powstaje wszechświat lub 
rodzi się Bóg-twórca. Od wieków na wiosnę nasi 
przodkowie pisali pisanki, na których umiesz-
czali znaki i symbole, będące modlitwą do mocy 
wyższych. Poprzez stulecia przekazywali nam w 
ten sposób swoje wyobrażenia o budowie świa-
ta, codziennych kłopotach, wyrażali swoje po-
winszowania zdrowia i wiecznego życia. Dużo 
legend mówi o tym, ze względu na co jajko pas-
chalne stało się rzeczywistym potwierdzeniem 
Zmartwychwstania Pańskiego i nieodłącznym 
symbolem Świąt Wielkanocnych. Ten obrządek 
został przyjęty przez Kościół chrześcijański w IV 
wieku. 

Samo pojęcie «pisanka» już pochodzi od wy-
razu «zapisana», to znaczy «poinformowana». 
Pisanki informują nas o przeszłości, urozmai-
cają codzienność, nie pozwalają ukryć się przed 
przyszłością. Zawierają w sobie pozytywną 
energię i nawet mają właściwości lecznicze. To 
nie jest żaden przypadek, że pisanki wykorzy-
stywano jako symbol kochania, obdarowując 
nimi dziewczynę. W medycynie ludowej «wy-
ciągano» nimi (to znaczy leczono) choroby. 
Święcone pisanki zakopywano do ziemi ocze-
kując na szczodre urodzaje, wkładano do gro-
bu, w jasła do bydła.

Otóż pisanka jest przede wszystkim światem 
symboli. Każdy symbol na pisance ma swoje tłu-
maczenie. Rysunek może być geometryczny lub 
roślinny. Spotyka się również obraz człowieka 
(Bogini-Opiekunki z podniesionymi rękoma), 
zwierzęcia lub ptaka, słońca lub gwiazdy… Dzi-
siaj jest znanych ponad 100 symbolicznych ry-
sunków. Ważne znaczenie ma też kolorowa pa-
litra pisanego jajka. Na przykład czerwony kolor 
oznacza radość życia i miłość, żółty symbolizuje 
księżyc, gwiazdy i plony, zielony zaś – bogactwa 
świata roślinnego, jego odrodzenie do życia. Błę-
kitne kolory pisanki symbolizują czyste niebo i 
życzenia zdrowia, a kolor brązowy jest symbo-
lem matki ziemi. Zazwyczaj każda miejscowość 
stosuje tylko jej właściwe symbole i kolory. 

 Dawne tradycje pisankarstwa nie tracą 
na swej aktualności. Mimo zmian kulturowych 
i zmian epok wielkanocna pisanka dotrwała 
do naszych dni і nadal zdobywa nowe formy, 
jednocześnie nie zatracając swojej głębokiej 
treści. Dziś ta sztuka przeżywa swoisty «rene-
sans». Nowe farby, nowe techniki i materiały – 
to wszystko tylko wzbogaca wiekowe tradycje. 
Wraz z rozpowszechnionymi od dawna kropan-
kami, malowankami, drapankami współcześni 
mistrzowie stosują różnorodne eksperymenty: 
tworzą ornamentacje z koralików, wysuszonych 
nasion, nici…

Geografi a pisanek też jest dość różnorodna. 
Umalowane jajka strusia znajdowano na terenie 
Europy, Azji i Afryki. Dawne pisanki, znalezione 
na terytorium Ukrainy, były robione z gliny. A 
najdawniejsza pisanka z wosku, datowana na X 
wiek, została znaleziona na wykopalisku w pol-
skim Ostrowie. Co ciekawe, technika wykonania 
tej «pisanki» prawie się nie różni od tej, która do-
trwała do naszych dni i jest typowa dla polskich 
i ukraińskich pisanek. Tak więc tradycje pisan-
karstwa w naszych narodach są do siebie bardzo 
podobne.

I chociaż Ukraińcy uważają pisankarstwo za 
wyłącznie swoją sztukę ludową, rzeczywiście, 
dzięki dużemu rozpowszechnieniu i rozwojowi 
tego rzemiosła ludowego na Ukrainie, dla Pola-
ków zdobienie jajek też jest wielowiekową trady-
cją związaną z Wielkanocą. W kulturze polskiej 
malowane jajka paschalne stały się elementami 
sztuki ludowej, w swej różnorodności charakte-
rystycznymi dla różnych części kraju. Na przy-
kład w niektórych miejscowościach Polski jajka 
są tapetowane białym trzonem trzciny i koloro-
wymi nićmi lub miniaturowymi wzorami z pa-
pieru. Na Pomorzu jest rozpowszechniona tech-
nika malowanek. A na Śląsku jajka są misternie 
ozdabiane wzorami wydrapanymi na malowanej 
skorupie. Słynny polski mistrz pisankarstwa Ro-
man Pruszyński, który mieszka w pobliżu Lub-
lina, rysuje pisanki w technice «batik» i uważa, 
że czasem ukraińskie i polskie pisanki różnią się 
tylko kolorem. Prace zarówno polskich pisan-
karzy jak ukraińskich są powszechnie znane za 
granicą. Należy tu wspomnieć również słynną 
mistrzyni Marię Keleczawę z Wrocławia, prace 
której są zamieszczone w kolekcjach na całym 
świecie i znajdują się w zbiorach Wrocławskiego 
i Toruńskiego Muzeów Etnografi cznych, w jedy-
nym w Polsce Muzeum Pisanki w Ciechanówce 
oraz w Saksońskim Muzeum Sztuki Ludowej w 
Dreźnie. O rozpowszechnieniu pisankarstwa w 
Polsce świadczy chociażby coroczny Konkurs 
Pisanek imienia Michała Kowalskiego. W roku 
bieżącym na 39. Ogólnopolski Konkurs Pisa-
nek gościnnie zaprasza Gorzów Wielkopolski 
w dniach od 18. kwietnia do 30. maja. Dlaczego 
nie spróbować dołączyć do tej naprawdę pięknej 
sztuki...

Z czystymi pomysłami, wyzbywszy się gnie-
wu, kłótni i obraz, z dobrym i spokojnym humo-
rem, nucąc wiosenne i gajowe piosenki ludowe, 
właśnie tak, jak kiedyś gospodynie przygotowy-
wały się do pisania pisanek, proszę spróbować 
nanieść swoje własne wzory na jajka wielkanoc-
ne. Przecież proces pisania jajka paschalnego, 
kiedy w niego się wkłada cząstkę swojej duszy 
i serca, kiedy każdy listek dokładnie został na-
rysowany własnoręcznie – staje się istotnym ry-
tem, który przygotowuje nas do najważniejszego 
święta chrześcijan. Proszę spróbować i przeko-
nać się, że marzenie stania się «mistrzem ludo-
wym» nie jest rzeczą nieosiągalną.

Olga GORIACZEWA
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– Як звучить головне гасло організації і 
яким є інструмент для реалізації основних 
принципів фонду?

– Ми орієнтовані на підтримку громадян-
ського суспільства, допомагаємо людям, котрі 
своєю активністю хочуть щось змінити у своєму 
житті. Спрямовуємо нашу діяльність на тих, хто 
не чекає, доки їм щось принесуть, а самостійно 
створює кращі умови. Допомагаємо молоді під 
час обмінів, підтримуємо також різні інституції 
в Україні. Прагнемо поділитися нашим досвідом. 

Довелося зауважити один дуже тривожний 
сигнал. Молодь, наприклад, у Любліні пере-
конана, що значно цікавіше поїхати в Англію, 
Францію, Голландію, ніж в Україну, але тіль-
ки тому, що в польській ментальності Украї-
на знаходиться дуже далеко. Це не 100 км від 
Любліна до кордону, це епоха. Коли я запро-
понував молоді зі школи організувати поїзд-
ку на Волинь, то вони задумалися: “Україна? 
Це десь так далеко...”. Не хочуть їхати: кордон, 
ментальність, закостенілі упередження, неба-
жання, ще живе у пам'яті страх перед тим, що 
діялося тут під час Другої світової війни. 

– Який, на Вашу думку, можна знайти ви-
хід із такої ситуації? 

– На це можемо подивитися з двох сторін. По-
перше, поляки могли б робити тут добрі справи, 
очевидно, з вигодою також для українських під-
приємців. По-друге, поляки можуть сюди при-
їжджати з огляду на сентимент до цих земель, 
бо багато молодих поляків знає з сімейних роз-
повідей про те, що їхні предки народилися десь 
тут. Є ще один аспект: дуже багато українців на-
вчається в Польщі. Переважно вони вже не хо-
чуть повертатися в Україну. Порівнюють умови 
життя, умови роботи і стверджують: оскільки 
ми навчаємося в Польщі, то там і залишимося. 
Виникає питання: чи ми повинні навчати май-
бутніх громадян європейської Польщі, чи все ж 
українців, котрі повернуться і привезуть сюди 
свій інтелектуальний капітал, використають 
його в Україні? Я маю щодо цього великі сум-
ніви. Дуже мало знаю студентів з України, котрі 
говорять про повернення додому. 

– Чи є надія на ресентименти? Можливо, 
що люди, озброївшись добрим капіталом, 
почнуть повертатися для того, щоб робити 
тут своє? Українці можуть на це сподіватися?

– Поляки у 80-их роках минулого століття 
хотіли повертатися у Польщу з Америки, щоб 
помирати на Батьківщині. Натомість сьогодні 
їдуть в Америку для того, щоб заробити, на-
вчитися чогось і робити кращі справи у Польщі. 
Вважаю це позитивним явищем. Ми користує-
мося досвідом, навчаємося, повертаємося, щоб 
цей здобутий капітал інвестувати. Однак я по-
боююся за Україну. Побоююся, чи це та сама 
ментальність і те саме мислення сьогодні про-
являється. Мені здається, що українці, коли виї-
дуть, вже не захочуть повертатися. Повертатися 
тимчасово до родини – так, але щоб повертати-
ся назавжди... У моєму фонді працює багато бі-
лорусів, українців, діяльність яких пов'язана зі 
східними програмами, але, на жаль, повернення 
в Україну асоціюється їм з одним – з буденни-
ми проблемами. Навіть якщо їхній матеріаль-
ний стан не найкращий, мають відчуття, що їм 
ліпше живеться у Польщі. Мабуть, з огляду на 
інший підхід людини до людини. Можна ствер-
дити, що те саме можна сказати про поляків, 
котрі виїдуть до Англії, вони також там жи-
вуть дещо інакше. Разом із тим, ми не повинні 

обмежувати наших людей. Якщо вони хочуть 
виїхати, є тільки одна важлива річ – повинні 
пам'ятати звідки вони. Сьогодні кордонів ніхто 
не змінить, але ми можемо зменшити проблеми, 
пов'язані з кордонами. Можемо дозволити, щоб 
поляк з Волині почувався добре з обох сторін, 
українець міг вільно функціонувати у Польщі. Я 
переконаний, що українці нам ближчі, ніж інші 
нації. Саме з Україною нас пов'язують століття 
спільної історії. Ми повинні бути відкритими 
для ширшої співпраці. Проблема тільки у тому 
чи українці цього хочуть.

– Чи в Польщі Україну сприймають як ці-
лісну спільноту?

– Можу сказати, що поділ на західних і схід-
них українців доволі помітний. Часто українці 
із Західної України пробують компенсувати 
собі проблеми повсякденного життя певною 
формою агресії стосовно поляків, покладаючи 
на них провину. Мабуть, причиною є те, що 
в нашій слов'янській душі хтось мусить бути 
винним у наших нещастях, але не ми самі. 
Для українця зі Східної України поляк вже не 
є якимось “страхіттям”, він часто має дружні 
контакти і не має претензій до поляків. 

– Останнім добрим вчинком “Pro Bono 
Futuro” є те, що кілька тижнів тому ви гос-
тили у себе представників Кола лікарів із 
Товариства польської культури на Волині 
імені Еви Фелінської. На Вашу думку, як був 
сприйнятий їхній візит до Польщі?

– З боку дирекції шпиталів, лікарів та чи-
новників я не зауважив ані на хвилину побою-
вання або відчуття того, що хтось вищий. Була 
повна відкритість, пожертвування часом, ба-
жання поділитися своїм досвідом. Ми також 
переживали колись кризи, також хотіли від 
когось вчитися і також не хотіли, щоб хтось 
показував, що він вищий від нас. Не дивля-
чись на те, німці чи голландці могли показати, 
що вони цивілізаційно перебувають значно 
попереду нас. Я не побачив навіть краплі цьо-
го з боку польських представників. Навпаки, 
було видно, що вони готові підтримати. 

– Ідентичним було відчуття усієї волин-
ської делегації. Як сказав один із лікарів, ко-
трий брав участь у цьому візиті, фонд “Pro 
Bono Futuro” представив цілу польську пер-
спективу.

– Ми переконані, що посіяли зерно, яке в 
майбутньому може плодоносити взаємними 
контактами, співпрацею. 

– Яка мета сьогоднішнього візиту на Во-
линь представників фонду? 

– Ми передали єпископу подарунки, які зі-
брала молодь Любліна. Це, наприклад, зоши-
ти для молоді з Луцька. Їх зібрала Молодіжна 
рада міста Любліна. Передали також книжки, 
диски. Ми також мали зустріч у Волинському 
національному університеті імені Лесі Укра-
їнки, у ході якої обговорили можливості об-
міну молодих наукових кадрів і студентів. 
Також плануємо відвідати парафію у Торчині. 

– Чи хотів би фонд приєднатися до того, 
щоб польська і українська молодь спільни-
ми зусиллями разом упорядковувала одне 
українське кладовище у Польщі і польське 
кладовище в Україні?

– Дуже добрий задум, але він вимагає згоди 
влади. Ми ведемо переговори, щоб таку акцію 
реалізувати. Скажу щиро, що ентузіазму з укра-
їнської сторони немає. Натомість з польської 
сторони немає жодних перешкод, бо якби адмі-
ністрація і пробувала б у чомусь перешкоджати, 
то сьогодні ми маємо таку демократію, що гро-
мадські організації в стані робити це самостійно, 
звичайно, після подання заяв, після домовленос-
тей, але заблокувати нашу активність ніхто не 
зможе. Є ще одна важлива річ – у Польщі інше 
ставлення до місць поховання померлих, неза-
лежно від того, чи це католики, чи православні, 
чи греко-католики, чи протестанти. Ці місця, як 
правило, утримуються в доброму порядку.

– Однак ми не говоримо про військові 
кладовища, лише про парафіяльні.

– Так, ми говоримо про парафіяльні кладо-
вища.

– Чому “забужани” кричать, що стан їхніх 
кладовищ жахливий?

– Ми можемо подивитися на одні і на інші 
кладовища в обох країнах і побачимо, яка є 
різниця між ними.

– Це може стати доброю ідеєю – зроби-
ти спільний альбом під заголовком, напри-
клад, “Стан пам'яті”.

– Я зробив би крок ще далі. Цей альбом 
міг би стати своєрідним початком кращої ді-
яльності, про яку Ви вже говорили. Ця діяль-
ність, пов'язана із впорядкуванням та описом 
стану кладовищ, була б підсилена тим, що по-
ляки і українці разом виконували б роботи на 
своїх кладовищах. Тут ідеться також про інте-
грацію, про подолання бар'єрів у нашій свідо-
мості. Я на це відкритий і можу організувати 
перебування в Польщі української молоді, яка 
візьме участь у подібній акції.

na Wołyniu – i mamy nadzieję, że nasza współ-
praca będzie się rozwijała.

– Jak brzmi główne motto organizacji i jak 
wygląda instrument do realizacji tych założeń?

– Jesteśmy skoncentrowani na wsparcie społe-
czeństwa obywatelskiego, wspieramy ludzi, któ-
rzy swoją aktywnością chcą coś zmienić w swoim 
życiu. Jesteśmy nastawieni na tych, którzy nie 
czekają, aż im się przyniesie coś, tylko sami sta-
rają się o lepsze warunki. Pomagamy młodzieży 
w wymianie, pomagamy różnym instytucjom na 
Ukrainie. Chcemy wymieniać nasze doświadcze-
nia. 

Zauważyliśmy jedną bardzo niepokojącą 
rzecz – młodzież na przykład w Lublinie jest 
przekonana, że znacznie atrakcyjniej jest jechać 
do Anglii, Francji, Holandii niż na Ukrainę, ale 
tylko dlatego, że w mentalności polskiej Ukraina 
leży bardzo daleko. To nie jest 100 km z Lublina 
do granicy, to jest epoka. Kiedy zaproponowałem 
młodzieży ze szkoły zorganizować wyjazd na 
Wołyń, to zastanawiali się: „Ukraina? To gdzieś 
tak daleko leży...” Nie chcą jechać – granica, men-
talność, zakorzenione uprzedzenia, niechęci, 
jeszcze żywy jest w pamięci ten strach przed tym 
co się działo tutaj w czasie II wojny światowej. 

– Ale jakie Pana zdaniem jest z tego wyjście? 
Można na to spojrzeć z dwóch stron. Po 

pierwsze Polacy mogliby robić tutaj dobre inte-
resy, oczywiście z korzyścią również dla przed-
siębiorców z Ukrainy. Po drugie Polacy mogą 
tutaj przyjeżdżać ze względu na sentyment do 
tych ziem, bo wielu obecnych młodych Polaków 
wie z przekazów rodzinnych, że ich przodkowie 
gdzieś tutaj się urodzili. Ale jest też druga rzecz 
– bardzo dużo Ukraińców studiuje w Polsce. W 
większości już nie chcą wracać na Ukrainę. Po-
równują sobie warunki życia, warunki pracy i 
stwierdzają – skoro podjęliśmy studia w Polsce, 
to tutaj zostajemy. Pojawia się pytanie: czy my 
mamy kształcić przyszłych obywateli europej-
skiej Rzeczypospolitej, czy jednak Ukraińców, 
którzy będą chcieli wrócić i przywieźć tutaj swój 
kapitał intelektualny, wykorzystać go na Ukrai-
nie. Mam co do tego duże wątpliwości, ale bardzo 
mało znam studentów z Ukrainy, którzy mówią o 
tym, że wrócą. 

– Czy jest nadzieja na resentymenty? Czy 
może się zdarzyć, że ludzie uzbroiwszy się w 
dobry kapitał zaczną wracać po to, żeby robić 
tu swoje? Czy czeka to Ukraińców?

– Polacy w latach 80-tych jeszcze chcieli wra-
cać do Polski z Ameryki, żeby tutaj już umrzeć. 
Natomiast dzisiaj jadą do Ameryki po to, żeby 
zarobić, nauczyć się czegoś i robić lepsze intere-
sy w Polsce. I to jest pozytywne – korzystamy z 
doświadczenia, uczymy się, wracamy, żeby ten 
zdobyty kapitał zainwestować. Natomiast oba-
wiam się o Ukrainę. Obawiam się, czy to ta sama 
mentalność, to same myślenie dzisiaj występuje. 
Raczej wydaje mnie się, że Ukraińcy jak wyjadą, 
nie chcą już wracać. Wracać czasowo do rodziny 
– jak najbardziej, ale żeby wracać na stałe... W 
mojej fundacji działa wielu Białorusinów, Ukra-
ińców, którzy współpracują przy programach 
wschodnich, ale niestety ten powrót na Ukrainę 
kojarzy im się z jednym – z problemami dnia 
codziennego. Nawet jeżeli nie powodzi im się 
dobrze materialnie, mają poczucie, że lepiej im 
się żyje w Polsce. Być może ze względu na inne 
podejście człowieka do człowieka. Można stwier-
dzić, że to samo może dotyczyć Polaków, którzy 
wyjadą do Anglii, oni też tam żyją trochę inaczej. 
Ale też dlaczego mamy ograniczać naszych ludzi. 
Jeżeli chcą wyjechać, to jest tylko jedna ważna 
rzecz – muszą pamiętać, skąd są.

Dzisiaj granic nikt nie przesunie, ale my mo-
żemy zmniejszyć uciążliwości tej granicy, mo-
żemy pozwolić, żeby Polak z Wołynia czuł się 
dobrze po obu stronach, Ukrainiec mógł swo-
bodnie funkcjonować w Polsce. Jestem przeko-
nany, że Ukraińcy są nam bliżsi niż inne nacje. 
To z Ukrainą wiążą nas wieki wspólnej historii. 
Powinniśmy otworzyć się na szerszą współpracę. 
Problem jest tylko w tym, czy na pewno Ukraiń-
cy tego chcą.

– Czy w Polsce Ukraina jest odbierana jako 
jednolita społeczność?

– Mogę powiedzieć, że często ten podział na 
Ukraińców zachodnich i wschodnich jest dość 
widoczny. Często Ukraińcy z zachodniej Ukrainy 
próbują rekompensować sobie niedostatki życia 
codziennego pewną formą agresji wobec Pola-
ków, zrzucając winę na Polaków. Być może wy-
nika to stąd, że w naszej słowiańskiej duszy ktoś 
musi być winny naszych nieszczęść, ale nie my 
sami. Dla Ukraińca ze wschodniej Ukrainy Polak 
już nie jest jakimś „straszydłem”, często ma przy-
jacielskie kontakty i nie ma pretensji do Polaków. 

– Ostatni realizowany dobry uczynek Pro 
Bono Futuro – goszczenie u siebie parę tygo-
dni temu przedstawicieli Koła Lekarzy z SKP 
im. Ewy Felińskiej. W Pana ocenie – jaka była 
reperkusja ich wizyty w Polsce?

– Ze strony dyrektorów i lekarzy szpitali oraz 
urzędników ani na chwilę nie zauważyłem po-
czucia wyższości lub obawy. Otwartość była 

pełna, poświęcenie czasu bardzo duże. Chcieli 
podzielić się swoimi doświadczeniami. My też 
przeżywaliśmy kiedyś kryzysy, też chcieliśmy 
od kogoś się uczyć i też nie chcieliśmy, żeby ktoś 
pokazywał jakąś wyższość nad nami. Mimo że 
mogli czy Niemcy, czy Holendrzy pokazać, że 
cywilizacyjnie są znacznie dalej. Nie zobaczyłem 
nawet odrobiny tego po stronie polskich przed-
stawicieli, wręcz odwrotnie, było to takie nasta-
wienie – jesteśmy gotowi udzielić wsparcia. 

– Identyczne było odczucie całej wołyń-
skiej delegacji. Jak powiedział jeden z lekarzy 
uczestniczących w tej wizycie, Fundacja Pro 
Bono Futuro wyeksponowała całą polską per-
spektywę.

– Jesteśmy przekonani, że jest to zasianie ziar-
na, które w przyszłości może zaowocować wza-
jemnymi kontaktami, współpracą. 

– Jaki jest cel dzisiejszej wizyty na Wołyń 
przedstawicieli Fundacji? 

– Złożyliśmy na ręce księdza biskupa trochę 
darów, które zebrała młodzież Lublina. Są to na 
przykład zeszyty dla młodzieży z Łucka. Działo 
się to za sprawą Młodzieżowej Rady miasta Lub-
lina. Zostawiliśmy też książki, płyty. Mieliśmy 
spotkanie na Uniwersytecie Wołyńskim rozma-
wiając o możliwościach wymiany młodej kadry 
naukowej i studentów. Mamy również w planach 
wizytę w parafi i w Torczynie. 

– Czy chciałaby Fundacja przyłączyć się do 
tego, żeby młodzież polska i ukraińska wspól-
nym wysiłkiem razem uporządkowywały jeden 
cmentarz ukraiński po stronie polskiej i cmen-
tarz polski po stronie ukraińskiej?

– Jest to bardzo dobry pomysł, ale wymaga 
zgody władz. Prowadzimy rozmowy, żeby taką 
akcję zrealizować. Powiem szczerze, że entuzja-
zmu po stronie ukraińskiej nie ma. Natomiast po 
stronie polskiej nie ma żadnych przeszkód, bo 
nawet gdyby administracja próbowała w czymś 
przeszkadzać, to dzisiaj mamy taką demokrację, 
że organizacje społeczne są w stanie robić to sa-
modzielnie, oczywiście po zgłoszeniach, ustale-
niach, ale zablokować nam nikt tego nie może. 
Jest jeszcze jedna ważna rzecz – w Polsce jest 
inny stosunek do miejsc pochówku zmarłych, 
niezależnie od tego czy są to katolicy, prawosław-
ni, grekokatolicy czy protestanci te miejsca z re-
guły są utrzymywane w dobrym porządku.

– Ale nie mówimy o cmentarzach wojsko-
wych, tylko o parafi alnych.

– Mówimy o parafi alnych cmentarzach.
– Dlaczego Zabużanie krzyczą, że w ogóle 

jest tam stan opłakany?
– Możemy spojrzeć na jedne i na drugie 

cmentarze. Możemy zrobić zdjęcia i w Polsce, i 
na Ukrainie i zobaczymy, jaka jest różnica.

– To może być dobra idea – zrobić wspólny 
album pod tytułem na przykład „Stan pamię-
ci”.

– Ale poszedłbym krok dalej. Ten album to 
byłby takim początkiem tego lepszego działania, 
o którym Pan Redaktor mówił. Te porządkowe 
działania, opisywanie stanu cmentarzy byłyby 
wzmocnione przez to, że Polacy i Ukraińcy razem 
wykonywaliby prace na swoich cmentarzach. Bo 
tu chodzi też o integrację, o przełamanie barier w 
naszej świadomości. Jestem na to otwarty, jestem 
w stanie zorganizować pobyt młodzieży ukraiń-
skiej w Polsce uczestniczącej w takiej akcji.

Rozmawiał Walenty WAKOLUK

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК
“Pro Bono Futuro “ в гостях у Товариства 
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Микола Мартинюк:
«Київ столицею книжкових форумів не став»

Шостий київський весняний книжковий ярмарок «Книжковий світ-
2011» відбувся на початку квітня в українській столиці. Десятки ви-

давництв із України, Росії, Польщі представили на ній свої кращі книги.

Автограф-сесії, майстер-
класи художників, презен-
тації стали звичним явищем 
«Медвіна» (щорічної книж-
кової виставки у столиці, 
яка проходить навесні та 
восени уже багато років по-
спіль, – авт.). Особливою 
популярністю відзначилися 
зустрічі із читачами україн-
ських письменників Юрія 
Винничука, Леся Танюка 
та американських майстрів 
пера Уїльяма Пола Янга та 
Девіда Бейкера. Директор 
поліграфічно-видавничого 
дому «Твердиня» із Луцька 
Микола Мартинюк, котрий 
також був учасником книж-
кової виставки, поділився із 
читачами «ВМ» результата-
ми роботи ярмарки. 

– Пане Миколо, як би Ви 
оцінили цьогорічний ки-
ївський «Медвін». Які но-
винки найбільше вразили, 
ярмарок розвивається чи 
економічна криза торкнула-
ся також галузі книговидан-
ня в Україні?

– На жаль, Київ, попри 
часті й значні потуги різних 
виставкових компаній на 
кшталт «Медвіна», подібно до 
Львова столицею книжкових 
форумів не став. І, мабуть, 
навряд чи зможе коли стати. 
Тому мене особисто нинішній 
весняний ярмарок абсолютно 
нічим не вразив і не здиву-
вав. Я б навіть сказав, якщо 
проаналізувати ґрунтовно 
й відверто, відчутне радше 
його згасання, аніж розвій. 
Виставку вже не рятують різ-
ного роду підпорки й спроби 
реанімації ідеї, як, наприклад, 
Міжнародна асамблея фан-
тастики «Портал», котра теж 
через свою високу частот-
ність і самоповтори в заходах 
і учасниках вичерпує себе, за-
просини гостей з-за кордону, 
присутність іменитих учасни-
ків від влади й шоу-бізнесу. 
Захід ще поки рятують два 
фактори – інерція і наївна 
надія. У київських книжко-
вих ярмарках неохоче беруть 
участь або й узагалі ігнору-

ють передовсім столичні ви-
давництва, а це вже наштов-
хує на відповідні роздуми і 
невтішні висновки. А щодо 
масовості форуму, то тут і по-
рівнювати не випадає: у Києві 
видавців заледве на два ти-
пових спортзали набираєть-
ся, у Львові завжди щільно 
переповнені чотири поверхи 
разом із цокольним Палацу 
мистецтв і усе подвір’я перед 
будівлею. Однозначно, мало 
реклами в ЗМІ, недосить но-
визни й оригінальності, та й 
час для заходу вибраний не 
зовсім вдалий. Це не той ви-
падок, коли, незважаючи на 
дачно-городі роботи, бодай 
на суботу-неділю на книжко-
вий ярмарок тягнуться вер-
вечки зацікавлених читачів з 
навколишніх областей, як це 
буває восени під час щорічно-
го Форуму видавців у Львові. 
Там навіть розрекламовувати 
щось немає потреби. Думаю, 
то типова проблема для Ки-
єва як мегаполіса. Хоча за 
саджанцями тут же поруч на 
аналогічній виставці у плане-
тарії люди товпилися, не ля-
каючись доволі-таки захмар-
них цін. Дуже вже не хочеться 
висновкувати, що то такий 
регіон України геть зовсім не 
читаючий чи індиферентний. 
А економічна криза торкну-
лася сьогодні книжково-
видавничої справи не більше, 
аніж інших галузей і сфер 
людського буття – чи то сто-
сується бізнесу, чи духовнос-
ті, чи ще чого подібного.

– Чи багато видавництв 
взяли участь у «Медвіні» із 
закордону? Польські видав-
ництва також були на київ-
ській виставці?

– Універсальних – дещи-
ця. Бачив щось одне-два з 
Москви, одне з Петербурга. 
Ситуацію зі статусом між-
народного форуму, либонь, 
дещо порятував фестиваль 
християнської книги, який 
вже не вперше проводився 
в рамцях київського «Книж-
кового світу». Західне за-
кордоння тут представляв 

Українсько-американський 
доброчинний фонд «Сейбр-
Світло». На одному стенді, 
здається, були представлені 
й польські видавці та книги, 
але знову-таки не настільки 
масово, як це буває зазвичай 
у Львові.

– Наскільки чисельною 
на ярмарку була україно-
мовна книга?

– Як на мене, стан справ 
тут якраз не плачевний і не 
межовий, як тим нас хочуть 
налякати самоїди-песимісти 
і різного штибу та крою полі-
тикани, тому драматизувати 
і нагнітати негатив навколо 
проблеми аж ніяк не варто. 
З виданням і співвідношен-
ням книги української і ро-
сійської ситуація на видав-
ничому ринку не така вже 
й критична. Інша мова – на 
ринку книгорозповсюджен-
ня. Зрештою, для мене на-
самперед цінним є сам про-
ект, тобто книга, а також її 
доступність, у тому числі й 
цінова. Відтак щодо того, на-
писана вона українською чи 
російською мовою, не комп-
лексую, головне – щоб вона 
була написана й видана якіс-
но. Звісно, що свою домаш-
ню книгозбірню поповнив 
виданнями українськими за 
мовою і тематикою – першим 
з двадцятитомного томом 
нового «Словника україн-
ської мови», щоденниками 
у трьох книгах О. Гончара, 
книгами В. Сухомлинсько-
го, В. Симоненка, В. Свідзін-
ського, Л. Первомайського, 
Б. Олійника, С. Йовенко, 
В.Голобородька, Л. Талалая, 
Л. Голоти, М. Сома та інших. 
Утішило цього разу продо-
вженням серій «Розстріляне 
відродження» й «Шістдесят-
ники» та аналогічної темати-
ки літературою видавництво 
«Смолоскип», цікавими про-
ектами – «Ярославів Вал», 
«Наукова думка», «Веселка», 
«Піраміда», «А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА».

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК

Mykoła Martyniuk:
«Kijów nie został stolicą targów książkowych»

Wiosenne Szóste Kijowskie Targi Książkowe Książkowy Świat – 2011 odby-
ły się w ukraińskiej stolicy na początku kwietnia. Kilkadziesiąt wydaw-

nictw z Ukrainy, Rosji, Polski wystawiło swoje najlepsze pozycje książkowe.

Sesje autografów, warsztaty 
artystyczne, prezentacje stały 
się powszechnym zjawiskiem 
MEDWINA (corocznej wysta-
wy książek w stolicy odbywa-
jącej się wiosną i jesienią już 
wiele lat z rzędu – WJ). Szcze-
gólną popularnością cieszyły 
się spotkania z czytelnikami 
takich pisarzy ukraińskich, jak 
Jurij Wynnyczuk, Łesia Taniuka 
oraz amerykańskich mistrzów 
słowa Williama Paula Youn-
ga i Dawida Bakera. Dyrektor 
wydawnictwa Twerdynia z Łu-
cka Mykoła Martyniuk, który 
również uczestniczył w targach 
książkowych, opowiedział czy-
telnikom «MW» o wynikach 
targów. 

– Jak Pan ocenia tegorocz-
ny kijowski MEDWIN? Co 
wywarło najwięcej wrażeń? 
Czy targi się rozwijają, czy 
jednak kryzys gospodarczy 
odbił się również na wydawni-
ctwach książkowych Ukrainy?

– Niestety, Kijów, mimo 
częstych i znacznych starań 
takich poważnych instytucji 
edycyjnych, jak MEDWIN, nie 
został stolicą targów książko-
wych – w przeciwieństwie do 
Lwowa. Mało prawdopodob-
ne, że kiedykolwiek tą stolicą 
zostanie. Dla mnie tegoroczne 
targi wiosenne nie były się ni-
czym zadziwiającym i w ni-
czym nie zaskoczyły. Raczej 
powiedziałbym, jeśli analizo-
wać dokładnie i otwarcie, że 
targi te widocznie zanikają, a 
nie rozwijają się. Wystawy nie 
potrafi ą poratować różne pró-
by reanimacji idei, takie jak, 
powiedzmy, Międzynarodowe 
Zgromadzenie Fantastów POR-
TAŁ, które również wyczerpuje 
siebie ze względu na wysoką 
częstotliwość, powtarzające się 
przedsięwzięcia i niezmiennie 
tych samych uczestników. Nie 
pomagają ani zaproszeni gości 
zza granicy, ani występy czo-
łowych członków rządu oraz 
show-biznesu. Przedsięwzięciu 
na razie sprzyjają dwa czynni-
ki – inercja i naiwne nadzieje. 
W Kijowskich Targach Książ-
kowych przede wszystkim bez 

żadnego entuzjazmu biorą 
udział wydawnictwa ze stolicy, 
a najczęściej w ogóle ignorują 
te targi, co skłania do odpo-
wiednich refl eksji i rozczaro-
wujących wniosków. Co do-
tyczy popularności forum, to 
nawet porównywać nie wypa-
da: w Kijowie edytorzy zajmują 
niespełna dwie sale sportowe, 
natomiast we Lwowie zawsze 
są przepełnione cztery piętra 
wraz z piwnicą Pałacu Sztuk 
Pięknych oraz cały dziedzi-
niec przed gmachem Pałacu. 
Bez wątpienia za mało to wy-
darzenie jest reklamowane w 
mediach, brakuje mu nowator-
stwa i oryginalności, w końcu 
nawet czas dla akcji również 
wybrano niezbyt udanie. To 
nie ten przypadek, jak to bywa 
jesienią podczas corocznego 
Forum Wydawców we Lwowie, 
gdzie mimo prac na działkach, 
chociaż na sobotę-niedzielę na 
forum książkowe ciągną tłumy 
zainteresowanych z okolicz-
nych obwodów. Tam nawet nie 
ma potrzeby czegoś reklamo-
wać. Uważam, że jest to typowy 
problem Kijowa jako metropo-
lii. Jednak obok, na wystawie 
w planetarium ludzie tłumnie 
stali w kolejkach, aby kupić 
sadzonki, nie bojąc się niebo-
tycznych cen. Bardzo bym nie 
chciał wnioskować, że to jest 
taki region Ukrainy, który w 
ogóle nie czyta i jest na czytanie 
obojętny. A kryzys gospodarczy 
dotyczy dziś sprawy edytorskiej 
nie więcej, aniżeli innych dzie-
dzin i sfer ludzkiego bytu – czy 
chodzi o biznes, czy o sprawy 
duchowe, czy jeszcze o coś po-
dobnego.’

– Jak wiele wydawnictw 
zagranicznych brało udział w 
MEDWINIE? Czy polskie wy-
dawnictwa również uczestni-
czyły w forum?

– Uniwersalnych wydaw-
nictw prawie nie było. Widzia-
łem jedno czy dwa z Moskwy, 
jedno z Sankt Petersburga. Sy-
tuację ze statusem forum mię-
dzynarodowego nieco poprawił 
Festiwal Książki Chrześcijań-
skiej, który kolejny raz odby-

wa się w ramach kijowskiego 
Książkowego Świata. Zagranicę 
zachodnią na nim reprezento-
wał Ukraińsko-Amerykański 
Fundusz Dobroczynny Sabre-
Light. Na jednym ze stanowisk, 
jak się wydaje, były prezento-
wane też polskie książki i wy-
dawnictwa, ale jednak nie tak 
licznie, jak to zazwyczaj ma to 
miejsce we Lwowie.

– Jak licznie była przed-
stawiona na targach książka 
ukraińskojęzyczna?

– Myślę, że tutaj sytuacja nie 
wyglądała żałośnie czy kryzy-
sowo, jak nas straszą pesymiści 
і politykani różnego pokroju. 
Dramatyzować i negatywnie 
skupiać się nad tym problemem 
nie wypada. Z publikowaniem 
i zrównoważeniem książek w 
językach rosyjskim i ukraiń-
skim na rynku wydawniczym 
nie jest tak źle. Co innego – na 
rynku kolporterskim. Zresztą, 
dla mnie wartościowym prze-
de wszystkim pozostaje sam 
projekt, to znaczy książka oraz 
jej dostępność, w tym też w za-
kresie ceny. Zatem - czy to jest 
napisane w języku ukraińskim, 
czy w rosyjskim - nie wpadał-
bym w kompleksy, najważ-
niejsze – żeby książka została 
napisana i wydana jakościowo. 
Oczywiście, że mój domowy 
zbiór książkowy został posze-
rzony o wydania ukraińskie – 
pierwszy z dwudziestu tomów 
nowego «Słownika języka ukra-
ińskiego», dzienniki w trzech 
tomach O. Honczara, książki 
W. Suchomłyńskiego, W. Sy-
monenki, W Swidzyńskiego, L. 
Perwomajskiego, B. Olijnyka, 
S. Jowenko, W. Hołoborodźka, 
L. Tałałaja, L. Hołoty, M. Soma 
i innych. Ucieszyła tym razem 
kontynuacja serii «Rozstrzelane 
odrodzenie» i «Sześćdziesiątni-
cy» oraz analogiczna tematyka 
wydania literackiego SMOŁO-
SKYP, ciekawe projekty – «Jaro-
sławów Wał», «Naukowa Dum-
ka», «Wesełka», «Piramida», 
«А-BА-BА-GА-LА-MА-GА».

Rozmawiał Wiktor JARUCZYK

W życiu każdego harcerza i harcerki oprócz po-
dejmowanych fi zycznych ćwiczeń bardzo ważne jest 
także kształtowanie swej duchowości. Silne ciało bez 
słabej duszy nie może istnieć. Księga Mądrości mówi:

Z wnętrza[...], z serca ludzkiego pochodzą złe 
myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 
chciwość, przewrotność, postęp, wyuzdanie, za-
zdrość, obelgi, pycha, głupota.

[Mdr 7, 20b-22]
A by przemieniać swoje serce w formowaniu 

się duchowości harcerskiej potrzebny jest zastrzyk 
refl eksji. W tym roku takowy został zaaplikowany 
przez rekolekcje harcerskie, które miały miejsce w 
dniach 8.-10. kwietnia w Korcu. Poprowadzili je 
księża – Andrzej Parusiński z Równego i ks. Wal-
demar Szlachta z parafi i gospodarzy. Tematami 
przewodnimi były Potrzeba ciszy w relacji z Bo-
giemi i bliźnimi oraz Męka Pańska według Cału-

nu Turyńskiego. Zamyślenie nad moralną stroną 
swego życia miało pomóc w przygotowaniu do 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego i ich bardziej 
świadomego przeżycia.

 Rekolekcje to czas nie tylko krzepienia ducha, 
ale także rozwijania swych umiejętności harcer-
skich. Harcerze mogli się wykazać, będąc na zwia-
dzie w Korcu i zbierając od mieszkańców informa-
cje o historii miasteczka. Ich zadaniem było również 
wykonanie szkiców poznawanych zabytków.

Uwieńczeniem rekolekcji była uroczysta konce-
lebrowana Msza święta z kazaniem Mater Dolorosa 
– Matka Boża Bolesna bliska nam przez cierpienie.

Spotkanie modlitewne nie obyło się wszakże 
bez przygód w postaci chwilowych przerw w do-
stawie prądu i wody. Jednak cóż to znaczy dla har-
cerzy – oni radzą sobie w każdej sytuacji!

Aleksander Radica

Rekolekcje Hufca Wołyń 
Harcerstwa Polskiego na Ukrainie

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

Говіння Загону «Волинь»
польського харцерства на Волині

У житті кожного харцера і харцерки окрім 
фізичних вправ дуже важливим є формування 
свого духу. Сильне тіло без слабкої душі існу-
вати не може. Книга Мудрості говорить: 

«Із середини[…], з людського серця ідуть 
погані думки, розпуста, крадіжки, вбивства, 
перелюб, хтивість, підступність, обман, за-
здрість, образи, гонор, дурість».

[Mdr 7, 20b-22]
Щоб змінювати своє серце при формуван-

ні харцерської духовності потрібно привити 
рефлексії. У нинішньому році це здійснювало-
ся шляхом харцерського говіння, яке відбува-
лося протягом 8-10 квітня у Корці. Керували 
дійством ксьондзи: Анджей Парусіньскі із Рів-
ного і Вальдемар Шляхта із парафії господарів. 
Провідними темами були «Потреба тиші у від-
носинах із Богом і ближніми», «Божі страсті за 
Туринською плащаницею». Роздуми над мо-

ральною стороною свого життя повинні допо-
могти у підготовці до свят Божого Воскресіння 
та їхнього більш свідомого пережиття.

Говіння – це час не лише зміцнення духа, 
а також розвитку своїх харцерських умінь. 
Харцери могли проявити себе, перебуваючи 
у розвідці в Корці і збираючи від жителів ін-
формацію про історію містечка. Їх завданням 
було також виконати замальовки про пізнані 
пам’ятки.

Увінчалися говіння урочистим богослужін-
ням з проповіддю «Матір Долороса – Стражден-
на Божа Матір близька нам через страждання».

Молитовна зустріч не обійшлася без при-
год у вигляді нетривалих перерв у постачанні 
електрики та води. Однак що це для харцерів 
– вони радять собі у кожній ситуації!

Олександр РАДІЦА
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Польська преса про Україну

Московський 
патріархат проти 

Євросоюзу
Істина про сповідування Православною церквою Мос-
ковського патріархату політики Кремля відома давно. 
Недаремно вище духовенство цієї Церкви займало висо-
кі чини ще за атеїстичної комуністичної влади єдиного і 
неподільного Союзу.

Задля солідної біографії вищі священнос-
лужителі обрали для своєї Церкви чудову 
понад тисячолітню праісторію, що бере по-
чаток із хрещення Київської (!) Русі. Нині 
ж із великим подивом дізнався про те, що 
українські сповідувачі Московської патріар-
хії напередодні величного свята Господнього 
Воскресіння, коли віруючі прагнуть прощен-
ня у друзів та ворогів, вирішили влаштувати 
черговий скандал. Причому з претензією на 
духовне верховенство і політичний вплив.

На зборах громадськості Української 
православної церкви Московського патрі-
архату було підготовлено звернення до най-
вищих посадовців України (Президента та 
Прем’єр-міністра, депутатів Верховної Ради) 
із вимогою визнати статус їхньої Церкви як 
домінуючої. Окрім цього учасники зборів 

застерегли Віктора Януковича, щоб він при-
пинив інтеграцію нашої держави у «чужу 
та ворожу західну цивілізаційно-державну 
структуру – Євросоюз». 

Чесно кажучи, подібні заяви видаються 
надто дивними і абсолютно неприпустими-
ми. Історія нам вже не раз доводила наскільки 
трагічними діями закінчувалися втручання 
будь-якої церкви у політику, внутрішні та зо-
внішні дії будь-якої держави. Замість налаго-
дження екуменічного руху учасники зборів 
Української православної церкви Москов-
ського патріархату розпалюють міжконфесій-
ний конфлікт. Президентові України навіть 
пригадали про те, що благословення на право 
обіймати найвищу державну посаду він отри-
мав від Предстоятеля Російської православної 
церкви Патріарха Кирила. Очевидно цей факт 
має свідчити про те, що Віктор Янукович те-
пер має бути послом Кирила у державі, вико-
нуючи будь-які забаганки людей МП?

Відкрите заперечення євроінтеграційних 
процесів нагадує ситуацію із приїздом Іоанна 
Павла ІІ в Україну. Тоді усі конфесії офіційно 
позитивно сприйняли візит найславнішого 
та найдемократичнішого первосвященика 
сучасності, окрім представників Москов-
ського патріархату, котрі навіть демонстрації 
протесту влаштовували. Невже законсерво-
ваність, застарілість поглядів Церкви, що не 
здатна на революційні зміни, може піти на 
користь українцям? А, можливо, містечкови-
ми конфліктами нас хочуть втягнути у свар-
ки та міжусобиці, щоб продовжувати прове-
дення своїх користолюбних планів? 

Віктор ЯРУЧИК

О grobach katyńskich we Włodzimierzu: wątpliwe
Masowe groby we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie najprawdopodobniej nie są miejscem 

pochówku ofi ar zbrodni katyńskiej – powiedział w poniedziałek PAP prof. Andrzej Kola z Uniwer-
sytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

"Stawiam tezę, że możliwe jest, że spoczywają tam osoby zamordowane na podstawie rozkazu ka-
tyńskiego, ale jest to niepewne" – powiedział Kola, który kieruje obecnie pracami poszukiwawczymi 
w lesie w Bykowni pod Kijowem, gdzie spoczywa m.in. ok. 3,5 tys. polskich ofi ar zbrodni katyńskiej. 

"To miejsce jest nam znane od ponad 10 lat. We Włodzimierzu Wołyńskim więziono ok. 300-
400 Polaków z listy katyńskiej, ale następnie zostali oni najprawdopodobniej wywiezieni do Kijo-
wa, Charkowa, bądź Chersonia" - dodał profesor. 

Sprawą tą zajmowała się wówczas "Rzeczpospolita". Pisała wtedy, że w grobach we Włodzimie-
rzu odnaleziono elementy polskiego umundurowania, m.in. pasy, guziki, pagony, szczątki płasz-
czy. Ofi ary mordowano w ten sam sposób, co w Katyniu – strzałem w tył głowy, używano też 
identycznej jak w Katyniu amunicji. 

 Polska Agencja Prasowa, 18 kwietnia 2011 roku

Про катинські могили у Володимирі: «Сумнівно»
«Масові могили у Володимирі-Волинському в Україні, швидше за все, не є місцем по-

ховань жертв катинського злочину», – сказав для PAP у понеділок проф. Анджей Коля із 
Торунського університету ім. Міколая Коперніка. 

«Висловлю тезу, що, можливо, там спочивають особи, вбиті на основі катинського на-
казу, але це не точно», – сказав Коля, котрий нині є керівником пошукових робіт у лісі в 
Буковні під Києвом, де спочиває близько 3,5 тис. польських жертв катинського злочину. 

«Це місце нам відоме вже понад 10 років. У Володимрі-Волинському було ув’язнено 
близько 300-400 поляків із катинського списку, але згодом вони, швидше за все, були ви-
везені до Києва, Харкова чи Херсона», – додав професор. 

Цією справою також займалася «Rzeczpospolita». Тоді писалося, що у могилах у Володи-
мирі знайдено елементи польської форми: ремені, ґудзики, погони, рештки плащів. Жертви 
були убиті таким самим способом, що й у Катині – пострілом в потилицю, також вживалася 
ідентична зброя, що й у Катині. 

 Polska Agencja Prasowa, 18 квітня 2011 року

Ukraina związana z UE już w tym roku?
Jeszcze w tym roku będzie gotowa umowa stowarzyszeniowa między Ukrainą i Unią Europejską 

– oświadczył unijny komisarz ds. rozszerzenia Sztefan Fuele.
– W naszych relacjach dążymy do tego samego globalnego celu, co i w minionym roku: pragnie-

my osiągnąć stowarzyszenie polityczne i integrację gospodarczą – powiedział Fuele.
– Tak zwana głęboka i wszechstronna strefa wolnego handlu (Ukraina-UE) jest częścią umowy 

stowarzyszeniowej i rzeczywiście, mamy nadzieję na zakończenie negocjacji w bieżącym roku. Ta 
umowa związana jest z ogólną koncepcją reform i modernizacji, która przybliży Ukrainę do UE 
nie tylko z gospodarczego punktu widzenia, lecz także w aspektach prawa, polityki i bezpieczeń-
stwa - podkreślił komisarz. 

Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz podkreśla, że integracja europejska jest kamieniem 
węgielnym polityki zagranicznej Kijowa. Ukraińskie władze mają nadzieję, że negocjacje umowy 
stowarzyszeniowej z Brukselą zakończą się w drugim półroczu, kiedy prezydencję w UE będzie 
sprawować Polska.

Premier Donald Tusk składając w środę wizytę w Kijowie zadeklarował, że Polska popiera unij-
ne aspiracje Ukrainy. – Zapewniłem, że europejskie aspiracje Ukrainy są, w ocenie Polski, absolut-
nie uprawnione. Zapewniłem o pełnej solidarności Polski we wszystkich staraniach, jakie Ukraina 
uzna za stosowne do podjęcia. Chcemy, aby polska prezydencja była tym momentem w historii 
Europy i obu naszych narodów, w którym rozszerzenie Unii Europejskiej osiągnie kolejny, wyższy 
pułap – oświadczył wówczas Tusk.

TVN24, 15 kwietnia 2011 roku

Чи вже у нинішньому році Україна буде пов’язана з ЄС? 
«Уже в нинішньому році буде готовий договір про асоційоване членство між Україною та 

Європейським Союзом», – заявив комісар ЄС у справах розширення Штефан Фулє.
«У наших відносинах прагнемо до тієї ж глобальної цілі, що й у минулому році: хочемо 

досягнути політичну співпрацю та економічну інтеграцію», – сказав Фулє.
«Так звана глибока і всебічна зона вільної торгівлі (Україна – ЄС) є частиною договору 

про асоційоване членство і, звичайно, маємо надію на завершення переговорів у ниніш-
ньому році. Цей договір пов’язаний із загальною концепцією реформ і модернізації, яка 
наблизить Україну до ЄС не лише в економічних, а й у правових, політичних питаннях та 
справах безпеки», – підкреслив комісар. 

Президент України Віктор Янукович підкреслив, що європейська інтеграція є наріжним 
каменем закордонної політики Києва. Українська влада має надію, що договір про асоційо-
ване членство із Брюсселем буде підписано у другому півріччі, коли Польща головуватиме 
у ЄС.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи із візитом у минулу середу в Києві, 
декларував, що Польща підтримує євроінтеграційне прагнення України. «Переконую, що 
європейські прагнення України є, в оцінці Польщі, абсолютно аргументованими. Переко-
ную про повну солідарність Польщі в усіх стараннях, які Україна має застосувати. Хоче-
мо, щоб польське головування було тим моментом в історії Європи і обох наших народів, 
в який розширення Європейського Союзу досягне черговий, вищий щабель», – зазначив 
Туск. 

TVN24, 15 квітня 2011 року

UE da na elektrownię w Czarnobylu
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso oświadczył w Kijowie w trakcie 

rozmów z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem, że KE przeznaczy 110 mln euro na 
projekty związane z zabezpieczeniem elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. 25 lat temu 
doszło w niej do wybuchu reaktora.

Barroso przyjechał na Ukrainę, by wziąć udział w konferencji międzynarodowej "25 lat po ka-
tastrofi e czarnobylskiej. Bezpieczeństwo przyszłości" oraz w konferencji darczyńców, którzy skła-
dają się na budowę nowego sarkofagu nad uszkodzonym w 1986 roku reaktorem czarnobylskiej 
elektrowni.

TVN24, 18 kwietnia 2011 року

ЄС дасть на електростанцію у Чорнобилі
Голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу у Києві під час розмов із Президен-

том України Віктором Януковичем заявив, що Єврокомісія виділить 110 млн. євро на про-
екти, пов’язані із безпекою атомної електростанції у Чорнобилі в Україні. 25 років тому там 
вибухнув реактор.

Баррозу приїхав в Україну для того, щоб взяти участь у Міжнародній конференції «25 
років після Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», а також у конференції до-
брочинців, котрі складаються на будівництво нового саркофагу над пошкодженим у 1986 
році реактором Чорнобильської електростанції.

TVN24, 18 квітня 2011 року

Patriarchat 
Moskiewski przeciwko 

Unii Europejskiej
Prawda o poszerzeniu przez Cerkiew Prawosławną Patriarchatu 
Moskiewskiego polityki Kremla jest powszechnie znana. Nie bez 
powodu wyżsi duchowni tego Kościoła zajmowali wysokie stano-
wiska jeszcze za ateistycznych rządów komunistycznych jedyne-
go i jednolitego Związku Radzieckiego.

Dla większej wiarygodności hierarchowie 
Kościoła Prawosławnego PM przypisują jej daw-
ną historię sprzed tysięcy lat, która wywodzi się 
od Chrztu Rusi Kijowskiej (!). Dzisiaj jestem 
zdziwiony z tego powodu, że przedstawiciele 
Patriarchatu Moskiewskiego w przededniu wiel-
kich Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy 
ludzie wierzący proszą o przebaczenie u przy-
jaciół i wrogów, prowokują do nowego skanda-
lu. Ponadto chodzi im o hierarchię kościelną i 
wpływy polityczne.

Na zebraniu społeczności Ukraińskiej Cer-
kwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego 
został ułożony tekst odezwy do władz Ukrainy 
(Prezydenta i Premiera, deputowanych Rady 
Najwyższej) z żądaniem, by uznać status ich 
Kościoła jako dominującego w kraju. Ponadto 
uczestnicy zebrania zastrzegli Wiktorowi Janu-
kowyczowi, żeby zaprzestał procesu integracji 
naszego kraju z «obcą i wrogą zachodnią struk-
turą cywilizacyjno-państwową – Unią Europej-
ską». 

Prawdę mówiąc, podobne odezwy są wręcz 
dziwnymi i absolutnie niemożliwymi do przy-
jęcia. Z dziejów niejednokrotnie przekonywa-
liśmy się o tym, do jakich tragicznych skutków 
może doprowadzić zaangażowanie którego-
kolwiek Kościoła w politykę, jakie zewnętrzne 
i wewnętrzne działania państwa to może wy-
wołać. Zamiast dołączyć do ruchu ekumenicz-

nego uczestnicy zebrania Ukraińskiej Cerkwi 
Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego 
rozpalają konfl ikt międzywyznaniowy. Prezy-
dentowi Ukrainy nawet wypominali to, że bło-
gosławieństwo na rządy państwem otrzymał z 
rąk Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawo-
sławnego Patriarchy Cyryla. I to ten fakt praw-
dopodobnie miałby świadczyć o tym, że obecnie 
Wiktor Janukowycz jest ambasadorem Cyryla w 
kraju i spełniając każdą zachciankę przedstawi-
cieli Patriarchatu Moskiewskiego?

Otwarta rezygnacja z europejskich procesów 
integracyjnych przypomina sytuację z przy-
jazdem Jana Pawła II na Ukrainę. Wtedy na 
szczeblu ofi cjalnym Kościoły wszystkich wy-
znań pozytywnie odebrały wizytę najsłynniej-
szego i najbardziej demokratycznego hierarchy 
kościelnego współczesności - oprócz przedsta-
wicieli Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Mo-
skiewskiego, u których nawet doszło do akcji 
protestu. Czy konserwatyzm, zesztywnienie my-
śli patriarchów Cerkwi, którzy nie są zdolni do 
zmian rewolucyjnych, przyniesie jakieś dobro 
dla Ukraińców? Czy raczej za pomocą konfl ik-
tów lokalnych pragną nas oni zachęcić do kłótni 
i poróżnienia w celu realizacji własnych korzyst-
nych planów? 

Wiktor JARUCZYK

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!
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Знайомство
із Мілошем

7 квітня 2011 року учасники Польського літературного кола презентували 
студентській молоді Волинського національного університету ім. Лесі Ук-

р а їнки літературно-мистецьку композицію «Знайомство із Мілошем».

Панує творчий безлад, звучить джаз, не-
яскрава кольорова гама декорацій створює 
ілюзію чорно-білої реальності, як на старих 
фотографіях. Саме таку приємну атмосферу 
створили учасники Польського літературного 
кола, аби познайомити гостей імпрези з осо-
бистістю Чеслава Мілоша.

Літеатурно-мистецька композиція, яку 
презентували молоді люди, побудована на 
суб’єктивних враженнях від «знайомства» з 
Мілошем. Помітним було намагання відійти 
від усталених стереотипів, оминути стандар-
тизовані відомості про автора, а зрозуміти 
світогляд митця, який був «незвичайною 
людиною, що виходила за рамки суспільного 
уявлення про особистість поета». 

Ми вирішили дізнатися яким же є Чеслав Мілош 
для однієї з учасниць заходу Мар’яни Ковальчук.

- Ця людина була свідком ХХ століття: пере-
жила дві світові війни, відчула на собі тиск то-
талітарної влади, була змушена покинути рідну 
землю та еміґрувати. Саме тому світ його поезії 
є складний та наповнений філософськими роз-
думами. Разом із тим, вірші позбавлені надмір-
ної експресивності та пафосу, але відображають 
правдиву картину людської душі, - поділилася 
своїми роздумами наша співрозмовниця.

Під час літературно-мистецької компози-
ції прозвучала як поезія, так і проза поль-
ського автора. Варто відмітити, що твори 
декламувалися різними мовами: польською, 
українською та англійською. Виступи учас-
ників супроводжувалися музикою та відео-
добірками, що доповнювало сприйняття 
композиції. Усі учасники літературного кола, 
а це: Анна Шепелюк, Катерина Теслюк, Ірина 
Жовнір, Мар’яна Ковальчук, Анна Ярощук, 
Яна Цапук, Любов Терешко, Галина Сухорука, 
Оксана Татарин та Назар Шумчук, натхненні 
силою поетичного таланту Чеслава Мілоша, 
пообіцяли продовжувати традицію творчих 
зустрічей, присвячених польським митцям.

Літературне коло діє при Товаристві поль-
ської культури ім. Еви Фелінської. Його учас-
ники – студенти Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки.

- Ідея створення такої літературної студії 
виникла не спонтанно. Лекційні будні швид-
ко набридають, хотілося проявити себе у 
творчості, - діляться своєю історією учасни-
ки літературного гуртка. – Дізнавшись, що 
2011 рік є Роком Чеслава Мілоша, вирішили 
глибше пізнати його творчість та донести її 
до ширшої аудиторії.

Конкурс польської поезії у Луцьку
6 квітня у Луцькій гімназії № 4 імені Модеста Левицького прой-
шов конкурс виразного читання польської поезії, присвячений 
100-річчю від дня народження письменника Чеслава Мілоша.

У ньому взяли участь учні 
з Луцька, Берестечка, Здолбу-
нова, Дубна, Ковеля, Рівного, 
Маневич, із міст, де польська 
мова вивчається у загально-
освітніх і недільних школах. 
У Луцьку це школи із номе-
рами 1, 4, 7, 10, 14, 18, 21, 25 
та два товариства польської 
культури: імені Тадеуша Кос-
тюшка й Еви Фелінської. Кон-
курс відбувся вдесяте. За цей 
час він зміцнів, виріс якісно 
та організаційно, адже по-
чинали його свого часу лише 
20 юних декламаторів, а нині 
прибуло їх понад 60. 

Учасників конкурсу привітали 
Генеральний консул Республіки 
Польща в Луцьку Томаш Янік, ме-
тодист управління освіти Луцької 
міськради О.П. Чухнова і дирек-
тор гімназії О.А. Мишковець. 

За умовами конкурсу учас-
ників поділили на дві вікові 
категорії: 10 – 13 та 14 – 16 
років. Кожен мав 5 хвилин 
на те, щоб прочитати два ві-
рші: один авторства Мілоша, 
інший – за вибором. Відтак 
присутні мали змогу почу-
ти поезії й ювіляра, й Адама 
Міцкевича, Марії Коноп-
ницької, Болеслава Лесьмяна, 
Антоні Слонімського, Яна 
Бжехви, Яна Сивeка та інших. 

Належний рівень підготов-
ки учасників конкурсу «зму-
сив» журі відзначити призо-
вими місцями та нагородити 
багатьох учасників. Серед мо-
лодших І місце вибороли Яна 
Мальована (м. Рівне), Іван Ар-
тищук (школа № 10); ІІ місце – 
Анна Негодюк (гімназія № 4), 
Вікторія Шпак (гімназія №14), 
Дарина Зубчик (школа № 1); ІІІ 
місце – Антон Міщук (гімназія 
№4), Іванна Черниш (м. Берес-
течко), Юлія Наумчук (гімназія 
№4), Дарина Ковальчук (гімна-
зія №4); окрім цього за артис-
тичність відзначена Ярослава 
Вовчок (школа № 10), за інтер-
претацію твору – Карина Гла-
вацька (школа № 7), за вимову 
– Дарина Яремчук (м. Рівне) 
і Богдан Коновалюк (школа 
№ 1). Серед старших І місце у 
Марії Андрухіної (м. Дубно) 
та Анастасії Гайдар (школа № 
1); ІІ місце в Анастасії Крись-
кової (Товариство ім. Тадеуша 
Костюшка), Мар’яни Телючик 
(гімназія №14), Анастасії Ніко-
лаєвої (школа № 1); ІІІ місце у 
Тараса Марунчака (Товариство 
ім. Еви Фелінської), Тетяни 
Данилюк (м. Ковель), Наталії 

Кінах (м. Здолбунів); також 
відзначені за артистичність 
Олег Редько (м. Маневичі), за 
інтерпретацію твору – Зінаїда 
Галанюк (м. Рівне), за вимову – 
Алла Фесюк. 

 Отож, серед 23 нагоро-
джених найбільше призових 
місць (по чотири) в учнів шкіл 
№ 1 та № 4, рівненчани мають 
теж 4 нагороди: 3 в учнів з м. 
Рівне, 1 – з м. Дубно, нато-
мість гімназія № 14 та школа 
№ 10 мають по два призових 
місця. Зрештою, без уваги не 
залишився жоден учасник: всі 
отримали пам’ятні грамоти, 
книги і солодощі.

Присутні на конкурсі 
вчителі-полоністи як завжди 
уважно стежили за «своїми» 
учасниками. Активно ко-
ментуючи перебіг конкурсу 
зазначили, що з метою його 
покращення у майбутньому, 
можливо, варто було б ре-
тельніше підбирати реперту-
ар, щоб не було повторів од-
ного і того ж твору, залучити 
студентів тих професійних за-
кладів, де вивчають польську 
мову, для дітей-учасників з 
інших міст організувати хоча 
б теплі напої.

Культурний захід відбувся 
завдяки ентузіазму вчителів-
полоністів під керівництвом 
С.О. Зінчук. У цьому конкурсі 
волинські діти виявили свої 
здібності, таланти і знання 
іноземних мов. Це приклад 
того, як можна розвивати та 
виховувати дітей на загаль-
нолюдських надбаннях.

Анна КАРАЩУК

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

Zapoznanie się
z Miłoszem

7 kwietnia 2011 roku członkowie Polskiego Kółka Literackiego prezentowali 
studenckiej młodzieży Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi 

Ukrainki kompozycję literacko-artystyczną «Zapoznanie się z Miłoszem».

Рanuje chaos artystyczny, brzmi jazz, przyćmiona 
kolorowa palitra dekoracyjna stwarza iluzję czarno-
białej rzeczywistości, jak na starych zdjęciach. Właś-
nie taką przyjemną atmosferę stworzyli członkowie 
Polskiego Kółka Literackiego w celu zapoznania gości 
imprezy z postacią Czesława Miłosza.

Kompozycja literacko-artystyczna, zaprezen-
towana przez młodych ludzi, została oparta na 
subiektywnych wrażeniach «zapoznania się» z 
Miłoszem. Widocznym było pragnienie odstą-
pienia od ustalonych stereotypów, ominięcia 
standardowych wiadomości o autorze, zrozu-
mienia światopoglądu mistrza, który był «nie-
zwykłym człowiekiem, przekraczającym ramy 
społecznych przedstawień o osobistości poety». 

Postanowiliśmy dowiedzieć się, jakim jest 
Czesław Miłosz dla jednej z uczestniczek impre-
zy Mariany Kowalczuk.

- Ten człowiek był świadkiem ХХ wieku: prze-
żył dwie wojny światowe, odczuł na sobie gniot 
władz totalitarnych, był wymuszony do pozosta-
wienia ziemi ojczystej i emigracji na obczyznę. 
Właśnie z tego powodu jego świat poetycki jest 
złożony i wypełniony rozważaniami fi lozofi cz-
nymi. Jego wiersze są pozbawione nadmiaru 
ekspresji i patosu, jednakże odzwierciedlają rze-
czywisty obraz duszy ludzkiej – podzieliła się 
swoimi rozważaniami nasza rozmówczyni.

Podczas prezentacji kompozycji literacko-
artystycznej były recytowane zarówno wiersze 
poety, jak również utwory prozatorskie polskie-
go pisarza. Należy zauważyć, że dzieła literackie 
recytowano w różnych językach: polskim, ukra-
ińskim i angielskim. Występom uczestników to-
warzyszyła muzyka i slajdy wideo, co wzbogacało 
odbiór kompozycji. Wszyscy uczestnicy Kołka Li-
terackiego, a zwłaszcza: Anna Szepeluk, Kateryna 
Tesluk, Iryna Żownir, Mariana Kowalczuk, Anna 
Jaroszczuk, Jana Capuk, Lubow Tereszko, Hałyna 
Suchoruka, Oksana Tataryn i Nazar Szumczuk, 

uniesieni siłą talentu poetyckiego Czesława Miło-
sza, obiecali kontynuować tradycję spotkań arty-
stycznych poświęconych polskim artystom.

Kółko Literackie działa przy Stowarzyszeniu 
Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej. Jego 
uczestnicy są studentami Wołyńskiego Uniwer-
sytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.

- Pomysł założenia tego studium literackiego 
powstał nie sporadycznie. „Codzienność z wykła-
dami szybko zmęczy, pojawiło się więc pragnienie 
wyrażenia siebie twórczego – dzielą się historią 
powstania kółka jego członkowie – Dowiedziaw-
szy się, że rok 2011 jest Rokiem Czesława Miłosza, 
postanowiliśmy głębiej poznać jego twórczość i 
przedstawić ją szerszemu audytorium”.

Konkurs polskiej poezji w Łucku
6 kwietnia w Łuckim Gimnazjum № 4 imienia Modesta Lewickie-
go odbył się konkurs recytatorski poezji polskiej, poświęcony 
100-nej rocznicy urodzenia poety Czesława Miłosza. 

Wzięli w nim udział ucz-
niowie z Łucka, Beresteczka, 
Zdołbunowa, Dubna, Kowla, 
Równego i Maniewicz, z miej-
scowości, w których nauka ję-
zyka polskiego odbywa się w 
szkołach ogólnokształcących 
i szkółkach niedzielnych. W 
Łucku są to szkoły - 1, 4, 7, 10, 
14, 18, 21, 25 oraz dwa stowa-
rzyszenia kultury polskiej: im. 
Tadeusza Kościuszki i im. Ewy 
Felińskiej. Konkurs odbył się 
po raz dziesiąty. W międzycza-
sie renoma konkursu podniosła 
się, zyskał pod względem ja-
kościowym i organizacyjnym. 
W pierwszej odsłonie wzięło 
udział 20 młodych recytatorów, 
obecnie liczba ta przekracza 
ponad 60. 

Uczestników konkursu po-
witał Konsul Generalny Rze-
czypospolitej Polskiej w Łucku 
Tomasz Janik, członek Wydzia-
łu Oświaty Rady Miejskiej Łu-
cka О. P. Czuchnowa і dyrektor 
gimnazjum О. А. Myszkowec. 

Zgodnie z zasadami kon-
kursu uczestników podzielono 
na dwie kategorie wiekowe: 10 
– 13 i 14 – 16 lat. Każdy miał 5 
minut na to, żeby zarecytować 
dwa wiersze: jeden autorstwa 
Miłosza, drugi – według wy-
boru. Obecni mieli możliwość 
usłyszeć poezje zarówno jubi-
lata, jak i Adama Mickiewicza, 
Marii Konopnickiej, Bolesława 
Leśmiana, Antoniego Słonim-
skiego, Jana Brzechwy, Jana 
Siwka i innych.

Wysoki poziom uczestników 
konkursu skłonił jury do przy-
znania wielu wyróżnień. Wśród 
młodszych I miejsce wywalczyli 

Jana Malowana (m. Równe), 
Іwan Аrtyszczuk (Szkoła Nr 
10); ІІ – Anna Negodiuk (Gim-
nazjum Nr 4), Wiktoria Szpak 
(Gimnazjum Nr 14), Daryna 
Zubczyk (Szkoła Nr 5); ІІІ miej-
sce – Аntoni Міszczuk (Gimna-
zjum Nr 4), Iwanna Czernysz 
(m. Beresteczko), Julia Naum-
czuk (Gimnazjum Nr 4), Da-
ryna Kowalczuk (Gimnazjum 
Nr 5); poza tym za wyjątkową 
interpretację zostali wyróżnie-
ni: Jarosława Wowczok (Szko-
ła Nr 10), Каrina Gławacka 
(Szkoła Nr 7), Daryna Jarem-
czuk (m. Równe) і Bogdan Ko-
nowaluk (Szkoła Nr 1). Wśród 
starszych І miejsce zdobyła 
Маria Аndruchina (m. Dub-
no) i Anastazja Gajdar (Szkoła 
Nr 1); ІІ miejsce przypadło w 
udziale Anastazji Kryśkowej 
(Stowarzyszenie im. Таdeusza 
Коściuszki), Marianie Teluczyk 
(Gimnazjum Nr 14), Anastazji 
Nikołajewej (Szkoła Nr 1); ІІІ 
miejsce wywalczyli: Таras Ma-
runczak (Stowarzyszenie im. 
Ewy Felińskiej), Теtiana Dany-
luk (m. Коwel), Natalia Kinach 
(m. Zdołbunow); wyróżnienia 
otrzymali: Оleg Red’ko (m. 
Маniewicze), Zinajida Gała-
niuk (m. Równe) i Аla Fesiuk. 

Wśród 23 nagrodzonych 
najwięcej zwycięzców (po czte-
ry) było wśród uczniów 1 і 4 
szkoły. Uczniowie z Równego 
zdobyli 3 nagrody, jedna trafi ła 
do ucznia ze szkoły w Dubnem. 
Gimnazjum Nr 14 i Szkoła Nr 
10 otrzymały po 2 dyplomy. 
Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali podziękowania, 
książki i słodycze. 

Obecni na konkursie poloni-
ści, jak zwykle uważnie obser-
wowali „swoich” uczestników. 
Według nich, w przyszłości 
należy zróżnicować repertuar, 
a także zaprosić do konkursu 
studentów szkół zawodowych, 
w których uczą się języka pol-
skiego, uczestników z innych 
miast poczęstowano chociaż by 
herbatą.

Przedsięwzięcie kultural-
ne odbyło się dzięki entuzja-
zmowi polonistów pod kie-
rownictwem S. О. Zinczuk. 
Wołyńskie dzieci miały okazję 
zademonstrować swoje zdolno-
ści, talenty i znajomość języków 
obcych. To przykład na to, jak 
można rozwijać i wychowywać 
dzieci w oparciu o ogólnoludz-
kie osiągnięcia. 

Аnna КАRASZCZUK

Під час конкурсу читання польської поезії

Презентація Мілоша

Ірина ЖОВНІРIryna ŻOWNIR
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17.45 Вікно в Аме-
рику
18.05 Розважальна 
програма “Магія 
цирку”. Частина 2
19.35 Наша пісня
20.15 Д/ф “Велик-
день” 1с.
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.15 В гостях у Д. 
Гордона
22.15 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено
23.00 Д/ф “Велик-
день” 2с.
23.30 Ера пам’яті
23.35 Вертикаль 
влади
00.05 Погода
00.10 Фільм фестива-
лю Покров “Здобуття 
Якобштадтського 
образу”
00.45 Корисні поради
01.00 Панахида під 
проводом святійшого 
Патріарха Кирила
03.00 Розважальна 
програма “Магія 
цирку”. Частина 2
04.30 Х/ф “Людина у 
футлярі” (1)

15 квітня у Луцьку від-
булася спільна польсько-
українська конференція з 
питань співробітництва, 
у якій взяли участь пред-
ставники польських та 
українських органів влади, 
ділових кіл та громадських 
організацій.

У Луцьку проводять де-
монтаж однієї з кращих 
кутових споруд у Луцьку 
— столітній будинок на пе-
рехресті вулиць Шевченка і 
Словацького, про який ВМ 
писав у № 1 від 13.01.2011.

На Волині стартувала 
Всеукраїнська соціаль-
на програма “Серцево-
судинний ризик під контр-
олем”, у рамках якої кожен 
бажаючий зможе обстежи-
тися у кабінеті профілак-
тики серцево-судинних 
захворювань.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

15 kwietnia w Łucku 
odbyła się wspólna polsko-
ukraińska konferencja doty-
cząca współpracy, w której 
wzięli udział przedstawiciele 
polskich i ukraińskich orga-
nów władzy, przedstawiciele 
biznesu i organizacji spo-
łecznych.

W Łucku trwa demontaż 
jednej z najlepszych naroż-
nych budowli w Łucku – stu-
letniej kamienicy na rogu 
ulic Szewczenki i Słowackie-
go, o której MW pisał w nr 1 
od 13.01.2011.

Na Wołyniu startował 
Ogólnoukraiński Program 
Socjalny „Ryzyko sercowo-
naczyniowe pod kontrolą”, w 
ramach którego każdy chęt-
ny może przejść badania w 
gabinecie profi laktyki cho-
rób sercowo-naczyniowych.

Луцьк споживає у шість 
разів більше енергії, ніж 
європейські міста. Про це 
заявили під час семінару з 
питань енергозбереження, 
що проводився 18 квітня.

Łuck zużywa sześć razy 
więcej energii, niż miasta eu-
ropejskie. Powiedziano o tym 
podczas posiedzenia poświę-
conego energooszczędności, 
które zostało przeprowadzo-
ne 18 kwietnia.

06.20, 18.20 “Дім парафі-
яльного священика”.
07.15 Мультфільми.
10.15 Х/ф “Два брати”
11.10 Х/ф “Матильда”
14.00 Х/ф “Сніданок у 
Тіффані”
16.00 Х/ф “Бобро По-
ржалувати”
18.00 Телеекспрес.
18.50 “Клан”.
19.25 Вгадай мелодію.
20.05 Вечірка.
21.20 Х/ф “Давай зроби-
мо онука”
23.00 Х/ф “Небезпечна 
природа”
00.40 Х/ф “Людина пре-

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.10, 08.15 Погода
06.15 Фільм фестивалю 
Покров “Форпост”
07.15 “Мамо, вічна і 
кохана”
08.20 Ера пам’яті
08.25 Мультфільм
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40 Друга смуга
09.45 Погода
10.00 Шеф-кухар країни
11.00 Розважальна про-
грама “Магія цирку”. 
Частина 1
12.30 Право на захист
12.50 Армія
13.10 Погода
13.15 Ян Табачник. 
Шоу-грандів “Честь маю 
запросити...”
16.10 Розважальна про-
грама “Магія цирку”. 
Частина 1
17.40 Друга смуга

Понедiлок 
25 квітня

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

POLSAT

TVP-2

TVP-1

06.45 Док.фільм.
07.25 “Кесаревий перетин”, 
РП, 1987.
09.00 Воскресіння на 
сніданок.
10.00 Битва голосів.
11.30, 03.05 Жан Рено в 
бойовику “Ягуар”, Фран-
ція, 1996.
12.20 Луі де Фюнес у 
комедії “Ресторан пана 
Септіма”, Франція, 1966.
15.00 Сімейний турнір.
15.45 “Сімейка”.
16.15 Ласковик і Маліцкі.
17.10 “102 далматинця”, 
комедія, США, 2000.
19.00 Панорама.
19.35 “Астерікс і вікінги”, 
мультфільм, Франція-
Данія, 2006.
21.15 “Кольори щастя”
21.45 “Мостовяки”.
23.05 Стівен Сігал у бо-
йовику “В облозі 2: Темна 
територія”, США, 1995.
00.55 Жан Рено в бойовику 
Люка Бессона “Нікіта”, 
Франція, 1990.

05.20 “Документаль-
ний детектив. Медова 
пастка”
05.45 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.15 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
07.55 “Танці з зірками”
10.05 “Танці з зірками. 
Підсумки голосу-
вання”
10.50 Х/ф “Дружина за 
контрактом” (1)
12.55 “Битва екстра-
сенсів. Боротьба 
континентів”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Паралельний 
світ”
18.00 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.00 “Національне 
талант-шоу “Танцюють 
всі!-3”
21.45 Х/ф “Сеньйор 
Робінзон” (1)
00.00 Х/ф “Блеф” (1)
01.50 Х/ф “Виконання 
бажань” (1)

5 КАНАЛ

Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 18.55, 23.50 “По-
года на курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 04.20 “Час 
спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 03.24, 04.15 
“Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.10, 16.10, 17.50 “По-
года в Україні”
09.25, 00.30 “Автопілот-
новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.30 
“Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Спільний проект 5 
каналу та інформацій-
ного агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 “По-
года у світі”
15.20, 16.20 “Час 
інтерв’ю”
17.25, 04.40 “Територія 
закону”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 00.00, 04.00, 05.00 

07.00 “Яйце”. Д/ф.
07.25, 15.35 Станція 
“Милувка”.
08.25 “З Гливиць до Па-
рижу. Войтек Пшоняк”. 
Д/ф.
09.25 “Лише Каська”. 
Т/с.
10.00 “Кабаре “Клуб 
Двійки”. Розважальна 
програма.
10.55 “Польський смак”. 
Кулінарний тележур-
нал.
11.15 “Шанс на успіх”.
12.10 “Словник 
польсько-польський”. 
Ток-шоу.
12.45 “Академія пана 
Ляпки”. Х/ф.
14.10 “Злотопольські”. 
Т/с.

06.00 Вставай! Граємо!
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 Х/ф “Дитинство 
Керміта”

19 квітня у Волин-
ській обласній бібліо-
теці для юнацтва від-
крилася виставка творів 
декоративно-прикладного 
мистецтва. За мотивами 
писанкових орнаментів 
їх створили студенти Ін-
ституту мистецтв ВНУ
ім. Лесі Українки.

19 kwietnia w Wołyńskiej 
Obwodowej Bibliotece dla 
Młodzieży została otwarta 
wystawa wytworów sztu-
ki użytkowej. Zostały one 
wykonane przez studentów 
Instytutu Sztuki na Uniwer-
sytecie Wołyńskim im. Łesi 
Ukrainki w oparciu o moty-
wy ornamentów pisanek.

06.00 Програма 
передач
06.01, 23.00 “Час-

зидента”
02.20 Х/ф “Коли секрети 
вбивають”
04.00 Х/ф “Розбірки після 
60 років”

11.30 Х/ф “Маленька 
принцеса”
13.30 Х/ф “Історія вічно-
го кохання”
16.10 Х/ф “Перший 
лицар”
19.00 “Перше кохання”.
19.50 Події.
20.20 Погода.
20.30 “Лінія життя”.
21.00 Х/ф “Титанік”
23.05 Х/ф “Вже мертвий”
01.00 “Вперед, в минуле!”
02.00 Інтерактивна про-
грама

14.40 “Час гордості”. 
Т/с.
16.35 “Мрожек і Бал-
тазар”. Д/ф.
17.35, 23.45, 06.35 
“Лидбарські вечори 
гумору і сатири 2010”. 
Ток-шоу.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 04.30 “Люби або 
кинь”. Х/ф.
20.25, 02.15 На добра-
ніч, малюки.
20.40, 02.30 Новини.
21.00, 02.50 Спорт.
21.20 “Блондинка”. Т/с.
22.10 “Місс Мокра 
майка”. Т/ф.
23.10 Погода.
23.15, 03.55 Польща 
24.
00.35, 01.00 “Успіх”. 
Т/с.
01.30 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт при-
вітань.
01.50 “Алфавіт кабаре”.
03.05 “Іспит життя”. 
Т/с.

Оксана Забужко:
«У кожного свій 
музей покинутих 
секретів»
Відома письменниця, літературознавець, культу-
ролог, волинянка Оксана Забужко після довгої роз-
луки із батьківщиною врешті 8 квітня завітала до 
рідного Луцька на вручення престижної нагороди 
у номінації «Гордість Волині» у рамках щорічного 
помпезного дійства «Людина року».

Оксана Забужко разом із літе-
ратурознавцем, професором На-
ціонального університету «Києво-
Могилянська академія» Вірою 
Агеєвою у залі Волинського акаде-
мічного музично-драматичного те-
атру імені Тараса Шевченка зустрі-
лися із волинськими студентами та 
викладачами.

Волинянка сказала, що почува-
лася схарапудженою, дізнавшись 
де проходитиме зустріч. Мовляв, в 
університеті було б краще, бо не по-
любляє сліпучого світла прожекторів 
під час виступу зі сцени. Адже при 
такому освітленні «так чи інакше по-
чуваєшся рок-зіркою, а зала – десь 
там, у темряві».

Віра Агеєва розпочала свою роз-
мову про нашу іншу славетну зем-
лячку – письменницю Лесю Україн-
ку. Продовжила розкривати феномен 
та унікальність співачки «Досвітніх 
вогнів» уже Оксана Забужко. За сло-
вами останньої, європейська літе-

ратура є неповноцінною без творів 
Лариси Косач і саме вона стала «мо-
ральним авторитетом» пані Оксани. 
Недаремно саме Лесі літературозна-
вець присвятила свою книжку «Notre 
Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті 
міфологій». У праці розкрито «код 
Лесі Українки» та йдеться про втра-
чену і забуту багатовікову лицарську 
культуру українців. 

Місцем свого народження Оксана 
Забужко дуже пишається, адже, на 
її думку, чимало українських жінок-
письменниць походять саме з Во-
лині. Авторка багатьох бестселерів 
вважає, що в енергетиці волинського 
краю присутнє «в хорошому сенсі, ві-
дьомське жіноче начало». Тому вона 
щаслива, що народилася і перші сім 
років життя провела саме у Луцьку. 

Під час вечора Забужко підніма-
ла багато актуальних проблем, серед 
яких однією з провідних став стан 
української культури. Письменниця 
ствердила, що «ми на сьогодні не є 
культурна нація». 

Волинська авторка читала прозу та 
поезію, написану у різні роки свого 
життя. Усі власні книги вона порів-
нює з дітьми, які після народження 
починають жити своїм життям. Та-
кож Забужко заінтригувала, що після 
контакту між книжкою і читачем на-
роджується щось третє. Той, хто про-
читав бодай одне з її творінь має свій 
«Музей покинутих секретів», свої 
«Польові дослідження з українського 
сексу», і «навіть у кожного народжу-
ється своя «Notre Dame d'Ukraine».

Після роздачі автографів Оксана 
Забужко мала зустріч із інтеліґенцією 
Луцька в одному із обласних готелів, 
де знову їй довелося отримувати у по-
дарунок від вдячних земляків квіти, а 
згодом відплачувати за це черговими 
численними автографами.

Оксана ЦИМБАЛЮК
Оксана Забужко (ліворуч) та Віра Агеєва

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

Oksana Zabużko : 
„Każdy ma swoje 
muzeum porzuco-
nych sekretów”
Znana pisarka, literaturoznawca i kulturolog, woły-
nianka Oksana Zabużko po długiej nieobecności w 
małej ojczyźnie wreszcie 8 kwietnia b.r. zawitała do 
Łucka na wręczenie prestiżowej nagrody w nominacji 
„Duma Wołynia” w ramach corocznej imprezy „Czło-
wiek roku”.

Oksana Zabużko razem z literatu-
roznawcą, profesorem Narodowego 
Uniwersytetu „Akademia Kijowsko
-Mohylańska” panią Wirą Agejewą 
w sali Wołyńskiego Akademickiego 
Muzyczno-Dramatycznego Teatru im. 
Tarasa Szewczenki spotkały się z wo-
łyńskimi studentami i wykładowcami.

Wołynianka powiedziała, że czuła 
się nieswojo, gdy dowiedziała się gdzie 
będzie odbywać się spotkanie. Na uni-
wersytecie czułaby się lepiej, ponieważ 
peszą ją światła refl ektorów. Przy takim 
oświetleniu „tak czy inaczej czujesz się 
jak gwiazda rocka, a sala znajduje się 
gdzieś tam, w ciemności”.

Wira Agejewa rozpoczęła od wspo-
mnienia o naszej innej słynnej rodaczce 
– Łesi Ukraince. Następnie o fenome-
nie i unikatowości autorki „Porannych 
ogni” opowiadała już Oksana Zabuż-
ko. Według niej europejska literatura 
jest niepełnowartościowa bez utworów 
Larysy Kosacz i to właśnie ona stała 
się „moralnym autorytetem” dla pani 
Oksany. Właśnie Łesi Ukraince litera-
turoznawca zadedykowała swoją książ-
kę „Notre Dame d'Ukraine: Ukrainka 
w konfl ikcie mitologii”. W tej książce 
ujawniono „kod Łesi Ukrainki” i jest 
mowa o utraconej i zapomnianej wie-
lowiekowej rycerskiej kulturze Ukraiń-
ców.

Oksana Zabużko jest bardzo dum-
na z tego, że urodziła się na Wołyniu. 
Jej zdaniem sporo ukraińskich pisarek 
pochodzi właśnie z Wołynia. Autorka 
wielu bestsellerów uważa, że w ener-
getyce wołyńskiego kraju obecny jest 
„w dobrym sensie wiedźmiński żeński 
pierwiastek”. Dlatego ona cieszy się, że 
urodziła się i pierwsze siedem lat życia 
spędziła właśnie w Łucku. 

W ciągu spotkania Zabużko po-
dejmowała wiele aktualnych kwestii, 
wśród których jedną z czołowych był 
stan ukraińskiej kultury. Pisarka stwier-
dziła, że „w dniu dzisiejszym nie jeste-

śmy narodem kulturalnym”. 
Wołyńska autorka czytała prozę 

i poezję, napisaną w różnych okre-
sach swojego życia. Wszystkie własne 
książki porównuje do dzieci, które po 
urodzeniu zaczynają żyć swoim ży-
ciem. Zabużko zaintrygowała obec-
nych również tym, że po kontakcie 
między książką i czytelnikiem rodzi 
się coś trzeciego. Ten kto przeczy-
tał choćby jeden z jej utworów ma 
swoje „Muzeum porzuconych sekre-
tów”, swoje „Badania terenowe nad 
ukraińskim seksem”, i „nawet u każ-
dego rodzi się swoja „Notre Dame 
d'Ukraine”.

Po rozdaniu autografów Oksana Za-
bużko spotkała się z inteligencją Łucka 
w jednym z obwodowych hoteli, gdzie 
znów otrzymywała kwiaty od wdzięcz-
nych rodaków, a następnie musiała pła-
cić za to kolejnymi licznymi autografa-
mi.

Oksana CYMBALUK 

“Час новин” 
19.25, 02.15, 05.15 “Час: 
важливо”
21.00, 03.00 “Час”
21.30, 01.00 Ток-шоу 
“Українські пристрасті”
23.55, 04.25 “Огляд 
преси”
03.30 “Автопілот 
новини”
03.40 “Велика політика”
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00.35 Вертикаль влади - 
2 частина
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 На добраніч, діти
03.05 Д/ф “Зона очи-
щення”
03.40 Х/ф “Звіробій” 1 
серія (1)
04.50 Т/с “Чотири 
танкісти і собака” 12 
серія (1)
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

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 Заради майбут-
нього.
09.55 Будильник.
10.25 Що почитати 
дитині?
10.45 Для дітей.
11.05 Мультсеріал.
11.50 Рай.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.35, 18.25 “Будинок 
парафіяльного свяще-
ника”.
15.05, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай 
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.30 Т/с “1920. Війна і 
любов”
22.25 “Операція 
“Життя”.
23.05 “Чорнобиль”.
00.15 Х/ф “Трепет 
убивства”
01.50 Х/ф “Гіностра”
04.15 Позначки.
04.30 Ніч загадок.

смак”. Тележурнал.
11.05, 04.30 “Пиво”. 
11.35 “Подорож 
Макловича”. Теле-
журнал.
12.10 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
12.35 Розважальна 
програма.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Лондонці II” 
15.05, 23.05, 04.05 
Польща 24.
15.30 “Вільнотека”. 
Тележурнал.
15.45 Кабаре.
16.45 “Посів надії”. 
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Кабаре “Клуб 
Двійки”. Розважальна 
програма.
19.45 “Словник 
польсько-польський”. 
Ток-шоу.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Загадкова 
блондинка”.
22.10 “Іспит життя”. 
23.40 “Балада про 
Янушку”. Т/с.
00.40 Фестиваль тан-
цю Кельце 2010.
01.20 “Криптонім ІП II”.

12.05 Погода
12.15 До 25-ї річниці 
Чорнобильської тра-
гедії. Жінки Чорно-
биля
12.55 До 25-ї річни-
ці Чорнобильської 
трагедії. Д/ф “Чор-
нобиль. Людський 
фактор”
13.20 До 25-ї річниці 
Чорнобильської тра-
гедії. Х/ф “Розпад” (1)
15.00 Новини (із сур-
доперекладом)
15.15 Діловий світ
15.30 Euronews
15.40 Погода
15.45 Шустер-Live. 
Спецвипуск. Телема-
рафон. Частина 1
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Шустер-Live. 
Спецвипуск. Телема-
рафон. Частина 2
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Ера пам’яті
23.15 Від першої 
особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади 
- 1 частина
00.30 Підсумки дай-
джест
00.35 Вертикаль влади 

06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Політика за 
кавою.
09.20 “Сім сторін 
світу”.
09.55 Для дітей.
10.30 Мультсеріал.
11.45 Ми, ви, вони.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
15.05, 18.55 “Клан”.
15.40 Опрле на біс.
16.15, 19.35 Угадай 
мелодію.
17.35 Приціл.
20.10 Вечірка.
21.25 “Отець Матє-
уш”.
22.20 Справа для 
репортера.
23.20 Х/ф “Тигр і 
сніг”
01.25 Х/ф “Напарник”
03.15 Т/с “Чистильник”
04.10 Позначки.
04.20 Ніч загадок.

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
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд преси
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.15 Панахида під 
проводом святійшого 
Патріарха Кирила
09.45 Погода
10.00 Ток-шоу “Віра. 
Надія. Любов”. Спец-
випуск
11.00 Офіційні заходи 
з нагоди відзначення 
25 річниці Чорно-
бильської трагедії
12.00 Діловий світ

06.05, 01.35 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.40 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
07.35 Х/ф “Сеньйор 
Робінзон” (1)
09.50 Х/ф “Блеф” (1)
11.55 “Нез’ясовно, але 
факт”
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
13.55 “Очна ставка. 
Хто тато?”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Паралельний 
світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.00 “Зіркове життя. 
Найскандальніші 
зіркові розлучення”
20.10 “Російські сен-
сації. Круті дітки”

06.00, 02.15 “Бізнес+”
06.05 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.30 “Комісар Рекс”
08.15 Х/ф “Розлучен-
ня і дівоче прізвище” 
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
13.55 “Очна ставка. 
Якщо тато б’є, і мама 
теж б’є”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Паралельний 
світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.05 “Моя правда. 
Ірина Апексимова. 
Cльози залізної леді”

06.55 Луі де Фюнес 
у комедії “Ресторан 
пана Септіма”, Фран-
ція, 1966.
08.35 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.20 Телемагазин.
12.55 Постав на 
мільйон.
13.55 “Найнебезпеч-
ніші тварини”.
15.00, 20.55 Кабаре.
15.30, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.05, 21.45 “Мосто-
вяки”.
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.30 “Час честі”.
18.25 Один із десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Октобер-роуд”.
20.35 “Сусіди”.
22.50 Експрес репор-
терів.
23.55 “Стежки музич-
ного життя”.
01.00 “Батьки”
03.15 “Рим”.
04.30 “Ланцюгова 
реакція”, комедія, 
Франція, 1963.
06.00 “Зізнання орга-
нізаторів весіль”.

TV

Середа
27 квітня

Четвер
28 квітня

07.35 “Екзамен з 
життя”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Телемагазин.
12.45 Сімейний 
турнір.
13.25 Шанс на успіх.
14.25 “Робота за 
сумісництвом”.
15.25, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.00 “Мостовяки”.
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.30 “Час честі”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Один із десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Октобер-роуд”.
20.55 Кабаре.
21.45 “Сімейка”.
22.50“Схиблений 
професор 2”.
00.50 “C.S.I. - роз-
слідування на місці 
злочину”.
01.45 “Доктор Хауз”.
02.40 “Гіганти із зеле-
ною кров’ю”.
03.45 “Трапеція”.
04.55 “Водій з Каса-
бланки”.

07.00 “M.A.S.H.”.
07.30 “Екзамен з 
життя”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Телемагазин.
12.45, 18.25 Гільйо-
тина.
13.25 Як розстава-
тися.
14.20 “Робота за 
сумісництвом”.
15.15, 21.10 “Кольори 
щастя”.
15.50 “Змінники”.
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.30 “Час честі”.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Мовець із при-
марами”.
20.55 Кабаре.
21.45 “Доктор Хауз”.
22.45 “Інстинкт”.
23.40 “Медсестра 
Джекі”.
00.20 Публіцистична 
програма.
01.10 Лболю кіно.
01.40 “Рубі”.
03.35 Дискусія.
04.30 “Секрет “Енігми”.
05.20 “Шерлок Холмс 
і доктор Ватсон”.

Вівторок
26 квітня

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
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Соціальний 
компас
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд преси
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.20 На зв’язку з 
урядом
09.40 Друга смуга
09.45 Погода
10.00 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.05 Погода
11.10 В гостях у Д. 
Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Кордон держави
12.40 Темний силует
13.00 Крок до зірок. 
Євробачення

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
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд преси
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Книга.ua
10.00 Друга смуга
10.05 Погода
10.10 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.05 Погода
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Погода
12.20 Аудієнція. Країни 
від А до Я
13.00 Обережно: діти!
13.20 Театральні сезони. 
Вистава “Парнас ди-
бом” театру “Сузір’я”

13.45 Погода
13.55 Х/ф “Подвиг роз-
відника” (1)
15.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Контрольна 
робота
16.00 Нащадки
16.20 Т/с “Чотири 
танкісти і собака” 10,11 
серії(1)
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб. 
Богатирські ігри
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Досвід
22.40 Погода
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Ера пам’яті
23.15 Від першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади - 
1 частина
00.30 Підсумки дай-
джест
00.35 Вертикаль влади - 

15.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Д/ф “Податковий 
університет”
15.55 Концертна про-
грама “Сузір’я Податко-
вого університету”
16.30 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
17.15 Т/с “Чотири 
танкісти і собака” 12 
серія(1)
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Aft er Live (За ла-
штунками Шустер-Live)
22.05 Глибинне буріння
22.40 Погода
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Ера пам’яті
23.15 Від першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади - 
1 частина
00.30 Підсумки дай-
джест

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30, 21.00 “Світ за 
сімейством Кепських”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремальний 
ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.30 Ліга чемпіонів. 1/4.
00.45 Х/ф “Клуб пер-
ших дружин”
02.55 “Назад до тебе”.
03.25 Інтерактивна 
програма

06.00 Вставай! Граємо!
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремальний 
ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важка справа”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “С.S.I.”
22.00 “Готель 52”.
23.00 “Шпильки на 
Гевонте”.
00.00 “Жіночий 
клуб розслідування 
вбивств”.
01.00 Х/ф “Наодинці з 

20.30, 03.00 “Час 
новин”
10.30, 11.30 “Спіль-
ний проект 5 каналу 
та інформаційного 
агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 
“Погода у світі”
12.15 “Cканер”
15.20 “Здорові історії”
16.20 “Арсенал”
17.25, 04.40 “Вільна 
гавань”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 “Час 
новин” (російською 
мовою)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Акцент”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”

агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 
“Погода у світі”
15.20 “Життя в задо-
волення”
16.20 “Драйв”
16.40 “Трансмісія”
17.25, 04.40 “Акцент”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 00.00, 04.00, 
05.00 “Час новин” 
(російською мовою)
19.25, 02.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 03.00 “Час”
21.30, 01.00 
Суспільно-політичне 
ток-шоу “РесПубліка 
з Анною Безулик”
23.55, 04.25 “Огляд 
преси”
03.40 “Машина часу”

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 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, 12.10, 
14.10, 16.10, 17.50, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 

06.00 Програма 
передач
06.01, 23.00 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 18.55, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 04.20 “Час 
спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 03.24, 
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.10, 16.10, 17.50 
“Погода в Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Спільний про-
ект 5 каналу та 
інформаційного 

06.10, 11.15 Мультсе-
ріали.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.05 Політика за 
кавою.
09.20 “Детективи на 
канікулах”.
10.00 Дитсадок “1”.
10.30 Для дітей.
11.45 Широка колія.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.35 “Сьоме небо”.
14.25 Великодня 
літургія уніатів.
15.30, 18.25 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
16.15, 18.55 “Клан”.
16.50 “Мода на успіх”.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
19.35 Вгадай мело-
дію.
20.10 Вечірка.
21.25 Х/ф “Кандагар”
23.20 Публіцистична 
програма.
00.20 Х/ф “Протисто-
яння полюсів”
01.55 Х/ф “Біг на до-
вгу дистанцію”
03.55 “Морок”.
04.45 Ніч загадок.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

POLSAT

TVP-2TVP-1

TVP-2

TVP-1

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Спільний про-
ект 5 каналу та 
інформаційного 
агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 00.25 “Погода 
у світі”
15.20 “Мотор-ТБ”
16.15, 17.15 Ток-шоу 
“Українські при-
страсті”
18.15, 04.40 “Агрокон-
троль”
18.35, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (росій-
ською мовою)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Народ-
ний контроль”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”

СТБ 

СТБ 

11.00, 12.00 “Вогнем і 
мечем”. Т/с.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Блондинка”.
15.05, 23.05, 04.00 
Польща 24.
15.40 “Бенефіс Оль-
герда Лукашевича”.
16.40 “У мене інша 
думка”.
17.35 “Інфоподоро-
жа”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 21.40 “Студія 
Hi-Fi. Тадеуш На-
лепа”.
19.00 “Алфавіт ка-
баре”. Розважальна 
програма.
19.45, 06.45 “Під 
Татрами”. Цикл ре-
портажів.
20.00 “Вільнотека”. 
Тележурнал.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Бермудський 
трикутник”.
23.40 “Мрожек і Бал-
тазар”. Д/ф.
00.45 “Жінки”. 
Концерт Юстини 
Стичковської.

10.00 Станція “Ми-
лувка”.
11.05, 12.00 “Вогнем і 
мечем”. Т/с.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Іспит життя” 
Т/с.
15.05, 23.05, 04.00 
Польща 24.
15.35 “Ополе 2003 на 
біс”. Концерт.
16.40 “Місс Мокра 
майка”. Т/ф.
17.45 “Що б отут 
ще...”. Хіти кабаре.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Шанс на успіх”.
19.45 “Дика Польща”. 
Д/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Лондонці II”. 
Т/с.
22.05 Кабаре.
23.40 “Екстрадиція 
III”. Т/с.
00.40, 06.05 “У мене 
інша думка”.
01.30 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
03.10 “Блондинка”. 
Т/с.
04.30 “Бійка”. Корот-
кометражний фільм.

05.20 “Документаль-
ний детектив. Сенти-
ментальний кілер”
06.15 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.40 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
09.25, 01.40 Х/ф “Ав-
рора” (1)
12.00 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.00 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Моя правда. 
Юрій Бєлов: боже-
вілля”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Паралельний 
світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.05, 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, 
14.10, 16.05, 17.55, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 03.00 “Час 

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.30 Мультфільм.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 Х/ф “Вартовий”
23.20 “С.S.I.”
00.20 Х/ф “У спальні”
03.20 Інтерактивна 
програма

07.00 “Кава або чай?”
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.05, 23.00 Погода.
09.09 “Політика за 
чашкою кави”.
09.25 “Янка”. Т/с.

07.00 “Кава або чай?”
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.05, 23.00 Погода.
09.09 “Політика за 
чашкою кави”.
09.25 “Неймовірні при-
годи Марка Пегуса”.
10.00 “Шанс на успіх”.

07.00 “Кава або чай?”
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.05, 23.00 Погода.
09.08 “Політика за 
чашкою кави”.
09.25 “Божевілля 
Майкі Сковрон”. Т/с.
10.00 “Студія Hi-Fi. 
Тадеуш Налепа”.
10.55 “Польський 

TVP-2

19.55 “Правила жит-
тя. Битва дієт”
22.20 “Очна ставка. 
Хто тато?”
23.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
00.20 Т/с “Клініка” 
(2)
01.25 “Вікна-Спорт”
01.35 “Бізнес+”

21.05 “Російські 
сенсації. Зірки проти 
чорної магії”
22.20 “Очна ставка. 
Якщо тато б’є, і мама 
теж б’є”
23.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
00.20 Т/с “Клініка” (2)
01.25 “Вікна-Спорт”
01.40 Х/ф “Мій люби-
мий клоун” (1)

2 частина
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 На добраніч, діти
03.05 Док. т/ф “Не хочу 
згадувати”
03.50 Т/с “Чотири тан-
кісти і собака”
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

собою”
03.00 Інтерактивна 
програма.

20.10, 22.35 “Холос-
тяк”
22.55 “Холостяк. Як 
вийти заміж”
00.15 “Доктор Хаус”
01.15 Т/с “Клініка”
02.05 “Вiкна-Спорт”
02.20 Х/ф “Золото” 

05.00 “Загадкова 
блондинка”. Теле-
турнір.
05.50 “Вільнотека”. 
Тележурнал.

01.30 “Гра в міста”. 
Телетурнір.
03.10 “Лондонці II”.
04.30 “Обоє дуже 
старі”. Х/ф.
05.55, 06.20 “Успіх”. 

- 2 частина
00.50 Корисні поради
01.20 Д/ф “Чорно-
биль. Людський 
фактор”
01.45 Чорнобиль на-
завжди
02.45 Проект ARTE 
“Чорнобиль”
03.15 Європа і Чор-
нобиль
04.15 Х/ф “Розпад” (1)

03.10 “Екстрадиція III”.
05.00 “Бермудський 
трикутник”.
06.45 “Інфоподорож”. 
Тележурнал.
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ди - 2 частина
00.50 Корисні поради
01.20 Трійка, Кено
01.25 Шустер-Live
02.30 Хіт-парад “На-
ціональна двадцятка” 
(із сурдоперекладом)
03.35 ТелеАкадемія
04.40 Х/ф “Звіробій”
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.30 Мультфільм.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
21.00 М/ф “Справ-
жній Гарфілд”
22.35 Х/ф “Заблудлі 
душі”
00.45 Х/ф “Шоу жахів 
Роккі Хоррора”
03.10 Інтерактивна 
програма

Міддлтон)
15.00 Новини (із сур-
доперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 William Kate 
wedding (Весілля 
Принца Уїльяма та 
Кейт Міддлтон)
16.10 Погода
16.15 Aft er Live (За 
лаштунками Шустер-
Live)
16.35 Магістраль
16.55 Футбол. Чемпіо-
нат України. Прем’єр-
ліга. “Таврія” (Сімфе-
рополь) - “Волинь” 
(Луцьк)
17.45 У ПЕРЕРВІ: 
Новини (із сурдопе-
рекладом)
17.50 У ПЕРЕРВІ: 
Погода
18.50 Погода
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
00.00 Підсумки
00.10 Ера пам’яті
00.15 Погода
00.20 Вертикаль вла-
ди - 1 частина
00.35 Підсумки дай-
джест
00.40 Вертикаль вла-

06.30 Телекрамниця.
06.45 “Проект Земля”.
07.00 Заради майбут-
нього.
07.35, 11.55 Уолт Діс-
ней в “1”.
08.35 Рік у саду.
09.00, 13.40, 16.00, 
19.00 Беатифікація 
Іоанна Павла II.
11.15 Зернятко.
14.00, 20.30 Новини.
14.30 Х/ф “Мрія 
кохання”
17.05 “1920. Війна і 
любов”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Загадкове ви-
ліковування”.
19.15 Вгадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Смер-
фи”
21.15 Звернення 
Папи до поляків.
21.25 Т/с “Тато, що 
залишився людиною”
23.25 Х/ф “Хроніки 
Риддіка”
01.35 Х/ф “Того току, 
коли мої батьки по-
иїхали у відпустку”
03.25 Х/ф “Макунай-
ма”
05.20 “Скальп”.

06.45 Х/ф “Кошла-
тий тато”
08.30 “Смерфи”.
09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.20 Беатифікація 
Іоанна Павла II.
15.10 Х/ф “Наро-
джена вільною: нові 
пригоди”
17.00 “Прочанин 
любові”.
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Отець Ма-
тєуш”.
19.25 Вгадай мело-
дію.
20.00 Вечірка.
21.25 “Ранчо”.
22.30 Т/с “Тато, що 
залишився люди-
ною”
23.55 Х/ф “Розум-
ник Вілл Хантинг”
02.10 Х/ф “Життя 
як диво”

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
06.45 Православний 
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд преси
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 William Kate 
wedding (Королів-
ське весілля Принца 
Уїльяма та Кейт 
Міддлтон)
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 William Kate 
wedding (Королів-
ське весілля Принца 
Уїльяма та Кейт 

14.15 “Україна має 
талант!-3” Підсумки 
голосування
14.40 “Україна має 
талант!-3” Другий 
шанс
16.05 Х/ф “Екіпаж” 
(1)
19.00 “Танці з зірка-
ми”
21.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
22.10 “Танці з зірка-
ми. Підсумки голо-
сування”
01.15 Х/ф “Не горюй” 
(1)
02.55 Х/ф “Сни” (2)
04.10 “Мобільна 
скринька”

05.25 “Наші улюбле-
ні мультфільми” (1)
07.05 Х/ф “Біле сон-
це пустелі” (1)
08.50 “Їмо вдома”
10.00, 02.45 “Не-
ймовірні історії 
кохання”
11.00 “Караоке на 
Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.35 “Холостяк. Як 
вийти заміж”
15.50 “Зіркове жит-
тя. Найскандальніші 
зіркові розлучення”
17.00 “Моя правда. 
Ірина Апексимова. 
Cльози залізної леді”
18.00 “Російські сен-
сації. Круті дітки”
19.00 “Битва екстра-
сенсів. Боротьба 
континентів”
21.00 Х/ф “Маша і 
море” (1)
23.05 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)

07.00 “M.A.S.H.”.
07.30 “Екзамен з 
життя”.
08.30, 21.05 “І в горі, і 
в радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 Алея зірок.
12.10 Модна швидка 
допомога.
12.25 Стилізація.
12.50 Гільйотина.
13.30 Кабаре.
14.30 “Робота за 
сумісництвом”.
15.25 “Кольори 
щастя”.
16.00 “Інстинкт”
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.30 “Час честі”.
19.40 Битва голосів.
20.05 “Мовець із при-
марами”.
21.05 “І в горі, і в 
радості”.
22.10 Телевікторина.
23.50 “Святенник”
01.50 “Гангстери”, 
драма, Франція-
Бельгія, 2002.
03.25 “Попелюшка”.
04.15 “Затвор”.
05.40 “Зізнання 
працівників агенцій 
з продажу нерухо-
мості”.

TV

Субота
30 квітня

Неділя
1 травня

06.35, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 “Злото-
польські”. Т/с.
09.00, 13.40, 14.15, 
16.25, 21.05, 23.00 “Я з 
вами”. Благословення 
Іоанна Павла II.
11.15 “Зерно”. Т/с.
11.45 “Казки пана 

07.00 Заради майбут-
нього.
07.35 Ганна Димна - 
зустрінемося.
08.15 “Флінтстоуни”, 
мультсериал.
08.45 “Малюк Ніко-
ля”.
09.05 Репортаж.
09.35 “Кольори 
щастя”.
11.40 “Ліцензія на 
виховання”.
13.50 Кулінарний 
журнал.
14.20 Відеотека до-
рослого.
15.00 Сімейний 
турнір.
15.40 “Сімейка”.
16.20 Телетурнір.
17.45 Слово на не-
ділю.
17.55 “Найвищі діти”.
19.00 Панорама.
19.55 Постав на 
мільйон.
20.55 Битва голосів.
22.45 “Шанхайський 
полудень”, комедія, 
США, 2000.
00.50 “Затвор”.
02.35 “Мокрі бабки”
04.00 “Мій перший 
раз”. Ток-шоу.
04.50 Телетурнір.

07.35 “Мостовяки”.
08.30 “Кольори 
щастя”.
09.30, 10.10, 11.10, 
13.05, 14.45, 15.30, 
16.10, 17.15, 18.25 
Іоанн Павло II.
09.40 Репортаж.
10.20 “Лолек”.
11.20 “Фантомас”, 
комедія, Франція, 
1964.
13.20 Битва голосів.
15.00 Сімейний 
турнір.
15.40 “Сімейка”.
16.15 Шанс на успіх.
17.30 “І в горі, і в 
радості”.
18.20, 21.05 Кабаре.
19.00 Панорама.
19.45 Телетурнір.
22.10 “Угнати за 60 
секунд”, трилер, 
США, 2000.
23.55 Футбольний 
журнал.
00.50 “Найджел 
Кеннеді”.
01.55 “Крізь гои-
зонт”, н/ф трилер, 
США, 1997.
03.40 “На край сві-
ту”, мелодрама, РП.

П’ятниця
29 квітня

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.10, 07.35 По-
года
06.10 Мультфільм
06.20 Світ православ’я
06.55 Ера здоров’я
07.20 Док. фільм “Подо-
рож на край світу”
07.45 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
12.30 Aft er Live (За 
лаштунками Шустер-
Live)
13.00 Глибинне буріння
13.30 Т/с “Чотири 
танкісти і собака” 13,14 
серія (1)
15.25 Королева України
15.55 Футбол. Чемпіо-
нат України. Прем’єр-
ліга. “Металург” 
(Донецьк) - “Арсенал” 
(Київ)
16.45 У ПЕРЕРВІ: Зеле-
ний коридор
16.55 У ПЕРЕРВІ: По-
года
17.50 Погода
18.00 Феєрія мандрів. 
Севастополь
18.25 Майстер-клас
18.45 Погода
18.50 Золотий гусак
19.20 William Kate 
wedding (Весілля Прин-
ца Уїльяма та Кейт 

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 07.05, 08.15 
Погода
06.10 Мультфільм
06.30 Крок до зірок
07.10 Світ 
православ’я
07.20 Док. фільм 
“Подорож на край 
світу”
07.50 Сільський час
08.20 Укравтокон-
тинент
08.40 Моя земля-моя 
власність
08.50 Корисні по-
ради
09.00 Погода
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі 
хазяїн?
10.00 Крок до зірок. 
Євробачення
10.45 Погода
11.00 Свята Меса 
проголошення 
блаженним Папи 
Йоанна Павла ІІ 
під проводом Папи 
Римського Бенедик-
та XVI
13.55 Погода

Міддлтон)
21.00 Підсумки дня
21.45 William Kate 
wedding (Весілля Прин-
ца Уїльяма та Кейт 
Міддлтон)
22.40 Погода
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трій-
ка, Кено
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров’я
23.25 Погода
23.50 Док. фільм “Подо-
рож на край світу”
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
02.00 Aft er Live (За 
лаштунками Шустер-
Live)
02.20 Х/ф “Операція 
“Пілот” 1с. (1)
04.00 Т/с “Чотири 
танкісти і собака” 13,14 
серія (1)

14.00 Золотий гусак
14.25 В гостях у Д. 
Гордона
15.15 Погода
15.25 Діловий світ. 
Тиждень
15.55 Футбол. 
Чемпіонат Украї-
ни. Прем’єр-ліга. 
“Ворскла” (Полтава) 
- “Зоря” (Луганськ)
16.50 У ПЕРЕРВІ: 
Погода
17.55 Спецпроект 
“Про що кіно?”. Х/ф 
“Чамскраббер”
20.35 Хочу, щоб ти 
була
21.00 Підсумки 
тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.45 Погода
22.50 Трійка, Кено, 
Максима
23.00 Док. фільм 
“Подорож на край 
світу”
23.30 Погода
23.35 Автодрайв
23.50 Оперативний 
об’єктив
00.15 DW.Новини 
Європи
00.50 Корисні по-
ради
01.20 Підсумки 

06.00 Вставай! Гра-
ємо!
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 Мультфільми.
10.45 Ліга чемпіонів. 
Журнал.
11.15 Готує Єва Ва-
хович.
11.50 “Бридке каче-
ня”.
12.50, 21.00 Тільки 
музика. Полсат шу-
кає таланти.
14.45 Екстремальний 
ремонт.
15.45 Крутиться!
16.50 М/ф “Справ-
жній Гарфілд”
18.45 “Пригоди Мер-
ліна”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Далеко від 
носилок”.
23.00 Х/ф “Без вини 
винуватий”
00.30 Х/ф “Техаська 
різанина бензопилою 
4: Наступне поко-
ління”
02.40 Інтерактивна 
програма

06.00 Вставай! 
Граємо!
07.00 “Новини 
Полсат”.
08.15 Мультфільми.
11.45 Х/ф “Бунтарка”
13.50 Х/ф “Без вини 
винуватий”
15.40 Х/ф “Гудзон-
ський яструб”
17.45 “Шпильки на 
Гевонте”.
18.45 “Готель 52”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 Концерт 
Татові.
22.15 “Кістки”.
00.15 Х/ф “Листко-
вий пиріг”
02.25 Спортивний 
журнал.
04.25 Інтерактивний 
телетурнір.

мандрів”
18.10 “Народний 
контроль”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 “Час 
новин” (російською 
мовою)
19.20, 01.20 Доку-
ментальний фільм 
“Остання дорога 
додому”, 1 ч.
20.20, 02.20 Доку-
ментальний фільм 
“Остання дорога 
додому”, 2 ч.
21.20 “Машина часу”
22.00, 03.40 “Терито-
рія закону”
22.30 “Вікно в Аме-
рику”
02.50 Тема тижня”
03.20 “Автопілот-
новини”
04.25 “Огляд преси”
05.15 “Час інтерв’ю”

дрів”
11.15 “Трансмісія”
11.30 “ДМБ”
12.20 “Життя цікаве”
13.20 “Мотор-ТБ”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” (Б. 
Хмельницький)
15.20 “Рекламна 
кухня”
16.15 “Погода в світі”
16.20 “Фактор без-
пеки”
17.20 “Палата”
18.20 “Машина часу”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 “Час 
новин” (російською 
мовою)
19.20, 20.20, 01.20, 
02.20 “Час інтерв”ю”
21.00, 05.15 “Час: під-
сумки”
22.00, 03.40 “Велика 
політика”
22.30 “Час-Тайм”
23.55, 04.25 “Огляд 
преси”
00.30, 01.50 “Тема 
тижня”
02.50 Тема тижня”
04.40 “Вперед, на 
Олімп!”

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 “Час 
новин”
07.10, 09.15, 17.50, 
20.15, 22.55 “Погода в 
Україні”
07.20 “Клуб 700”
07.50, 08.50, 21.40, 
23.30, 04.15 “Бізнес-
час”
08.15, 11.10, 16.15, 
18.55, 00.25 “Погода 
у світі”
08.20, 21.50, 01.50 
“Тема тижня”
08.30 “Життя цікаве”
09.25 “Своїми очима”
09.50, 00.30 “Досягти 
мети”
10.15 “Здорові іс-
торії”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.35 “Технопарк”
12.15 “Вікно в Єв-
ропу”
13.10 “Вперед, на 
Олімп!”
13.35 “Драйв”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” (Б. 
Хмельницький)
15.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія 

06.00 Програма 
передач
06.01, 09.20 “Вікно в 
Америку”
06.15, 10.10, 13.15, 
17.10, 19.15, 23.50 
“Погода на курор-
тах”
06.20, 08.05, 18.45, 
23.15, 00.20, 03.15, 
04.20 “Час спорту”
06.35, 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, 
20.00 “Час новин”
07.10, 08.55, 17.50, 
20.15, 22.55 “Погода 
в Україні”
07.20 “Клуб 700”
07.50, 08.50, 21.45, 
23.30, 04.15 “Бізнес-
час”
08.15, 11.10, 12.10, 
18.55, 00.25 “Погода 
у світі”
08.25, 17.30 “Не пер-
ший погляд”
09.50 “Досягти мети”
10.15 “Яппі”
10.35 “Феєрія ман-

06.00, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 14.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Політика за 
кавою.
09.20 З “1” по дорозі.
09.35, 10.35 Мультсе-
ріал.
10.00 “Сім сторін 
світу”.
11.00 Заручини прин-
ца Вільяма.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай 
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 Х/ф “Робін Гуд - 
принц злодіїв”
23.55 “Термінатор: 
Хроніки Сари Кон-
норс”.
00.55 Х/ф “Світанок 
мерців”
02.45 Кіножурнал.
03.15 “Божевілля”
05.10 Ніч загадок.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

POLSAT

TVP-2TVP-1

TVP-2

TVP-2

TVP-1

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

СТБ 

СТБ 

Балагана”.
12.10 Польща 24.
12.40 “Сорокалітній”. 
Т/с.
14.00, 20.30, 02.30 
Новини.
14.30, 04.00 “У горі і у 
радості”. Т/с.
15.30 “Дика Польща”. 
Д/с.
16.00 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
16.40 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
17.00 Культурні PL.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.25 “Л як 
любов”. Т/с.
19.10, 19.45 “Кольори 
щастя”. Т/с.
20.10, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15, 03.00 Звертан-
ня Отця Бенедикта 
XVI до Поляків.
21.25 “Час гордості”. 
Т/с.
22.20 “Настрій”. Спі-
ває Ярослав Васик.
23.20 Погода.
23.30 “Двері в стіні”. 
Х/ф.
01.10 “Ополе 2007 на 
біс”. Концерт.
03.05 “Ранчо”. Т/с.
03.55 “У горі і у ра-
дості”. Т/с.

07.55, 08.20, 08.40, 
09.05 “Будинок пара-
фіяльного священи-
ка”. Т/с.
08.30 “Обоє дуже 
старі”. Х/ф.
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.20, 13.30, 14.20 
“Я з вами”. Благо-
словення Іоанна 
Павла II.
11.00 Трансляція 
святкової меси з 
Ватикану.
15.10 “Слов-
ник польсько-
польський”. Ток-
шоу.
15.40 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
16.05 “Смійся, кра-
їно!”.
17.00 “Смак часу з 
Королем Окрасом”.
17.35 “Гра в міста”. 
Телетурнір.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.20 “Л як 
любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольо-
ри щастя”. Т/с.
20.10, 02.10 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Ранчо”. Т/с.
22.10 “Люблю тебе, 

11.05 “Мандрівник”. 
Тележурнал.
11.35 “Смак часу з 
Королем Окрасом”.
12.00, 12.30 “Успіх”. 
Т/с.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Ранчо”. Т/с.
15.10, 23.50, 04.05 
Польща 24.
15.50 “Бар під мли-
ном”. Т/ф.
17.00 “Репортажі з 
реальних подій”.
17.30 “Бесіди 
польсько-чеські”.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 03.10 “Теле 
PRL”. Розважальна 
програма.
19.45 “Войтех Че-
ровський. Босоніж 
світом”. Цикл репор-
тажів.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Відеотека до-
рослої людини”.
21.40, 01.30 “Лидбар-
ські вечори гумору 
і сатири 2010”. Ток-
шоу.
22.05 “У горі й у 
радості”. Т/с.

06.00, 02.25 “Бізнес+”
06.05 “Документаль-
ний детектив. Про-
кляті гроші”
06.30 Т/с “Кулагін та 
Партнери” (1)
06.55 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
08.55 Х/ф “Принцеса 
та жебрачка” (1)
16.55, 22.40 “Вiкна-
Новини”
17.05 Х/ф “Екіпаж”
20.00 “Україна має 
талант!-3”
23.25 “Україна має 
талант!-3” Підсумки 
голосування
23.50 “Україна має 
талант!-3” Другий 
шанс
01.15 “ВусоЛапоХ-
віст”
02.15 “Вiкна-Спорт”
02.30 Х/ф “Біле сонце 

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
23.45 “Погода на 
курортах”
06.20, 18.50, 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, 11.10, 12.20, 
14.10, 16.10, 22.45 
“Погода в Україні”
09.25, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 
03.00 “Час новин”
10.30, 12.30 “Спіль-
ний проект 5 каналу 
та інформаційного 
агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.10, 00.25 
“Погода у світі”
11.15 “Сканер”

07.00 “Кава або чай?”
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.05, 23.00 Погода.
09.10 “Політика за 
чашкою кави”.
09.25 “Повернення 
у Вербову долину”. 
М/ф.
09.40 “Булі”. М/с.
09.55 “Смійся, кра-
їно!”.
10.30 “Польський 
смак”. Тележурнал.

06.00 Програма 
передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 10.10, 13.05, 
17.15, 19.15, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 08.05, 18.45, 
23.20, 00.20, 03.15 
“Час спорту”
06.30, 18.35, 23.35, 
04.30 “Київський час”
06.40, 11.20 
“Автопілот-тест”
07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 

05.20 “Наші улюблені 
мультфільми” (1)
06.20 Х/ф “Ілля Му-
ромець” (1)
07.55 “Караоке на 
Майдані”
08.55 “Їмо вдома”
10.05, 23.00 “ВусоЛа-
поХвіст”
10.45 М/ф “Пінгвіни 
Мадагаскару” (1)
11.10 “Україна має 
талант!-3”

15.20 “Своїми очима”
16.30 Суспільно-
політичне ток-шоу 
“РесПубліка з Анною 
Безулик”
18.15 “Вікно у Єв-
ропу”
18.45, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (росій-
ською мовою)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Вільна 
гавань”
23.50, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
00.30 “Досягти мети”
04.40 “Не перший 
погляд”

Польщо!”. Телетур-
нір.
23.30 Погода.
23.40 Концерт.
03.05 “Час гордості”. 
Т/с.
03.55 “Двері в стіні”. 
Х/ф.
05.30 Культурні PL.
06.30 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.

23.40 “Сонливість”. 
Х/ф. Польща, 2008 р.
04.35 “Балада про 
Янушку”. Т/с.
05.40 “Сорокалітній”. 
Т/с.

пустелі” (1)
03.50 Х/ф “Квіти від 
переможців” (2)

05.00 “Сонливість”. 
Х/ф. Польща, 2008 р.

тижня
02.00 Хочу, щоб ти 
була
02.20 Х/ф “Операція 
“Пілот” 2с.(1)
04.05 Х/ф “Чам-
скраббер”

05.50 Слово на не-
ділю.
06.00 “Результати 
носіння капелюха в 
травні”, РП.
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Ігор Семенюк: «Намет для збору коштів 
Сталіну – це провокація проти людства!»

Офіційна позиція

Ініціаторами акції виступи-
ли «Антифашистський комі-
тет України» та Луцька міська 
молодіжна громадська органі-
зація ЛКСМУ «Відродження», 
які, відповідно до статті 39 
Конституції України, повідо-
мивши місцеву владу про ак-
цію, встановили намет. Що-
правда міський голова Микола 
Романюк застеріг організато-
рів про неоднозначну реакцію 
волинян до акції, а також звер-
нувся до Волинського окруж-
ного адміністративного суду 
із позовом заборонити вста-
новлювати агітаційні пости зі 
збору добровільних внесків на 
пам’ятник Сталіну. 12 квітня 
нинішнього року такий позов 
було задоволено. 

“Старий камікадзе“
Напередодні учасники гро-

мадських організацій міста 
знесли намет, не дочекавшись 
рішення суду. Ще раніше, 7 
квітня 2011 року біля намету, де 
збирали гроші на реставрацію 
пам’ятника Йосипу Сталіну, 
стався інцидент. Чоловік нама-
гався зруйнувати встановлену 
комуністами малу архітектур-
ну форму. Проте його спроба 
фактично потерпіла фіаско. 
Він негайно був повалений на 
землю і «заламаний» вірними 
сталінцями. Цей чоловік, ко-
трого дехто поспішив назвати 
провокатором, не належить до 
табору жодної політичної сили. 
Він має чітку життєву позицію 
відносно сталінізму, адже не на 
словах, а на власній шкірі знає, 
що таке тоталітарний режим. 

Ігор Семенюк або, як він 
жартома називає себе, «ста-
рий камікадзе» зустрівся із ко-
респондентом «ВМ» і розповів 
про мотивацію свого вчинку. 

- Як Ви ставитеся до того, 
що окремі лучани називають 
Вас провокатором?

- Ставлюся до цього скеп-
тично. Багато моїх знайомих 
не можуть повірити у те, що у 
Луцьку відбувалася така про-
вокація. Вибачте, не я цю про-
вокацію зробив, я просто на 
неї відреагував. Чому саме? Це 
болюче особисте запитання. 
26 квітня виповниться 9 років 
відколи не стало моєї мами. 14 
квітня пройшло два роки від-
коли не стало мого батька. Вони 
пережили трагічні сторінки на-
шої історії, тому я просто не міг 
зреагувати по-іншому. Мене 
вразило те, що у центрі Луцька 
стоять люди з портретом Йо-
сипа Сталіна і збирають кошти 
йому на пам'ятник. 

- Як все розпочалося?
- Я підійшов до намету і зро-

бив зауваження, думав, що це 
якийсь жарт, буває ж усяке в 
житті. Якщо б це був жарт, то 
він був би недоречним. Коли 
ж я зрозумів, що акція цілком 

серйозна, то вчинив те, що на 
моєму місці повинен був би 
зробити будь-який громадянин 
і кожна нормальна людина. Я 
звернувся у міську раду та місь-
ке відділення внутрішніх справ 
із повідомленням, що у центрі 
Луцька відбувається цинічний 
вандалізм, яким паплюжиться 
пам'ять мільйонів невинних 
людей. Оскільки не знайшов 
жодної підтримки з боку орга-
нів влади, то вирішив виявити 
свою громадянську позицію. 

- Якою була мотивація Ва-
шого вчинку?

- Я керувався поривом, який 
не завжди змушує людину дія-
ти адекватно, однак справедли-
во. Коли ми йдемо по вулиці і 
раптом бачимо як когось б'ють, 
то кожен із нас зобов'язаний 
зробити якісь дії у цій ситуа-
ції. Можливо, вони будуть не 
цілком законними, але, обій-
шовши стороною злочин, зго-
дом відчуватимемо моральний 
дискомфорт. У цьому випадку 
люди на Театральному майдані 
просто «плювали» у душу мою 
та моїх батьків і рідних, котрі 
постраждали від режиму...

- Тобто це була особиста 
образа у зв’язку зі сталін-
ським режимом...

- Так, тому я ще звернувся 
до головного редактора газети 
«Волинський Монітор». Адже 
провокація у центрі Луцька 
відбувалася напередодні річ-
ниці Катинського злочину 
(розстріл польських солдатів 
біля Катиня у 1940 році, - ред.). 
Неприпустимо, що за якихось 
сто кілометрів від кордону з 
ЄС мешкають дикуни, котрі 
зневажають пам'ять людей, 
котрі загинули під Катинем. 
Мені, як українцеві, дуже об-
разливо це відчувати. Тому я 
абсолютно не жалкую про те, 
що не стерпів цього жахіття і 
намагався припинити його. 

- 10 квітня нинішнього 
року в Луцькому кафедраль-
ному костелі св. Петра і Пав-
ла українці і поляки спільно 
молилися за душі загиблих 
під Катинем. Чи поведінка 
молодих послідовників ста-
лінізму не виглядає в цьому 
контексті вершиною циніз-
му і провокацією, на яку ми 
всі, на жаль, піддалися?

- Я був присутнім 10 квітня 
у костелі св. Петра і Павла. Хоч 
я й православний із малечку, 
проте шаную і поважаю інших 
християн. Коли ж мені довело-
ся розмовляти із людьми, котрі 
стояли під портретом Сталіна, 
то я відчув абсолютну знева-
гу до тих моральних основ, за 
якими вони живуть і які на-
магаються прищеплювати нам 
усім. Дивно, що мене назива-
ють провокатором. Я не у тому 
віці, щоб одному іти проти сі-
мох задля вчинення скандалу.

- Якою була санкція проти 
вас із боку правоохоронних 
органів?

- Був складений прото-
кол за 173 статтею (КУпАП, 

- авт.). У той же день, коли 
мене затримали, відбулося 
судове засідання. Однак суд 
не встановив у моїх діях пра-
вопорушення. Напередодні я 
зустрів одного із заступників 
Луцького міського голови (не 
хочу називати його прізвища). 
Коли я йому сказав, що на Те-
атральному майдані творить-
ся цинічна провокація проти 
пам’яті невинно вбитих лю-
дей, то у відповідь почув, що 
можу звертатися до суду. У 
той же день я пішов у міську 
раду, де взяв копію рішення...

- Якого саме рішення?
- Це копія рішення, яке обу-

мовлює як саме мають проводи-
тися подібні акції. Оскільки тут 
йдеться про публічну акцію, то 
в пункті 2.1 рішення зазначено, 
що такі дійства мають відбува-
тися через десять днів після ого-
лошення про захід, а не спон-
танно, одразу після зголошення 
про намір провести акцію.

- Пане Ігоре, на Вашу осо-
бисту думку, ця провокація 
сталіністів була влаштована 
проти лучан чи проти місь-
кого голови? Адже багато 
парканів у місті нині із на-
писами: «Коммунисты с Ро-
манюком"...

- Не хочу торкатися яки-
хось політичних перипетій. 
Коли я хотів перешкодити 
сталіністам збирати гроші на 
пам’ятник, то не ставив собі 
запитання проти кого ро-
биться подібна провокація. 
Звичайно, у якійсь мірі, це 
провокація проти влади, щоб 
показати нібито чиновники 
підтримують подібні акції, а 
з іншого боку – це провокація 
проти лучан. Як інакше мож-
на трактувати подібні дії згід-
но з міжнародним правом, а 
також в контексті відзначення 
трагічних роковин?

- Відомо, що ОБСЄ поста-
вило знак тотожності між 
сталінізмом та нацизмом.

- Це провокація проти 
усього людства, зокрема про-
ти мене і проти лучан.

P.S. 29 червня – 3 липня 
2009 року у Вільнюсі Комі-
тет Парламентської асамб-
леї ОБСЄ з демократії ухва-
лив резолюцію "Возз'єднання 
розділеної Європи", яка при-
рівнює сталінізм до нацизму 
і закликає до міжнародного 
засудження тоталітарних 
режимів.

Автори резолюції зазна-
чають, що у XX столітті 
європейські країни постраж-
дали від двох потужних то-
талітарних режимів, які не-
сли з собою геноцид і злочини 
проти людства – нацист-
ського і сталінського.

Для беззастережного за-
судження тоталітаризму 
ОБСЄ запропонувала засну-
вати загальноєвропейський 
день пам'яті жертв сталі-
нізму і нацизму, приурочив-
ши його до підписання пакту 
Ріббентропа-Молотова 23 
серпня 1939 року (цим доку-
ментом Німеччина та СРСР 
розділили між собою Європу).

Відділ інформаційної роботи Луцької міської ради 
оприлюднив офіційну позицію стосовно пробле-
ми розміщення намету на Театральному майдані 
міста, де проводився збір коштів на відновлення 
зруйнованого пам’ятника Сталіну у Запоріжжі.

Сашко СТЕРЕНЧУК

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

Igor Semeniuk: «Namiot dla zbiórki kosztów na 
pomnik dla Stalina – to prowokacja przeciw ludzkości!»

Dział Informacyjny Rady Miejskiej m. Łuck ogłosił 
ofi cjalne stanowisko odnośnie kwestii rozmieszcze-
nia na Placu Teatralnym namiotu, gdzie przeprowa-
dzano zbiórkę kosztów na odbudowę zburzonego 
pomnika Stalina w Zaporożu.

Ofi cjalne stanowisko
Inicjatorami akcji byli «Anty-

faszystowski komitet Ukrainy» 
i Łucka Miejska Młodzieżowa 
Społeczna Organizacja ŁKSMU 
«Odrodzenie», które odpowied-
nio do artykułu 39. Konstytucji 
Ukrainy zawiadomiły miejsco-
wą władzę o akcji oraz rozmieś-
ciły namiot. Jednak prezydent 
miasta, Mykoła Romaniuk, 
ostrzegł organizatorów o nie-
jednoznacznej reakcji wołynian 
na akcję, a także zwrócił się do 
Wołyńskiego Obwodowego 
Sądu Administracyjnego z po-
wództwem zakazu rozmieszcza-
nia agitacyjnych stanowisk za 
zbiórką na wspomniany wyżej 
cel. 12. kwietnia 2011 roku takie 
powództwo zostało rozpatrzone 
pozytywnie. 

“Stary kamikadze“
Niedługo przed tym uczest-

nicy społecznych organizacji 
miasta znieśli namiot, nie cze-
kając na decyzje sądu. Jeszcze 7. 
kwietnia 2011 roku obok namio-
tu zbiórki doszło do incydentu. 
Jeden z mężczyzn – Igor Seme-
niuk - starał się zburzyć usta-
wioną przez komunistów małą 
architektoniczną formę. Jednak 
jego próba została udaremniona 
przez stalnowców, którzy rzucili 
się na niego i obezwładnili go. 
Semeniuk nie należy do żadnej 
siły politycznej. Przez swój czyn 
wyraził swoje antystalinowskie 
poglądy. 

Igor Semeniuk albo, jak on 
żartem nazywa siebie, «stary 
kamikadze» spotkał się z kore-
spondentem «MW» i odpowie-
dział na pytania o motywacji 
swojego czynu.

- Co Pan myśli odnośnie 
tego, że niektórzy łucczanie na-
zywają Pana prowokatorem? 

- Odnoszę się do tego scep-
tycznie. Wielu moich znajomych 
nie może uwierzyć w to, że w 
Łucku odbywała się taka pro-
wokacja. Przepraszam, nie ja tę 
prowokację zrobiłem, po prostu 
zareagowałem na nią. Dlaczego? 
To bolesne pytanie osobiste. 26. 
kwietnia minie 9 lat od śmierci 
zmarła mojej matki. 14. kwietnia 
przeszły dwa lata odkąd zginął 
mój ojciec. Oni przeżyli tragicz-
ne lata naszej historii, dlatego 
nie mogłem zareagować w inny 
sposób. Byłem zdziwiony, że w 
centrum Łucka stoją ludzie z po-
dobizną Józefa Stalina i zbierają 
koszty na jego pomnik. 

- Jak wszystko rozpoczęło 
się?

- Podszedłem do namio-
tu i powiedziałem o swoich 
zastrzeżeniach,bo myślałem, że 
to jakiś dowcip ktoś robi. Ale 
jeżeli by to był dowcip, to byłby 
wysoce niestosowny. Kiedy zro-
zumiałem, że akcja jest całkiem 
poważna, zrobiłe to, co na moim 
miejscu zrobiłby każdy obywa-
tel i każdy normalny człowiek. 
Zwróciłem się do Rady Miejskiej 

oraz Miejskiego Oddziału Spraw 
Wewnętrznych z doniesieniem, 
że w centrum Łucka odbywa 
się cyniczna akcja, która hańbi 
pamięć milionów niewinnych 
osób. Ponieważ nie znalazłem 
żadnego wsparcia ze strony 
władz, zdecydowałem pokazać 
swoje stanowisko obywatelskie 
w sposób, który Państwo już 
znają.

- Jaka była motywacja czynu 
Pana?

- Kierowałem się impulsem, 
który nie zawsze każe człowieko-
wi działać odpowiednio do sytu-
acji, ale jednak sprawiedliwie. 
Kiedy idziemy ulicą i raptem 
widzimy, jak kogoś biją, to każ-
dy z nas musi coś zrobić w danej 
sytuacji. Być może to działanie 
nie całkiem będzie zgodne z pra-
wem, ale kiedy nic nie zrobimy 
i pójdziemy dalej, to z czasem 
będziemy odczuwali moralny 
dyskomfort. W tym przypadku 
ludzie na Placu Teatralnym pro-
sto «pluli» w moją duszę oraz w 
dusze moich rodziców, bliskich, 
którzy ucierpieli od reżimu...

- Czyli to była osobista 
krzywda w związku ze stali-
nowskim reżimem...

- Tak, dlatego dodatkowo 
zwróciłem się do redaktora na-
czelnego gazety «Monitor Wo-
łyński». Przecież prowokacja w 
centrum Łucka odbywała się w 
czasie rocznicy zbrodni katyń-
skiej (zbrodnie NKWD przeciw-
ko polskim żołnierzom w Lesie 
Katyńskim w roku 1940, - red.). 
Niedopuszczalnym jest, by że za 
jakieś sto kilometrów od grani-
cy z UE mieszkali dzikusi, któ-
rzy gardzą pamięcią ludzi, jacy 
zginęli pod Katyniem. Ja jako 
Ukrainiec bardzo przykro to od-
czułem. 

- 10. kwietnia bieżącego 
roku w Łuckiej katedrze Św. 
Piotra i Pawła Ukraińcy i Pola-
cy wspólnie modlili się za du-
sze poległych pod Katyniem. 
Czy zachowanie młodych 
naśladowców stalinizmu nie 
wygląda w tym kontekście na 
wyraze cynizmu i prowokacji, 
której wszyscy, niestety, pod-
daliśmy się?

- Byłem obecny 10. kwietnia 
w Katedrze Św. Piotra i Pawła. 
Chociaż od dziecka jestem pra-
wosławnym, jednak czczę i sza-
nuję innych chrześcijan. Kiedy 
rozmawiałem z ludźmi, którzy 
stali pod podobizną Stalina, to w 
rozmowie wyczułem absolutne 
lekceważenie moralnych zasad. 
Dziwnie, że mnie nazywają pro-
wokatorem. Nie jestem w tym 
wieku, żeby jednemu iść prze-
ciwko siedmiu dla dokonywania 
skandalu.

- Jaką karę Pan dostał od po-
licji? 

- Przeciwko mnie został spo-
rządzono protokół zgodnie z art. 
173 (КUpAP, - red.). W dzień 
zatrzymania odbyły się obrady 
sądowe. Jednak sąd nie usta-
lił w moich działaniach łama-
nia prawa. Poprzedniego dnia 
spotkałem jeden z zastępców 

prezydenta m. Łucka (nie chcę 
podawać jego nazwiska). Kiedy 
mu powiedziałem, że na Placu 
Teatralnym ma miejsce cyniczna 
prowokacja godząca w pamięć 
zamordowanych przez reśim ko-
munistyczny niewinnych ludzi, 
to w odpowiedzi usłyszałem, że 
mogę zwracać się do sądu. W 
tenże dzień poszedłem do Rady 
Miejskiej, gdzie wziąłem kopię 
decyzji...

- Której decyzji?
- To kopia decyzji, która opi-

suje, jak powinno przeprowa-
dzać się podobne akcje. Ponie-
waż tu chodzi o publiczną akcję, 
to w punkcie 2.1 decyzji zazna-
czono, że takie działania powin-
ny odbywać się dziesięć dni po 
zapowiedzi o przedsięwzięciu, a 
nie spontanicznie.

- Jak Pan myśli, ta prowo-
kacja stalinistów była wymie-
rzona przeciwko mieszkańcom 
Łucka czy przeciwko prezy-
dentowi miasta? Przecież na 
wielu parkanach w mieście są 
napisy: «Komuniści z Roma-
niukiem»...

- Nie chcę dotykać jakichś 
kwestii politycznych. Kiedy 
chciałem przeszkodzić stalini-
stom w zbieraniu pieniędzy na 
pomnik, to nie stawiałem sobie 
pytań, przeciw komu ta prowo-
kacja ma miejsce. Oczywiście, 
w jakiejś mierze jest to prowo-
kacja przeciwko władzy, służąca 
temu, by pokazać, że urzędnicy 
podtrzymują podobne akcje, z 
innej strony – jest to prowokacja 
przeciwko mieszkańcom Łucka. 
Jak inaczej można interpreto-
wać podobne działania zgodnie 
z międzynarodowym prawem, a 
także w kontekście uszanowania 
tragicznych rocznic?

- Wiadomo, że OBWE po-
stawiło znak tożsamości mię-
dzy stalinizmem i nazizmem.

- Jest to prowokacja przeciw-
ko całej ludzkości! W szczegól-
ności przeciwko mnie, przeciw-
ko mieszkańcom Łucka.

P.S.
W dniach 29. czerwca – 3. 

lipca 2009 roku w Wilnie Komi-
tet ds. Demokracji Zgromadze-
nia Parlamentarnego OBWE 
uchwalił rezolucję "Zjednocze-
nie rozdzielonej Europy", która 
przyrównuje stalinizm do nazi-
zmu i nawołuje do międzyna-
rodowej dezaprobaty totalitar-
nych reżimów.

Autorzy rezolucji zaznacza-
ją, że w XX wieku europejskie 
kraje ucierpiały od dwóch po-
tężnych totalitarnych reżimów, 
które niosły ze sobą ludobój-
stwo i przestępstwa przeciw 
ludzkości – nazistowskiego i 
stalinowskiego. 

Dla bezwarunkowej dezapro-
baty totalizmu OBWE zapropo-
nowała uchwalić ogólnoeuro-
pejski Dzień Ofi ar Stalinizmu i 
Nazizmu na dzień 23. sierpnia. 
Data związana jest podpisa-
niem paktu Ribbentropp-Mo-
łotow dnia 23. sierpnia 1939 
roku (tym dokumentem Niemcy 
i ZSRR rozdzieliły między sobą 
strefę wpływów ich reżimów to-
talitarnych w Europie).

Saszko STERENCZUK
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Олександр Курилюк: «Ми зацікавлені у розвитку 
партнерських стосунків із Польщею»

Розмова із заступником голови Волинської облдержадміні-
страції Олександром Курилюком.

- Олександре Івановичу, пройшов уже 
рік діяльності нової влади. Якою Ви ба-
чите перспективу діяльності у площині 
українсько-польської співпраці і у яких 
сферах вона відбуватиметься?

- З часу проголошення Незалежності 
Україна системно вибудовувала, розширю-
вала і поглиблювала стосунки з Польщею. 
Це, найперше, - сфера бізнесу та економіки. 
Приблизно третина усіх прямих іноземних 
інвестицій в області належать саме Польщі. 
Стосунки із нашим західним сусідом сьогод-
ні є для нас пріоритетними ще й з огляду на 
те, що Волинь межує із Євросоюзом. Окрім 
того, традиційно добрі контакти налагодже-
но у сферах культури, мистецтва, туризму, 
освітній галузі. Досвід переконує, що різно-
векторні взаємини з окремими територіаль-
ними громадами і регіонами суттєво дина-
мічніші і ефективніші, аніж міждержавні 
домовленості про співпрацю. Тому ми і на-
далі будемо практикувати таку форму спів-
робітництва як партнерство між окремими 
містами та регіонами. 

- Трикутник Польща – Україна – Біло-
русь – це взагалі ідеальне місце для об'ємної 
міжнародної співпраці.

- Маємо добрі проекти у рамках програми 
транскордонного співробітництва «Євроре-
гіон Буг» та «Україна – Білорусь – Польща», 
але мусимо інтенсивніше наповнювати її 
змістом та реальними справами. За останні 
місяці було досить багато зустрічей із поль-
ською стороною. Нещодавно голова Волин-
ської обласної державної адміністрації їздив 
у Польщу на форум, присвячений тран-
скордонному співробітництву, маємо добрі 
напрацювання з Лодзькиим воєводством. 
Прикладом може бути польська інвести-
ція у побудову Молодіжного українсько-
польського інтеґраційного центру у селі Кос-
тюхнівка Маневицького району. Багаторічна 
спільна праця польської і української молоді 
на ниві відновлення та збереження націо-
нальної пам'яті наших народів виявилася 
своєрідним поштовхом для тісної співпраці 
на обласному та воєводському рівнях. 

- Тобто можемо впевнено стверджувати, 
що духовна складова, якою є пам'ять, важ-
лива для розвитку українсько-польських 
відносин. 

- Ми зацікавлені у розвитку партнерських 
стосунків із Польщею, що, власне, і засвідче-
но на рівні обох президентів. Добросусідські 
відносини лежать в основі державної полі-
тики України. І наші держави, і наші народи 
мають багато спільного. В тому числі й іс-
торію. І, як на мене, саме об’єднавчі процеси 
мають бути наріжним каменем у взаєминах 
обох країн. Що ж до суперечливих сторінок 
минулого, то це, на мою думку, найперше - 
компетенція науковців та дослідників. 

- Уже у нинішньому році заплановані візи-
ти президентів Польщі та України і відкрит-
тя меморіальних комплексів у польському 
Сагрині та, можливо, у волинських Острів-
ках, де, зрештою, навіть і дороги немає. 

- Ви правильно сказали, що «можливо» 
це буде місцевість Острівки. Оскільки це 
питання остаточно ще не вирішене, то наші 
пропозиції щодо локалізації будуть дещо ін-
шими. У цьому годі шукати якоїсь політики 
чи ідеології, бо з облаштуванням самого ме-
моріального комплексу проблем – жодних. 
Є певні труднощі з розбудовою інфраструк-
тури навколо комплексу, точніше для цього 
дуже мало часу. А зручності, в тому числі і 
дорога, вкрай необхідні, адже передбачаєть-
ся приїзд великої кількості людей. 

- Товариство польської культури на Во-
лині імені Еви Фелінської уже багато років 
безуспішно намагається знайти порозумін-
ня з представниками влади різних каденцій 
на місцевому та обласному рівнях. Справа 
стосується встановлення меморіального 
пам’ятного знаку – хреста польським поле-
глим воїнам періоду війни з більшовиками 

у минулому столітті та волинським католи-
кам. Останки цих людей ще й досі спочи-
вають на зруйнованому за часів радянської 
влади римо-католицькому цвинтарі, що 
відомий нині як Меморіал слави. Чи може-
мо найближчим часом сподіватися на по-
зитивне вирішення цієї вже «хронічної» і 
наболілої проблеми?

- У Луцьку – 15 національно-культурних 
товариств. Не лише етнічні поляки претен-
дують на спорудження пам’ятного знаку на 
Меморіалі Слави. Таке клопотання днями 
надійшло і від ромської общини. Окрім того 
про вшанування пам’яті спеціальним мону-
ментом просять воїни останнього воєнного 
призову, малолітні в’язні, інші громадські ор-
ганізації. Проблема навіть не у тому, що Ме-
моріал, згідно з українським законодавством, 
має статус пам’ятки національного значення 
і щоразу потрібно буде отримувати спеці-
альний дозвіл на встановлення додаткових 
пам'ятних знаків. Проблема в тому, що тери-
торіально і архітектурно-композиційно на 
Меморіалі просто забракне місця. Його уже 
практично немає. Тому вдовольнити клопо-
тання однієї громади чи організації і відмови-
ти іншим означає спровокувати конфлікт. Але 
вихід завжди можна знайти. І ми будемо його 
за вашими пропозиціями шукати. Можливо, 
це буде уніфікований пам’ятний постамент. 

- Звучить доволі оптимістично. Хоча 
протягом останніх років утвердилася нео-
фіційна концепція «пропорційності» у від-
новленні старих та спорудженні нових ме-
моріальних об’єктів на території України 
та Польщі. Це виглядає досить гротескно і 
морально «нечистоплотно». Що має роби-
ти одна зі сторін, коли забракне місць уві-
ковічення? Видумувати нові? Мабуть, та-
кий математичний підхід не є доцільним у 
досить тонкій матерії, якою є пам'ять.

- Так, дійсно, це не той випадок, коли мож-
на застосовувати «пропорційний» підхід у 
таких питаннях. Пам’яттю не можна гендлю-
вати, пам'ять є вагомою складовою у наших 
взаєминах. Хоча питання до наших поль-
ських друзів у нас теж є. Не знаю чому, але 
реалізувати українські меморіальні проекти 
на території Польщі досить важко. Я особис-
то предметно не займався питанням Сагри-
ня, але знаю, що і там не все так просто.

Не менш важливим є і те, що в Польщі 
увіковічення місць пам'яті було введене у 
ранг державної політики вже доволі дав-
но. В Україні ця робота тільки розпочала-
ся і думаю, що волиняни не були готові до 
масштабів польських ініціатив. Хоча при-
клад Костюхнівки показує, що ми ні в чому 
не програємо. Задекларовані партнерські і 
дружні стосунки мають бути підтверджені 
конкретними справами. 

- Знову повернімося до Меморіалу слави. 
Товариство «Холмщина» ініціює зведення 
ще одного меморіального об’єкта. Як я зро-
зумів, це мала б бути стела з викарбуваними 
назвами українських сіл, які були зруйно-
вані польською владою. Автоматично по-
стає ініціатива волинських поляків — уві-
ковічити на Меморіалі слави пам'ять про 
спалені українськими націоналістичними 
боївками польські поселення. Таким чи-
ном, постає спокуса «війни за пам’ятники». 
Це не є дорога до єднання. Можливо, вар-
то розпочати переосмислення політичних 
стереотипів і створити спільний пам'ятник 
для усіх репатрійованих. Це міг би бути 
Пам'ятник вигнанцеві із відповідними на-
писами на мовах багатьох національностей 
Польщі та України.

- Це цікава ідея, яку варто осмислити. У 
ті важкі і трагічні часи не було якоїсь одні-
єї окремо взятої біди. Була спільна трагедія 
двох народів і багатьох націй. Узагалі вже 
давно варто було подумати, як перевести 
наші взаємовідносини на інший, якісно но-
вий, вищий рівень.

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

Oleksandr Kuryluk: «Jesteśmy zainteresowani 
rozwojem partnerskich stosunków z Polską»

Rozmowa z Oleksandrem Kurylukiem, zastępcą prezesa 
Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

- Panie Prezesie, minął już rok działalności 
nowych władz. Jaka jest Wasza perspektywa w 
zakresie współpracy polsko-ukraińskiej, na ja-
kich płaszczyznach ma się ona odbywać?

- Od odzyskania niepodległości Ukraina sy-
stematycznie odbudowywała, poszerzała i po-
głębiała stosunki z Polską. Przede wszystkim w 
sferze biznesu i ekonomii. Blisko 1/3 bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych obwodu wołyń-
skiego to inwestycje z Polską. Stosunki z naszym 
zachodnim sąsiadem są dziś dla nas priorytetem 
również dlatego, że Wołyń graniczy z Unią Euro-
pejską. Poza tym, tradycyjnie, nasza współpraca 
dobrze układa się w dziedzinie kultury, sztuki, 
turystyki i nauki. Doświadczenie pokazuje, że 
szeroko pojęte relacje poszczególnych organi-
zacji i regionów są zdecydowanie bardziej dy-
namiczne i efektywniejsze, niż międzynarodowe 
umowy o współpracy. Dlatego dalej będziemy 
praktykować taką formę współpracy, jak part-
nerstwo miast i regionów. 

- Trójkąt – Polska-Ukraina-Białoruś – to 
idealne miejsce dla szerokiej współpracy mię-
dzynarodowej.

- Mamy dobre projekty w ramach programu 
współpracy transgranicznej „Euroregion Bug” i 
„Ukraina – Białoruś – Polska”, ale musimy po-
dejść do nich bardziej konkretnie. W ostatnich 
miesiącach wiele razy spotykaliśmy się ze stro-
ną polską. Nie tak dawno, Prezes Wołyńskiej 
Obwodowej Administracji jeździł do Polski na 
forum poświęcone współpracy transgranicznej. 
Mamy też dobre relacje z województwem łódz-
kim. Przykładem może być tu polska inwestycja 
w budowę Młodzieżowego Ukraińsko-Polskiego 
Centrum Integracji we wsi Kostiuchnówka, ma-
niewickiego rejonu. Wieloletnia wspólna praca 
polskiej i ukraińskiej młodzieży na niwie odno-
wienia i zachowania pamięci narodowej naszych 
państw okazała się być pewnego rodzaju czynni-
kiem sprawczym ścisłej współpracy na poziomie 
województwa i obwodu.

- Możemy zatem śmiało stwierdzić, że pa-
mięć jako duchowy składnik, jest istotna dla 
rozwoju ukraińsko-polskich stosunków.

- My jesteśmy zainteresowani rozwojem sto-
sunków partnerskich z Polską, co ofi cjalnie po-
twierdzają Prezydenci. Relacje dobrosąsiedzkie 
leżą u podstaw polityki Ukrainy. Zarówno na-
sze państwa, jak i narody mają wiele wspólne-
go. Również historię. Moim zdaniem, właśnie te 
procesy zjednoczenia powinny być kamieniem 
węgielnym w stosunkach naszych państw. Jeże-
li zaś chodzi o pewne sprzeczności we wspólnej 
historii, myślę, że leżą one w kompetencjach na-
ukowców i badaczy.

- Na ten rok zaplanowano wizyty Prezyden-
tów Polski i Ukrainy, odsłonięcie miejsc pamię-
ci w polskim Sahryniu i możliwe, w wołyńskich 
Ostriwkach, gdzie, dodajmy, nie ma nawet drogi.

- Dobrze Pan powiedział, „możliwe”, że będzie to 
miejscowość Ostriwky. Nie ma sensu szukać jakiejś po-
lityki, czy ideologii, ponieważ ze wzniesieniem samego 
pomnika nie ma żadnych problemów. Są pewne prob-
lemy z rozbudową infrastruktury wokół kompleksu, 
mamy po prostu zbyt mało czasu, a jest to konieczne, 
ponieważ przewidujemy przyjazd bardzo wielu osób.

- Towarzystwo Kultury Polskiej im. Ewy 
Felińskiej już od wielu lat bezskutecznie stara 
się dojść do porozumienia z władzami różnych 
kadencji na szczeblu miejskim i obwodowym. 
Sprawa dotyczy postawienia krzyża, upamięt-
niającego polskich żołnierzy, poległych w okre-
sie walk z bolszewikami w minionym stuleciu, 
a także wołyńskich katolików. Szczątki tych 
ludzi do dzisiaj spoczywają na zburzonym za 
czasów władzy radzieckiej cmentarzu rzymsko
-katolickim, który nazywany jest Memoriałem 
Chwały. Czy w najbliższym czasie możemy 
spodziewać się pozytywnego rozwiązania tego 
„chronicznego” i bolesnego problemu.

- W Łucku znajduje się 15 narodowo-kultu-
ralnych stowarzyszeń. Nie tylko etniczni Polacy 
starają się o znak pamięci na Memoriale Chwa-
ły. Takie zapytanie wpłynęło do nas ostatnio 
od stowarzyszenia romskiego. Podobne prośby 
skierowali do nas również żołnierze ostatniego 
poboru, małoletni więźniowie i inne organizacje 
społeczne. Problem nie tkwi w tym, że wg. pra-
wa ukraińskiego, Memoriał ma status pamiątki 
o znaczeniu narodowym i za każdym razem po-
trzebna będzie zgoda na umiejscowienie dodat-
kowych znaków upamiętniających. Problemem 
jest to, że zabraknie na nim miejsca, którego 
praktycznie już w tym momencie nie ma. Dlate-
go też, usatysfakcjonowanie jednej społeczności, 
a odmowa innej, to sprowokowanie konfl iktu. 
Ale jakieś wyjście zawsze można znaleźć i wspól-
nie będziemy go szukać. Możliwe, że będzie to 
ujednolicony pamiątkowy postument.

- Brzmi to dość optymistycznie. Chociaż, 
w ciągu ostatnich lat utrwaliła się nieofi cjalna 
koncepcja „proporcjonalności” przy odbudo-
wywaniu i wznoszeniu nowych obiektów pa-
mięci na terytorium Ukrainy i Polski. Wygląda 
to groteskowo i nieszczerze. Co ma zrobić jed-
na ze stron, jeżeli zabraknie miejsc pamięci? 
Tworzyć nowe? Takie matematyczne podejście 
nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem przy 
tak delikatnej materii, jaką jest pamięć.

- Tak, rzeczywiście nie jest to sytuacja, w 
której można zastosować matematyczne „pro-
porcjonalne” podejście. Pamięcią nie można 
się targować, jest ona bardzo ważną częścią na-
szych stosunków. Chociaż my też mamy pytania 
do naszych polskich przyjaciół. Nie wiem dla-
czego, ale w Polsce bardzo trudno zrealizować 
ukraińskie projekty związane z upamiętnieniem 
niektórych wydarzeń. Nie zajmuję się osobiście 
sprawą Sahrynia, ale wiem, że nie jest prosta.

Nie mniej istotnym jest również to, że w Pol-
sce już dawno upamiętnienie miejsc wydarzeń 
historycznych wyniesiono do rangi polityki pań-
stwowej. W Ukrainie ten proces dopiero się roz-
począł i myślę, że wołynianie nie byli gotowi na 
taką skalę polskich inicjatyw. Przykład Kostiuch-
nówki pokazuje, że na niczym nie tracimy. Za-
deklarowane partnerskie i przyjacielskie stosunki 
mają potwierdzenie w konkretnych przykładach.

- Znów powrócimy do Memoriału Chwały. 
Towarzystwo „Chołmszczyna” inicjuje wznie-
sienie jeszcze jednego obiektu. Z tego co rozu-
miem, miałaby to być ściana z wygrawerowany-
mi nazwami ukraińskich wiosek, które zostały 
zniszczone przez polską władzę. Automatycz-
nie powstaje inicjatywa wołyńskich Polaków, 
aby upamiętnić polskie osiedla spalone przez 
ukraińskie bojówki. W ten sposób pojawia się 
pokusa „wojny o pomniki”, co nie sprzyja zjed-
noczeniu. Może warto obalić polityczne stereo-
typy i wznieść wspólny pomnik dla wszystkich 
przesiedlonych. Mógłby to być pomnik wy-
gnańca z odpowiednimi napisami w językach 
wielu narodowości Polski i Ukrainy. 

- To ciekawa idea, którą warto przemyśleć. 
W tych ciężkich i tragicznych czasach nie było 
jednego, oddzielnego nieszczęścia. Była wspólna 
tragedia dwóch narodów i wielu nacji. Tak na-
prawdę już dawno powinniśmy pomyśleć, jak 
przenieść nasze wzajemne relacje na inny, wyż-
szy poziom. 

Rozmawiał Walenty WAKOLUK
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Головні нагороди від Генерального консула 
Республіки Польща в Луцьку (їх вручив пан 
консул Кшиштоф Савіцкі) отримали учас-
ники вікторини, які дали змістовні відповіді 
на 9 запитань усіх трьох турів і набрали від 
30 до 43 балів. Це житель міста Луцька Ві-
ктор Семенюк, студент І курсу Луцького на-
ціонального технічного університету Дмитро 
Кухарук, студентка Луцького вищого профе-
сійного училища будівництва і архітектури 
Наталія Фінюк, працівник гіпермаркету “Епі-
центр” Віктор Портечко, студентка історич-

ного факультету Волинського національного 
університету імені Лесі Українки Вікторія 
Кирилюк та студент Нововолинського елек-
тромеханічного коледжу Василь Мигас. 

Суперприз – телевізор від фонду Бори-
са Клімчука “Рідна Волинь” – було вручено 
викладачу Маневицької художньої школи 
Олександру Фінюку. Його ґрунтовну роботу 
журі оцінило в 45 балів. 

Переможців радіовікторини з нагородами 
привітала перший заступник генерального 
директора ВОДТРК Марія Андрушко, а та-
кож голова Товариства польської культури 
на Волині ім.Еви Фелінської Валентин Вако-
люк.

Це вже п’ятий конкурс для слухацької ау-
диторії Волинського радіо. Попередні мали 
назви: “Наш сусід – Польща”, “Луцьк-Люблін 
– міста побратими”, “Юліуш Словацький – 
співець України”, “Фредерік Шопен – ком-
позитор і піаніст”. Свого часу три переможці 
конкурсу, присвячених Юліушу Словацько-
му, здійснили чотириденну поїздку по містах 
сусіднього Люблінського воєводства. 

Автора і ведучого українсько-польської 
програми “Обабіч Бугу” – директора ТВО 
“Волинське радіо” Василя Федчука, котрий 
ініціював проведення на звукових “сторін-
ках” цієї передачі названі вікторини – Гене-
ральне консульство Республіки Польща в 
Луцьку теж відзначило Грамотою з нагоди 
65-го випуску цієї актуальної передачі.

Уже традиційно медіа-партнерами висту-
пила “Телерадіогазета” облдержтелерадіоком-
панії та двотижневик “Волинський Монітор”.

ВМ

12 квітня 2011 року в медіа-домі ВОДТРК відбулося вручення дипло-
мів, подяк та призів переможцям І, ІІ і ІІІ турів радіовікторини “Волинь-
Люблінщина”. Наша область із сусіднім воєводством Польщі десятки літ 
підтримує зв’язки у різних сферах економіки, науки, культури. Мета твор-
чого конкурсу – з’ясувати, що молодь знає про ці контакти.

Телевізор «поїхав»... у Маневичі

Rocznica Smoleńskiej tragedii 

Річниця Смоленської трагедії

10 kwietnia 2011 roku - w pierwszą rocznicę tragicznej katastrofy polskiego samolotu rządowego 
pod Smoleńskiem w Katedrze rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Łucku została odpra-
wiona uroczysta Msza Święta. Polacy i Ukraińcy modlili się wspólnie w intencji 96 ofi ar, w tym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz 
przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, dowództwa Wojska Polskiego, wielu centralnych instytucji pań-
stwowych i duchowieństwa. Mszę celebrował ksiądz Biskup Marcjan Trofi miak. W katedrze obecni 
byli przedstawiciele polskich organizacji z Wołynia, delegacja lokalnych władz, pracownicy Konsu-
latu Generalnego RP oraz społeczność parafi i.

10 квітня 2011 року – у першу річницю трагічної катастрофи польського президентського 
літака під Смоленськом – у Луцькому римо-католицькому кафедральному соборі св. Петра 
і Павла відбулося урочисте богослужіння. Поляки та українці разом молилися за 96 жертв, 
у тому числі за Президента Республіки Польща Леха Качинського із дружиною Марією 
Качинською, за представників Сейму та Сенату РП, за керівництво Польської армії і багатьох 
центральних державних інституцій, за духовенство. Провадив богослужіння ксьондз 
єпископ Маркіян Трофим’як. У соборі були присутні представники польських організацій 
із Волині, делегація місцевої влади, працівники Генерального консульства РП у Луцьку та 
прихожани парафії.

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

З нагоди
70-річчя редактора Василя Федчука! 

Найщиріші вітання і побажання спокою,
процвітання і здоров’я, подальших 
творчих звершень.

Редакція «Волинського Монітора»
та Товариство польської культури на Волині ім. Еви Фелінської

Z okazji urodzin Naszego Drogiego 
Biskupa Ks. Marcjana Trofi miaka

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: 
Niech dobry Bóg darzy łaską zdrowia, 
Chrystus niech zawsze prowadzi swoimi 
ścieżkami, a Duch Święty niech obdarza 
Księdza pełnią swoich darów.
Szczęść Boże!

Redakcja «Monitora Wołyńskiego»
oraz Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu

Генеральне консульство РП у Луцьку запрошує на два мультимедійні концерти
«Мілош в музиці – музика в Мілоші» у виконанні Яцека Телюса (Польща).

Концерти відбудуться в рамках відзначення 
Року Чеслава Мілоша - польського лауреата Нобелівської премії з літератури.

 
Луцьк, 3 травня 2011 р., о 17.00 год.

Актова зала Центру дозвілля і культури ВНУ, вул. Винниченка, 30
Рівне, 4 травня 2011 р., о 17.00 год.

Актова зала Рівненського державного гуманітарного університету, вул. Остафова, 31
 

Запрошуємо усіх шанувальників музики та поезії.
Вхід вільний

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza na dwa multimedialne koncerty
pod tytułem Miłosz w muzyce – muzyka w Miłoszu w wykonaniu Jacka Telusa (Polska).

Imprezy odbędą się w ramach obchodów
Roku Czesława Miłosza - polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla.

 
ŁUCK 3 maja 2011, godz. 17.00

Aula Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, ul. Wynnyczenka 30
RÓWNE 4 maja 2011. godz. 17.00

Aula Państwowego Uniwersytetu Humanitarnego, ul. Ostafowa 31
 

Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i poezji.
Wstęp wolny.

Telewizor „pojechał”... do Maniewicz
12 kwietnia 2011 roku w siedzibie Wołyńskiej Obwodowej Państwowej Kompanii 
Telewizyjno-Radiowej odbyło się wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród zwy-
cięzcom I, ІІ i ІІІ etapu konkursu radiowego „Wołyń-Lubelszczyzna”. Od wielu lat nasz 
obwód utrzymuje kontakty gospodarcze, naukowe i kulturalne z sąsiednim polskim 
województwem. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy młodzieży o tej współ-
pracy. Sponsorem konkursu były obwodowe organizacje Europejskiej Partii Ukrainy 
(prezes - Ołena Golewa) i partii „Front zmian” (prezes - Światosław Krawczuk). 

Główne nagrody od Konsula Generalnego 
RP w Łucku (wręczył je pan konsul Krzysztof 
Sawicki) otrzymali uczestnicy konkursu, którzy 
udzielili najlepszych odpowiedzi na 9 pytań na 
wszystkich trzech etapach i otrzymali od 30 do 
43 punktów. Są to: mieszkaniec miasta Łucka 
Wiktor Semeniuk, student I roku Łuckiej Poli-
techniki Dmytro Kucharuk, studentka Łuckiej 
Wyższej Szkoły Zawodowej Budownictwa i Ar-
chitektury Natalia Finiuk, pracownik hipermar-
ketu „Epicentr” Wiktor Porteczko, studentka 
Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Wo-
łyńskim imienia Łesi Ukrainki Wiktoria Kuryluk 
i student Nowowołyńskiego Kolegium Elektro-
mechanicznego Wasyl Mygas. 

Supernagroda – telewizor od Fundacji Bo-
rysa Klimczuka „Ridna Wołyń” – trafi ła do wy-
kładowcy Maniewickiej Szkoły Sztuk Pięknych, 
Ołeksandra Finiuka. Jego rzetelną pracę jury 
oceniło 45 punktami. 

Uczestnicy konkursu otrzymali gratulacje z 
rąk Maria Andruszko - zastępcy generalnego 
dyrektora Wołyńskiej Obwodowej Państwowej 
Kompanii Telewizyjno-Radiowej, a także Walen-
tego Wakoluka - prezesa Stowarzyszenia Kultury 
Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej.

Jest to już piąty konkurs przeprowadzony dla 
słuchaczy Wołyńskiego Radia. Poprzednie edy-
cje: „Nasz sąsiad – Polska”, „Łuck-Lublin miasta 
partnerskie”, „Juliusz Słowacki wieszczem Ukra-
iny”, „Fryderyk Chopin – kompozytor i pianista”. 
Troje zwycięzców konkursu o Juliuszu Słowa-
ckim odbyło czterodniową podróż do miast są-
siedniego województwa lubelskiego. 

Autor i prowadzący ukraińsko-polskiego progra-
mu „Po obu stronach Bugu”, dyrektor Wołyńskiego 
Radia Wasyl Fedczuk, za którego inicjatywą prze-
prowadzone zostały wyżej wymienione konkursy, 
został wyróżniony nagrodą przez Konsulat Gene-
ralny RP w Łucku z okazji 65-ej edycji programu.

Już tradycyjnie partnerami medialnymi była 
„Teleradiogazeta” Wołyńskiej Obwodowej Pań-
stwowej Kompanii Telewizyjno-Radiowej i dwu-
tygodnik „Monitor Wołyński”. MW

MW

ВМ


