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Січневе повстання 1863-1864 рр. – 
найбільше польське національне 
повстання. Воно було спрямоване 
проти Росії. 

Початку повстання (22 січня 1863 
р.) передувало багато патріотичних 
маніфестацій у Варшаві. Січне-
ве повстання розпочалося раніше 
через призов до російської армії 
польського населення, що мав на 
меті зведення нанівець суспільного 
вибуху. Тимчасовий національний 
уряд проголосив повстанський ма-
ніфест, у якому закликав до бороть-
би із загарбниками, гарантував, 
зокрема, ліквідацію станових від-
мінностей та розкріпачення.

Січневе повстання охопило 
Польське Королівство, а також 
Литву, Білорусь та частину Украї-
ни. Місце України в повстанні було 
визначено ще в 1861 році під час па-
тріотичної урочистості. Присутні 
порозумілися, спираючись на прин-
цип рівноправності України (як тоді 
говорили, Русі) по відношенню до 
Польщі і Литви.

«Якби (...) сепаратистські праг-
нення були такі сильні, що Русь хо-
тіла би від нас у будь-якому випадку 
від’єднатися, то в такому разі (...) це 
може відбутися тільки після спіль-
ного визволення, після того, як ми 
виженемо спільного ворога. У жод-
ному випадку Польща не хотітиме 
примусом її в союзі затримувати і за-
лишить їй право вирішити питання 
про свою долю», - читаємо у виданні 
Центрального національного комі-
тету «Рух» (№1 від 5 липня 1862 р.).

Із початку 60-х рр. важливим міс-
цем для повстанського руху, що пе-
ребував на етапі створення, був Київ. 
Після закриття царськими властями 
вищих навчальних закладів у Варша-
ві і Вільнюсі, Київський університет 
став для польської молоді найваж-
ливішим навчальним закладом. Цей 
університет був також базою для 
середовища, яке виступало за укра-
їнське національне відродження. 
На початку 60-х рр. дві групи вза-

ємно перепліталися. Для багатьох 
київських студентів програма відро-
дження Речі Посполитої з однієї сто-
рони та програма боротьби за вільну 
Україну з другої не суперечили одна 
одній, а навіть взаємодоповнювали 
одна одну. Перша таємна газета по-
встанського руху «Odrodzenie» була 
видана саме в Києві.

В Україні повстання розпочалося 
8 травня 1863 р. Воно охопило Во-
линь і частину Київщини. Повстан-
ські загони проголошували «Золоту 
Грамоту» - документ, який передба-
чав надання селянам землі і закли-
кав їх до боротьби. На жаль, селяни 
найчастіше залишалися байдужими 
до повстання або навіть вороже на-
лаштованими. Царські власті за-
охочували їх грабувати майно по-
встанців. Проте були й такі села, де 
повстанців приймали хлібом і сіл-
лю, а селяни вступали до повстан-
ських загонів. 

На території Галичини, що нале-
жала до Австрійської імперії, діяло 
підпілля, яке підтримувало тих, хто 
повстав у Російській імперії. Звідси 
поставляли зброю, тут формували 
нові загони, сюди втікали повстанці 
вже після завершення боротьби.

На жаль, Січневе повстання не 
могло розраховувати на успіх. У 
Польському Королівстві розташо-
вувалася російська армія, що нара-
ховувала 100 тис. солдатів. Проти 
неї уночі з 22 на 23 січня виступило 
близько 6 тис. повстанців. Щоправ-
да польським військам допомагали 
поляки з різних країн, еміграція, а 
також представники інших народів. 
У піковий період повстання в різ-
них загонах воювало разом близько 
30 тис. повстанців. Боротьба, зазви-
чай, мала партизанський характер. 
Під час повстання створена була 
безпрецедентна підземна держава із 
власними чиновниками, печатками, 
пресою, податками. Легенда Січне-
вого повстання лягла в основу від-
родженої в 1918 р. Польщі.

Powstanie Styczniowe 1863-1864 to 
największe polskie powstanie narodo-
we. Skierowane było przeciwko Rosji. 

Wybuch powstania (22 stycznia 
1863 roku) został poprzedzony wielo-
ma manifestacjami patriotycznymi na 
terenie Warszawy. Powstanie Stycznio-
we zostało przyspieszone przez pobór 
do wojska rosyjskiego ludności pol-
skiej, który miał na celu udaremnienie 
zrywu. Tymczasowy Rząd Narodowy 
ogłosił manifest powstańczy, w którym 
wzywał do walki z zaborcami, gwaran-
tował m. in. zniesienie różnic stano-
wych oraz uwłaszczenie.

Powstanie Styczniowe objęło swym 
zasięgiem Królestwo Polskie, a tak-
że Litwę, Białoruś oraz część Ukra-
iny. Stosunek powstania do Ukrainy 
określony został jeszcze w 1861 roku 
podczas patriotycznej uroczystości. 
Zebrani porozumieli się na zasadzie 
równouprawnienia Ukrainy (jak wte-
dy mówiono – Rusi) wobec Polski i 
Litwy.

„Gdyby (...) separatystyczne dążno-
ści były tak silne, że Ruś usiłowałaby 
się od nas bądź co bądź odłączyć, to w 
takim razie (...) nastąpić może tylko po 
wspólnym oswobodzeniu, po wypę-
dzeniu wspólnego wroga. W żadnym 
razie nie będzie Polska chciała przy-
musem ją w związku zatrzymać i zo-
stawi jej prawo decydowania o swoim 
losie” – czytamy w organie Centralne-
go Komitetu Narodowego „Ruch” (nr 1 
z 5 lipca 1862 roku).

 Od początku lat 60-tych ważnym 
miejscem dla kształtującego się ruchu 
powstańczego był Kijów. Po zamknię-
ciu przez carskie władze wyższych 
uczelni w Warszawie i w Wilnie, Uni-
wersytet Kijowski stał się dla młodzie-
ży polskiej najważniejszą uczelnią. 
Ten sam uniwersytet był także bazą 
dla środowiska tworzącego ukraińskie 
odrodzenie narodowe. Na początku 
lat 60-tych te dwie grupy przenikały 
się nawzajem. Dla wielu kijowskich 
studentów programy odrodzenia 

Rzeczpospolitej z jednej strony, oraz 
walki o wolną Ukrainę z drugiej, były 
niesprzeczne, a nawet się uzupełniały. 
Pierwsza tajna gazetka ruchu powstań-
czego „Odrodzenie” była wydana wła-
śnie w Kijowie. 

Na Ukrainie powstanie wybuchło 
8 maja 1863 roku. Działania powstań-
cze objęły Wołyń i część Kijowszyzny. 
Oddziały powstańcze ogłaszały „Złotą 
Hramotę” - dokument nadający chło-
pom ziemię i wzywający ich do walki. 
Niestety chłopi pozostali wobec po-
wstania najczęściej obojętni lub nawet 
wrodzy. Władze carskie zachęcały ich 
do rabunku własności powstańców. 
Były jednak i takie wsie, gdzie po-
wstańców przyjmowano chlebem i 
solą, a chłopi wstępowali do powstań-
czych oddziałów. 

Na terenie Galicji, należącej do za-
boru austriackiego, działało podzie-
mie, wspierające walczących w zaborze 
rosyjskim. Wychodziły stąd dostawy 
broni, formowano tu nowe oddziały, tu 
znaleźli schronisko powstańcy już po 
wygaśnięciu walk.

Niestety Powstanie Styczniowe nie 
mogło liczyć na powodzenie. W Kró-
lestwie Polskim stacjonowała 100-ty-
sięczna armia rosyjska. Przeciw niej 
w nocy z 22 na 23 stycznia, wystąpiło 
zaledwie 6 tys. powstańców. Wojsko 
polskie było wspomagane przez Po-
laków ze wszystkich zaborów, przez 
emigrację, a także przez przedstawi-
cieli innych narodów. W szczytowym 
okresie powstania w różnych oddzia-
łach walczyło razem około 30 tys. po-
wstańców. Walki miały zazwyczaj cha-
rakter partyzancki. W czasie powstania 
stworzone zostało, nie mające wcze-
śniej precedensu, państwo podziemne 
z własnymi urzędnikami, pieczęciami, 
prasą, podatkami. Legenda Powstania 
Styczniowego legła u podstaw odro-
dzonej w 1918 roku Polski.
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Po takich przygodach, można wra-
cać do codziennych obowiązków.
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Після таких пригод можна повер-
татися до щоденних обов’язків.

Аеропорт «Люблін» набирає 
обороти. 

Не люблю, коли його називають 
Будинком з химерами.

Duch Bieluch zaprasza

Дух Бєлюх запрошує

Люблінська інформація

Микола Головань: Свій 
будинок я ніколи не завершу

Mykoła Gołowań: Swój 
dom nigdy nie zakończę

Lotnisko „Lublin” nabiera roz-
pędu.

25 стипендій для кандидатів зі 
Східної Європи, ...
25 stypendiów dla kandydatów z 
Europy Wschodniej, ...

«Українців та поляків поєднує 
багато спільного»
„Ukraińców i Polaków łączy 
wiele”

Nie lubię, gdy nazywają go Do-
mem z Chimerami.

 
 

 

Східні стипендії

Stypendia Wschodnie 

Марчін Койдер: 

Marcin Kojder:

Informacje Lubelskie
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Наталя ДЕНИСЮК

Ухвалою Сенату Республіки Польща від 3 серпня 2012 р. 
2013-ий визначено Роком Січневого повстання.Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 

2012 r. rok 2013 został ustanowiony jako Rok Powstania 
Styczniowego.

Natalia DENYSIUK

150 lat temu wybuchło Powstanie

 150 років тому розпочалося Січневе
повстання

Styczniowe

Ухвалою Сенату Республіки Польща від 3 серпня 2012 рUchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia
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 115500 років тому розпочалося Січневе
повстання
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– Przyjacielu Mykoło, gra-
tuluję Ci poważnego jubile-
uszu w imieniu wszystkich 
naszych Czytelników. Proszę, 
opowiedz o sobie. 

– Jestem miejscowym rzeź-
biarzem. Nazywam się Mykoła 
Mykytowycz Gołowań. Uro-
dziłem się podczas wojny na 
Odeszczyźnie w 1943 roku. 
Tak opowiadał mi Ojciec. Ale 
jestem zapisany jako rdzenny 
łucczanin. Zostałem ochrzczo-
ny w malutkim kościele w 
Łucku (obecnie – Dom Pani-
chidy), który kiedyś znajdo-
wał się na terenie cmentarza 
katolickiego. Przypominam 
sobie księdza, który udzielił 
ślubu kościelnego moim Ro-
dzicom, gdy miałem ok. 10-
12 lat. W ogóle moje pierw-
sze wspomnienia są związane 
tylko z Łuckiem, do którego 
przyjechałem z Rodzicami w 
wieku 3-4 lat. Najlepsze swoje 
lata poświęciłem temu mia-
stu, które stało się rodzimym. 
Moja Mama – Polka z Nowo-
grodu Wołyńskiego. Myślę, że 
to Ona chciała, żebyśmy byli w 
Łucku, a Tata wciąż marzył o 
powrocie na rodzimą ziemię – 
do morza.

–To dobrze pamiętasz 
ten czas, kiedy zmarł Stalin 
i zmiany, które odbywały się 
na Wołyniu.

– Jeszcze pamiętam 
ogromny betonowy pomnik 
Stalina, który stał w centrum 
Łucka w miejscu, gdzie obec-
nie jest Teatr Dramatyczny. 
Przypominam sobie rok 1953, 
kiedy uczyłem się w starej, 

jeszcze „polskiej szkole”. Na-
uczyciele płakali i krzyczeli 
na nas, na wesołe dzieci, że-
byśmy też płakali za wodzem. 
Przypominam, że kiedy zo-

stałem pionierem i szczęśliwy 
przybiegłem do domu, Ojciec 
powiedział do mnie: „Dur-
niu, z czego ty się cieszysz?”. 
On pochodził ze wschodu 
Ukrainy, walczył na dwóch 
wojnach i wiedział, jakie za-
grożenia niosły władze ra-
dzieckie. Przypominam sobie 
niektóre straszne rzeczy,  któ-
re Tata opowiadał mi o Wiel-
kim Głodzie. Jak on widział 
swoich krewnych, którzy cu-
dem przeżyli. Opowiadał o 
moim Dziadku, który jeszcze 
w czasach carskiej Rosji był 
marynarzem, nurkiem, więc 
uratował się dlatego, że nur-
kował i łowił żaby i wszyst-
ko, co można było zjeść. To 
uratowało mu życie. Trudno 
mówić o tych strasznych rze-
czach, ale trzeba.

– Jakaż była oczekiwana 
odwilż chruszczowska...

– Uczyłem się wówczas w 
Lwowskim Kolegium Sztuki 
Użytkowej im. I.Trusza, gdzie 
zdałem egzaminy w 1959 roku. 
Był to okres wielkiego roz-
kwitu we wszystkich dziedzi-
nach sztuki. Kształtowały nas 
i otwierały nam Zachód wspa-
niałe fi lmy włoskiego neore-
alizmu. A… jeszcze występy 
zespołów rock’n’rollowych, 
aktualne były też anegdotki o 
Chruszczowie. Był to bardzo 
dynamiczny okres mojego ży-
cia, kiedy kształtowałem się 

jako artysta i uprawiałem róż-
ne sporty – zapasy, sztangę, 
boks.

– Mykoło, kiedy poczułeś 
ten  impuls artystyczny, któ-

ry potem ukształtował Twoje 
życie? Jak wyglądała nauka 
we Lwowie i jak tam trafi łeś?

– Pragnienie piękna czu-
łem od dziecka, więc po-
szedłem do szkoły Sztuk 
Pięknych w Łucku. O swoim 
pierwszym nauczycielu, Pio-
trze Sendziuku, z perspekty-
wy czasu, mogę powiedzieć 
tylko ciepłe słowa – to on dał 
mi pierwszy impuls. Dzięki 
niemu, ja i moi koledzy Le-
onid Litwin i Jasza Besarab, 
otrzymaliśmy skierowanie 
na naukę do Lwowa. Moi 
Rodzice cieszyli się z mojego 
wyboru. Mama była krawco-
wą, a Tata – stolarzem oraz 
dobrym gospodarzem, umiał 
dobrze śpiewać. Oni marzyli, 
żebym stał się artystą. Na-
uka we Lwowie trwała sześć 
lat. Przez jeden rok miałem 
przerwę akademicką. Na 
trzecim roku pojechałem na 
Krym, na Kanał Północno-
-Krymski, gdzie byłem zwy-
kłym robotnikiem. To była 
dla mnie dobra szkoła, która 
odegrała istotną rolę w moim 
życiu. Wówczas malowałem 
dla gazet „Radziecki Krym”, 
„Krymska Prawda”. Po rocz-
nej przerwie w nauce, wró-
ciłem do Lwowa zadowolo-
ny, uskrzydlony i już inaczej 
patrzyłem na Lwów, bo się 
zmieniłem, stałem się bar-
dziej samodzielny. Spotkanie 
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Микола Головань:
«Не заздри! Роби все сам і Бог тебе обереже»

«Волинський монітор» гостить на своїх сторінках видатну індивіду-
альність Луцька – скульптора Миколу Голованя, автора численних 

художніх робіт, котрий 9 січня 2013 року відзначав 70-річний ювілей. 
Його праці знаходяться у Луцькому міському парку культури та відпо-
чинку імені Лесі Українки, у дитсадках, поблизу доріг, на лісових галя-
винах. Скульптор уже втратив лік зробленим авторським постаментам, 
які розміщені на багатьох кладовищах України. Найбільшу ж славу йому 
принесла робота усього його життя – будинок-майстерня, який він оздо-
блює уже понад 30 років. Він розташований у Старому місті, неподалік 
від лютеранської кірхи, що у Луцьку.

Monitor Wołyński gości na swoich łamach wybitną indywidualność 
Łucka, rzeźbiarza Mykołę Gołowania, autora licznych prac artystycz-

nych, który 9 stycznia 2013 roku obchodził jubileusz 70 - lecia.  Jego rzeźby 
znajdują się w Łuckim Miejskim Parku Kultury i Odpoczynku im. Łesi Ukra-
inki, w przedszkolach i w pobliżu dróg, na leśnych polanach. Artysta nawet 
nie pamięta, ile jego rzeźb postawiono na cmentarzach Ukrainy. Największą 
sławę przyniosła mu sprawa jego życia – dom-pracownia, który buduje już od 
ponad 30 lat. Dom znajduje się na Starym Mieście, w pobliżu kościoła lute-
rańskiego w Łucku. 

Mykoła Gołowań:
„Nie zazdrość! Rób wszystko sam i Bóg cię ochroni”

- Друже Миколо, вітаю 
Тебе із солідним ювілеєм 
від імені усіх наших чита-
чів і прошу розповісти про 
себе.

- Я – місцевий скульптор 
Микола Микитович Голо-
вань. Народився у вир ві-
йни на Одещині в 1943 році. 
Так мені сказав тато. Проте 
записаний як корінний лу-
чанин. Мене хрестили у не-
величкому костелі в Луцьку 
(нині – Будинок панахиди), 
який колись знаходився 
на території католицького 
кладовища. Пригадую собі 
ксьондза, котрий обвінчав 
моїх батьків, коли мені було 
років 10-12. Загалом мої пер-
ші спогади пов’язані лише з 
Луцьком, куди приїхав із 
батьками, коли мав якихось 
3-4 роки. Кращі свої роки 
присвятив саме цьому міс-
ту, яке й стало рідним. Мама 
моя – полька із Новоград-
Волинського. Думаю, це 
вона захотіла, щоб ми були у 
Луцьку, а тато увесь час мрі-
яв повернутися на батьків-
щину – до моря.

- Отже, добре пам’ятаєш 
той час, коли помер Сталін 
і ті зміни, які відбулися на 
Волині.

- Я ще застав величезний 
бетонний пам’ятник Ста-
ліну, який стояв у центрі 
Луцька, де нині знаходить-
ся обласний драматичний 
театр. Пригадую 1953 рік, 
коли навчався у старій, ще 
«польській школі». Вчи-
телі плакали і гримали на 
нас, веселих дітлахів, щоб 
ми також скорбили за вож-
дем. Зринає у пам’яті спо-
гад, коли мене прийняли в 
піонери і я, щасливий, при-
біг додому, а тато сказав: 
«Дурню, чому ти радієш?». 
Він, східняк, пройшов дві ві-
йни, тому знав, що несла із 
собою та радянська влада-
машина. Пригадую епізо-
дичні жахливі речі, які тато 
розповідав про голодомори. 
Як він бачив своїх родичів, 
котрі чудом вижили. Опо-
відав про мого діда, котрий 
ще за царського режиму був 
моряком, водолазом, тож 
врятувався тому, що зану-
рювався у водойми і ловив 
жаб, іншу живність, яка й 
врятувала йому життя. Важ-
ко говорити про ті жахливі 
речі зараз, але треба. 

- Якою ж очікуваною 
була Хрущовська відлига…

- Я навчався тоді у Львів-
ському училищі декоратив-
но-прикладного мистецтва 
імені Івана Труша, куди 
вступив у 1959 році. Це був 
час великого підйому в усіх 
галузях мистецтва. Нас фор-

мували і відкривали нам за-
хідний світ чудові фільми 
італійського неореалізму. А 
ще – рок-н-рольні виступи 
гуртів, актуальними були 
анекдоти про Хрущова. Це 
також був надзвичайно ди-
намічний період у моєму 
житті, коли я формувався як 
митець, тоді захоплювався 
різними видами спорту: бо-
ротьбою, штангою, боксом. 

- Миколо, коли відчув 
свій мистецький імпульс, 
який згодом розвинувся у 
справу всього життя? Яким 
було навчання у Львові, як 
туди потрапив?

- Потяг до прекрасного 
відчув у дитинстві, тож за-
писався у місцеву художню 
школу в Луцьку. Лише з те-
плотою можу сказати про 
мого першого наставника 
Петра Сендзюка, котрий і 
дав мені перший поштовх. 
Саме вчитель дав мені та 
моїм друзям (Льоні Літві-
ну та Яші Бесарабові) на-
правлення для навчання 
до Львова. Мої батьки радо 
сприйняли мій вибір. Мама 
була швачкою, а тато – сто-
ляром і добрим господарем, 
умів гарно співати. Вони 
мріяли, аби я став худож-
ником. Навчання у Львові 
тривало шість років. Один 
із яких я витратив на ака-
демвідпустку. На третьому 
курсі вирушив до Криму на 
Північно-кримський канал, 
де працював звичайним ро-
бітником. Це була життєва 
школа для мене, яка також 
відіграла важливу роль у 
житі. У цей час малював для 
газет «Радянський Крим», 
«Кримська правда». Після 
річної перерви в навчанні 
повертався до Львова із за-
доволенням, окрилений, і 
вже по-іншому сприйняв 
Львів, бо змінився, став 
більш самостійним. Зустріч 
із морем, добрими людьми 
дали імпульс і опору для 
моєї роботи в майбутньому.

- Коли Ти пішов навчати-
ся у Львів, то уже знав, що 
станеш саме скульптором? 
Розкажи про своїх тамтеш-
ніх учителів.

- Спочатку пішов стопами 
батька і вступив на обробку 
дерева, потім трохи кера-
мікою займався, а лише на 
третьому курсі перевівся на 
скульптуру. Пригадую свого 
першого наставника і това-
риша Скибінського. Це він 
порадив змінити спеціалі-
зацію. Моїми наставниками 
також були прекрасні май-
стри: Чепель, Ушаков, Те-
лішева, Костирко, Тарасов, 
Крвавич, Мисько, Елізаров. 
Навчив мене робити нариси 

і шкіци Драган. Лисюк став 
керівником мого дипломно-
го проекту – декоративної 
скульптури, які добре оці-
нили тодішні вчителі учи-
лища.

- Куди подався після за-
хисту диплому?

- Я отримав вільне на-
правлення. Сказав, що хочу 
повернутися до рідного 
Луцька. Я працював на різ-
них роботах, навіть у по-
хоронному бюро. Тоді ми 
жили на Рівненській, 74, де 
з татом зробили першу мою 
майстерню, накриту склом. 
Батько мені допомагав у 
всьому. То був щасливий 
період незалежності. Були 
зустрічі з цікавими людьми: 
Шишком, Ходаківським, 
Ткаченком, Богачуком, Сулі-
віним. Панувала прекрасна 
атмосфера людей мистецтва, 
відлуння відлиги. До мене 
приїздили Дмитро Крвавич, 
Франц Черняк зі Львова. 
Разом із друзями проводи-
ли веселі капусники. А вже 
у 1971 році я зробив свою 
першу обширну персональ-
ну виставку скульптури та 
живопису. Вона розмістила-
ся у салоні, на другому по-
версі нинішнього кінотеатру 
«Промінь». Перед кіносеан-
сами усі заходили, щоб по-
дивитися на мої роботи. У 
цей період я познайомився 
зі своєю дружиною Тама-
рою. Незадовго після ви-
ставки одружився. Через рік 
у нас народився первісток 
Миколка. Батько уже не міг 
ходити, але тримав на гру-
дях онука і дуже гордився з 
цього приводу. 

Батько помер у 1974 році і 
поховали його біля мами на 
кладовищі, яке знаходиться 
на вулиці Рівненській. Тоді я 
зрозумів, що так минули мої 
найкращі роки.

- Миколо, та перша пер-
сональна виставка дала 
Тобі поштовх у велике мис-
тецтво, Тебе помітили?

- Після виставки, на яку 
запрошував усіх людей, на 
мене звернули увагу, дали 
рекомендацію в Художній 
фонд, хоча я не був партій-
ним. Очевидно зрозуміли, 
що я чогось вартую. Мені 
виділили місце в Художньо-
му фонді, що розмістився на 
нинішній вулиці Лесі Укра-
їнки, 24а. У цей час із сім’єю 
я вже жив у хрущовці, бо 
нашу хату знесли. У 1976 
році у фондівському підвалі 
зробив ще одну персональну 
виставку. Пригадую як при-
ходили з обкому і пильнува-
ли, щоб не було ніякої єресі 
в моїх роботах. 

- Місце в Художньому 
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фонді стало Твоєю другою 
домівкою, куди приходили 
інші митці…

- Дійсно, мене відвідува-
ли архітектори, художники, 
скульптори, літератори: Ру-
денко, Кравцов, Вискляров, 
Богачук, Шишко, Валента, 
Вронський, Гнізділов, Ка-
наєв, себто увесь тодішній 
мистецький бомонд. 

- Поговорімо й про нега-
тивний період з твого жит-
тя. Серед численних това-
ришів знайшлися й такі, 
котрі Тебе зрадили?

- Моя головна теза, якої 
мене навчив батько: «Не за-
здри! Роби все сам і Бог тебе 

обереже». Її я дотримував-
ся упродовж усього життя. 
Я пройшов той жахливий 
рубікон 1978-1979 років і 
був вражений, що вчорашні 
друзі всадили мені у спину 
ножа. Я не захотів увійти у 
середовище верхівки, яку 
дратувала моя незалежна 
позиція. 

Пригадую, як одного разу 
опечатали мою майстерню у 
Художньому фонді. Зранку 
у кабінеті директора Василя 
Гури вже на мене чекав си-
вий КДБ-іст. На столі були 
виставлені мої роботи – 
щось з релігійної тематики 
та кілька скульптур у стилі 
«ню». «Мистецтвознавець у 
штатському» досить жваво 
російською цитував Біблію 
і грізно вказував на недо-
пустимість виховання ра-
дянської молоді на таких 
мистецьких прикладах. Я 
пояснював, що вихований 
на класичному мистецтві, 
запевняв у своїй лояльнос-
ті і просив, щоб роботи не 
знищили. На другий день ті 
роботи віддали.

- Мав у житті важкі мо-
менти…

- Якщо я десь і спотикав-
ся, це пішло мені тільки на 
користь. Люди падають для 
того, щоб піднятися і йти 
далі. Інколи падають, бо 
не мають на кого опертися. 
Проте прийшло певне від-
родження, коли я повернув-
ся. Отримав клаптик землі в 
нашому центральному місь-
кому парку, де зробив скуль-
птури. Мою роботу високо 
оцінили, навіть хвалебну 
оду про мене написали в 
«Перці». Згодом наш місце-
вий режисер Борис Ревенко 
зняв про мене фільм. Бага-
то хто заздрив, коли згодом 
мені виділили мальовниче 

місце поблизу Стира в Ста-
рому місті. Необхідно було 
зробити проект будинку. Я 
звернувся до архітектора 
Ярослава Метельницько-
го. Після цього можна було 
працювати. 

- Що заважає Тобі жити 
і будувати свій Дім і свою 
Країну?

- Я часто заважаю собі 
сам. Своєю доброзичливіс-
тю і наївністю інколи ми 
себе знищуємо. Але треба 
відмітати лицемірство і все 
зайве. Краще випити каву з 
недругом, аніж з лицеміром. 
Не можу змиритися із тим, 
коли спочатку гладять, а по-

тім роблять підніжку. Я час-
то потрапляв у такі ситуації. 

- Пригадую, коли за-
питував про Твоє бачення 
будинку, то Ти сказав, що 
скільки будеш будувати, 
стільки воно буде міняти-
ся. Будинок розвивається 
понад 30 років…

- Звичайно. Хоч батько 
мріяв, щоб ми усе покинули 
і майнули до моря, проте я 
вирішив не залишати мами-
ної могили й осів тут наза-
вжди. Свій будинок, який 
знаходиться на вулиці Лю-
теранська, 9, поблизу Стиру 
я дуже люблю і ніколи не 
завершу. Будуватиму його 
доти, доки житиму і матиму 
на це сили. Не люблю, коли 
його називають Будинком 
з химерами. Це у Києві, на 
Банківській сидять химери. 
Називаю свій будинок Вер-
нісажем скульптора.

- Дехто закидає, що Ти 
грабував цвинтарі й кос-
тели, збираючи деякі екс-
понати. 

- Нічого подібного. Я під-
бирав каміння з меморіалу, 
яке вивозили на смітник, і 
повертав йому нове життя. 
Так постали деякі роботи, 
які стали пам’ятниками за-
гиблим. Каміння і колони 
древньої Греції колекціоне-
рам продавали, то чому наші 
пам’ятки минулого мають 
пропадати? По місту лежа-
ла стара цегла, я її підбирав 
і приносив – так утворився 
маленький італійський дво-
рик. Тепер він «промовляє» 
до людей своєю історією. 

- Миколо, нині Твій бу-
динок-вернісаж на Люте-
ранській став своєрідною 
меккою, куди прямують 
багато людей, коли відвід-
ують Старе місто. Він вже 
давно включений у турис-

тичний маршрут Луць-
ком...

- Найдивнішим вважаю 
те, що і досі мені не дають 
приватизувати мій будинок. 
Справді, щодня хтось при-
ходить, аби оглянути його, 
часто бажають поспілкува-
тися зі мною. Сюди потра-
пляють найрізноманітніші 
люди. Це і Драч, і Танюк, і 
рок-музиканти з гурту «Бра-
ти Гадюкіни», і Маренич, Бо-
гачук приходив, професори 
і звичайні люди відвідують 
мене. На початку 90-х років 
тут увесь Рух (Народний 
Рух України, - авт.) побував. 
З теплотою згадую наші зу-

стрічі при каміні й свічках, 
коли говорили на найрізно-
манітніші теми. 

- Яке місце у Твоєму 
житті займає сім’я?

- Мій дух завжди підні-
мали думки про дітей, сім’ю. 
Мій син Микола – це моя 
радість і біль. 7 років тому 
його не стало. Помер у віці 
Христа, а був прекрасним 
ковалем. Нині внукові вже 
15 років. Надіюся, що він 
продовжить сімейну спра-
ву і теж стане добрим кова-
лем, як і його батько. Однак 
найголовніше, щоб був по-
рядною людиною. Донька 
Наталка також здобула мис-
тецьку освіту і нині працює 
художником-дизайнером у 
Підмосков’ї, де відбудовує 
Новий Єрусалим. Дружина 
Тамара працює у школі і ви-
кладає англійську мову. До 
сьогодні надає мені мораль-
ну підтримку, оскільки в 
сімейному житті художник 
– людина непроста. 

- Днями в Луцьку відбу-
лася виставка Твого твор-
чого надбання «Микола 
Головань – 70 років». Але 
як можна виставити всьо-
го себе, адже весь Ти – це 
парк, кладовища, будинок. 
Ти – Людина-камінь, Лю-
дина-кремінь і 70 років – 
це занадто мало...

- 70 років – хвилюючий 
момент. За життя стільки 
пам’ятників зробив, що я і 
лік їм загубив. Усього зро-
бленого не злічити й не 
охопити. Мене хвилює нині 
сакральна скульптура, апос-
толи. Це – поклик моєї душі. 
Я почав їх творити у період, 
коли цього не можна було 
робити, продовжую й нада-
лі. Вічне лишається... 

Діалог

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮКRozmawiał Walenty WAKOLUK 

z morzem, dobrymi ludźmi, 
dały bodziec i wsparcie dla 
mojej pracy w przyszłości.

– Kiedy pojechałeś na na-
ukę do Lwowa, to już wie-
działeś, że zostaniesz rzeź-
biarzem? Opowiedz o swoich 
nauczycielach.

– Najpierw poszedłem dro-
gą Ojca i zdałem na obróbkę 
drewna, następnie zajmowa-
łem się trochę ceramiką, do-
piero na trzecim roku przenio-
słem się na rzeźbę. Pamiętam 
swojego pierwszego nauczy-
ciela i kolegę Skybińskiego. To 
on doradził, żebym zmienił 
specjalizację. Moimi nauczy-
cielami byli także mistrzowie 
– Czepel, Uszakow, Teliszewa, 
Kostyrko, Tarasow, Krwawycz, 
Myśko, Elizarow. Robienia 
szkiców, nauczył mnie Dra-
gan. Łysiuk stał się promoto-
rem mojej pracy dyplomowej 
– rzeźby dekoracyjnej, która 
została dobrze oceniona przez 
ówczesnych nauczycieli szkoły.

– Gdzie pojechałeś po 
obronie pracy dyplomowej?

– Dostałem wolne skiero-
wanie. Powiedziałem, że chcę 
wrócić do rodzimego Łucka. 
Pracowałem w różnych miej-
scach, nawet w zakładzie po-
grzebowym. Mieszkaliśmy 
wtedy przy ul. Riwnenskij 74, 
gdzie z Ojcem zbudowaliśmy 
moją pierwszą pracownię pod 
szkłem. Ojciec pomagał mi 
we wszystkim. To był szczęśli-
wy okres wolności. Były spo-
tkania z ciekawymi ludźmi: 
Szyszkiem, Chodakiwskim, 
Tkaczenkiem, Bogaczukiem, 
Suliwinym. Panowała wspa-
niała atmosfera ludzi sztuki, 
odgłos odwilży. Przyjeżdżali 
do mnie Dmytro Krwawycz, 
Franc Czerniak ze Lwowa. Ra-
zem z kolegami organizowali-
śmy wesołe kabarety. A już w 
1971 roku miałem autorską 
wystawę rzeźby i malarstwa. 
Znajdowała się ona w salonie, 
na pierwszym piętrze dzisiej-
szego kina „Promiń”. Przed 
fi lmem wszyscy przychodzili, 
żeby popatrzeć na moje pra-
ce. W tym okresie poznałem 
swoją przyszłą żonę Tamarę. 
Wkrótce ożeniłem się. Za rok 
urodził się nam syn Mykołka. 
Ojciec już nie mógł chodzić, 
ale trzymał na piersi wnuka i 
był bardzo dumny z tego po-
wodu.

Ojciec zmarł w 1974 roku. 
Pochowaliśmy go obok Matki 
na cmentarzu znajdującym się 
przy ul. Riwnenskiej. Wtedy  
zrozumiałem, że właśnie mi-
nęły najlepsze moje lata.

– Mykoło, ta pierwsza per-
sonalna wystawa stała się dla 
Ciebie bodźcem na drodze 
wielkiej sztuki, zostałeś za-
uważony?

– Po wystawie, na którą za-
praszałem wszystkich, zwró-
cili na mnie uwagę, dali mi 
rekomendacje do Fundacji 
Artystycznej, mimo że nie by-
łem członkiem partii. Chyba 
zrozumieli, że jestem czegoś 
warty. Dostałem miejsce w 
Fundacji Artystycznej, znajdu-
jącej się przy dzisiejszej ul. Łesi 
Ukrainki, 24а. W tym samym 
czasie, ja z rodziną, mieszka-
łem już w „chruszczowce”, bo 
nasz dom został zburzony. W 
1976 roku w suterenie Fun-
dacji, zorganizowałem jeszcze 
jedną wystawę. Pamiętam, jak 
przychodzili z obwodowego 
komitetu partii i pilnowali, 
żeby nie było żadnej herezji w 
moich pracach.

– Miejsce w Fundacji Ar-
tystycznej stało dla Ciebie 
drugim domem, do którego 
przychodzili inni artyści...

– Rzeczywiście, przychodzi-

li do mnie architekci, malarze, 
rzeźbiarze, pisarze – Rudenko, 
Krawcow, Wysklarow, Boga-
czuk, Szyszko, Walenta, Wroń-
ski, Gnizdiłow, Kanajew, czyli 
ówczesna artystyczna śmietan-
ka towarzyska.

– Porozmawiajmy i o ne-
gatywnym okresie Twojego 
życia. Wśród Twoich licznych 
przyjaciół znaleźli się rów-
nież tacy, na których się bar-
dzo zawiodłeś?

– Moje główne credo, któ-
rego nauczył mnie mój Ojciec: 
„Nie zazdrość! Rób wszystko 
sam i Bóg cię ochroni”. W cią-
gu całego życia trzymałem się 
tego. Ja przeszedłem ten strasz-
ny Rubikon lat 1978-1979. By-
łem zaskoczony tym, że wczo-
rajsi przyjaciele, wbili mi nóż 
w plecy. Nie chciałem wejść 
do „wierchuszki” kierowniczej 
podenerwowanej moim nieza-
leżnym stanowiskiem.

Pamiętam, jak pewnego 
razu opieczętowano moją pra-
cownię w Fundacji. Rano w 
gabinecie dyrektora Wasyla 
Gury, czekał już na mnie siwy 
funkcjonariusz KGB. Na stole 
wystawiono moje prace – kilka 
o tematyce religijnej oraz kil-
ka w „nagim” stylu. „Znawca 
sztuki z resortu” szybko cyto-
wał po rosyjsku Biblię i groźnie 
wskazywał na niedopuszczal-
ność wychowania radzieckiej 
młodzieży na takich wzorach 
artystycznych. Wyjaśniałem, 
że jestem wychowany na sztu-
ce klasycznej, przekonywałem, 
że jestem lojalny i prosiłem, 
żeby nie zniszczyli prac. W na-
stępnym dniu oddali te prace.

– Miałeś w życiu trudne 
chwile...

– Jeśli nawet gdzieś potkną-
łem się, miało to na mnie tyl-
ko korzystny wpływ. Ludzie 
upadają, żeby się podnieść i 
pójść dalej. Czasem upadają, 
bo nie mają na kim się oprzeć. 
Ale przyszło nowe odrodzenie, 
wróciłem. Dostałem kawałe-
czek ziemi w naszym central-
nym parku miejskim, gdzie 
robiłem rzeźby. Moje prace zo-
stały docenione, nawet chwa-
lebną odę napisano o mnie w 
czasopiśmie „Perec”. Wkrótce 
nasz miejscowy reżyser Bo-
rys Rewenko, nakręcił o mnie 
fi lm. Wielu ludzi zazdrościło, 
gdy wkrótce przydzielono mi 
malownicze miejsce nad Sty-
rem na Starym Mieście. Trze-
ba było zaprojektować dom. 
Zwróciłem się do architekta 
Jarosława Metelnickiego. Wte-
dy już można było pracować.

– Co Ci przeszkadza żyć 
i budować swój Dom i swój 
Kraj?

– Często przeszkadzam so-
bie sam. Swoją życzliwością i 
dobrocią czasem sami siebie 
niszczymy. Ale trzeba odrzu-
cać hipokryzję i wszystko, co 
zbędne. Lepiej napić się kawy 
z wrogiem, niż z człowiekiem, 
który udaje, że jest szczery. Nie 
rozumiem, kiedy najpierw gła-
skają, a następnie podstawiają 
nogę. Często bywałem w ta-
kich sytuacjach.

– Pamiętam, że jak pyta-
łem Cię o Twoją wizję bu-
dynku, Ty powiedziałeś, że 
póki będziesz budować, póty 
będzie ona się zmieniała. Bu-
dynek rozwija się od ponad 
30 lat…

– Oczywiście. Chociaż Oj-
ciec marzył, żebyśmy wszyst-
ko porzucili i pojechali nad 
morze. Ale ja postanowiłem 
nie zostawiać grobu Matki i 
zamieszkałem tutaj na zawsze. 
Swój dom znajdujący się przy 
ul. Luterańskiej 9 w pobliżu 
Styru bardzo lubię i nigdy nie 
zakończę. Będę budował go do 

tej pory, póki będę żył i będę 
miał na to siły. Nie lubię, gdy 
nazywają go Domem z Chi-
merami. To w Kijowie, przy ul 
Bankowej, siedzą chimery. Ja 
nazywam swój dom Wernisa-
żem Rzeźbiarza. 

– Niektórzy zarzucają Ci, 
że rabowałeś cmentarze i ko-
ścioły, zbierając niektóre eks-
ponaty.

– Nic podobnego. Ja zbie-
rałem kamienie z memoriału, 
które wywożono na śmietnik, 
dawałem mu drugie życie. Tak 
pojawiły się niektóre prace, 
będące pomnikami zmarłych. 
Kamienie i kolumny staro-
żytnej Grecji sprzedawano 
kolekcjonerom, więc dlacze-
go miałyby zniknąć pamiątki 
przeszłości? W mieście leża-
ła stara cegła, zbierałem ją i 
przynosiłem do siebie – tak 
pojawiło się malutkie „włoskie 
podwórko”. Obecnie ono prze-
mawia do ludzi swoją historią.

– Mykoło, obecnie Twój 
dom-wernisaż przy Luterań-
skiej, stał się swoistą Mekką, 
do której idą tłumy ludzi, 
kiedy zwiedzają Stare Miasto. 
On już dawno znalazł się na 
mapie turystycznej miasta…

– Najbardziej dziwne jest 
to, że do tej pory nie pozwala-
ją mi na prywatyzację mojego 
domu. Rzeczywiście codzien-
nie ktoś przychodzi, żeby go 
zobaczyć, często chcą ze mną 
porozmawiać. Trafi ają tu róż-
ni ludzie. To i Dracz, i Taniuk, 
i muzycy rockowi z zespołu 
„Bracia Gadiukiny”, i Mare-
nycz, Bogaczuk przychodził, 
odwiedzają mnie profesoro-
wie i zwykli ludzi. Na począt-
ku lat 90-tych przychodził 
tu cały Ruch (Ludowy Ruch 
Ukrainy – aut.). Mam ciepłe 
wspomnienia o naszych spo-
tkaniach przy kominku i świe-
cach, kiedy rozmawialiśmy na 
rozmaite tematy.

– Jakie miejsce w twoim 
życiu zajmuje Rodzina?

– Mój duch zawsze wspie-
rały myśli o dzieciach, o ro-
dzinie. Syn Mykoła to moja 
radość i mój ból. Odszedł 7 lat 
temu. Zmarł w wieku Chrystu-
sa, a był wspaniałym kowalem. 
Wnuk ma już 15 lat. Mam na-
dzieję, że zajmie się rodzinną 
sprawą i też podobnie jak oj-
ciec, zostanie kowalem. Naj-
ważniejsze jednak, żeby zo-
stał uczciwym człowiekiem. 
Córka Natalia także zdobyła 
wykształcenie artystyczne i 
obecnie pracuje jako malarz-
-projektant na Podmoskowju, 
gdzie odbudowuje Nową Jero-
zolimę. Żona Tamara pracuje 
w szkole, uczy angielskiego. 
Do dziś udziela mi wsparcia 
moralnego, ponieważ w  życiu 
rodzinnym artysta to niełatwy 
człowiek. 

– Niedawno w Łucku od-
była się wystawa Twoich prac 
„Mykoła Gołowań – 70 lat”. 
Ale jak można pokazać ca-
łego siebie? Przecież cały Ty 
– to park, cmentarze, dom. 
Ty – Człowiek-kamień, Czło-
wiek-krzemień i 70 lat to za 
mało...

– 70 lat – to wzruszający 
moment. W ciągu życia tyle 
pomników zrobiłem, że ich 
liczby nie pamiętam. Wszyst-
ko, co zrobiłem, nie sposób 
policzyć i ogarnąć. Obecnie in-
teresuje mnie  rzeźba sakralna, 
apostołowie. To – powołania 
mojej duszy. Zacząłem je two-
rzyć, w okresie, w którym nie 
wolno było tego robić, zajmu-
ję się tym dotychczas. To, co 
wieczne, zostaje...
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Розпочато будівництво великого міського стадіону в Любліні. Шкода, що це робить-
ся на місці, де раніше був головний будинок найкращого польського цукрового заводу 
«Люблін». Рішення про ліквідацію його і кілька інших цукрових заводів надійшло із Єв-
ропейського Союзу. У результаті на Люблінщині залишилися лише два цукрові гіганти: 
Краснистав і Вербковіце. Залишився також цукровий завод із німецьким капіталом Стжи-
жув над Бугом. Новий стадіон у Любліні на вулиці Крохмальній, згідно планів, має бути 
готовий у червні 2014 року. Над трибунами буде дах і вони вміщатимуть 15 тисяч глядачів. 
Неподалік стадіону буде два тренувальних футбольних поля. Також буде стоянка, розра-
хована на тисячу легкових автомобілів. Вартість об’єкта – 140 мільйонів злотих, з яких 68 
мільйонів виділить Європейський Союз. 

Наприкінці грудня минулого року закінчилася урядова програма «Мій спортмайданчик 
«Орлик-2012». Упродовж 5 років у Польщі з’явилося 2600 спортивних об’єктів, які нині на-
зиваються «Орликами». Уряд виділив для цієї мети 812 мільйонів злотих. Найбільше таких 
об’єктів з’явилося у Західнопоморському воєводстві, де було збудовано 175 спортмайдан-
чиків. На Люблінщині з’явилося 129 «Орликів», з яких 10 – у Любліні. 

У 2012 році організація «Поляки – землякам» вислала 1600 коробок зі святковими ново-
річними подарунками, які потрапили до польських сімей на Сході, у тому числі в Україні. 
Деякі подарунки потрапили надзвичайно далеко, наприклад, в Акерманські степи. У кож-
ній коробці були продукти харчування, книжки для дітей, а також іграшки та солодощі. 
Акцією передачі дарів керував її ініціатор – сенатор Станіслав Гогач. 

Жахіттям на Люблінщині є залишені, особливо у лісах, використані автомобільні шини. 
Багато осіб запитують, як довго цю проблему ще будемо вирішувати? І нарешті з’явилася 
«ластівка надії». У Понятовій, що на Люблінщині, відкрилася фабрика, яка екологічно пе-
реробляє 15 тисяч шин щороку. Це лише 10% використаних у Польщі шин. 

Міська рада Рейовець отримала офіційний дозвіл на розробку родовища кам’яного ву-
гілля «Павлув». Про існування тут висококалорійного кам’яного вугілля відомо ще із 70-х 
років минулого століття. Нині у районі зроблено багато свердловин, які підтвердили існу-
вання цінного вугілля. Однак довго вирішувалося питання щодо будівництва нової шах-
ти. Сили і, найголовніше, гроші були витрачені на будівництво шахти в Богданці. Згодом 
говорилося, що вугілля не буде використовуватися у великих об’ємах. Нині, коли вугілля 
знову користується попитом, будівництво нової шахти біля Холма є лише питанням часу. 
Адже вугілля із Люблінщини є досконалим. На жаль, поклади його знаходяться глибоко 
в землі: 900 метрів, тисяча метрів і глибше. Проте його видобуток, незважаючи на вели-
кий тиск кам’яної маси, був повністю освоєний. Згідно з дозволом на видобуток, подальші 
свердловини біля Холма будуть відновлені навесні нинішнього року. 

Відкритий 17 грудня 2012 року цивільний аеропорт «Люблін» у Свідніку набирає обо-
роти. Щоденно звідси відлітають та прилітають літаки, переважно з повним комплектами 
пасажирів на бортах, до та з таких міст, як: Лондон, Дублін та Осло. Із лютого можна буде 
вилетіти до Ізраїлю, а з квітня – до Йорданії, з червня – на літні курорти в Іспанію, Болга-
рію, Грецію, Туніс, Туреччину та Хорватію.

Оприлюднені результати воєводського конкурсу «Лідери підприємств 2012 року». Кон-
курс організувала Мережа інформаційних пунктів європейських фондів Люблінського 
воєводства. Метою стало виокремлення, відзначення та популяризація органів самовря-
дування, які власною діяльністю та політикою розвитку призвели до ефективного вико-
ристання європейських коштів та до розвитку підприємництва у регіоні. Журі визначило 
лауреатів у двох категоріях. У категорії «Лідер європейських фондів, скерованих до орга-
нів самоврядування, які добре використовують європейські кошти у 2012 році» перемогла 
ґміна Вішніце. За допомогою використаних європейських коштів ґміна збудувала освіт-
ньо-спортивний комплекс, оснастила кілька сотень сонячних батарей для використання 
сонячної енергії, переважно для обігріву помешкань, забезпечила 380 дітей віком від 3 до 
5 років опікою та навчанням у дошкільних закладах, а також відремонтувала багато міс-
цевих доріг. У другій категорії, «Лідери підприємництва», переміг Мєндзижец Підляський. 
Місто добре підготувало інвестиційну пропозицію, веде професійний портал на бізнесо-
во-економічну тематику, запровадило низку пільг активним жителям, відкрило Мєндзи-
жецьку зону сучасних послуг виробництва. Цим самим, стало привабливим партнером 
для бізнесу. Відзнаку у цій же категорії отримала ґміна Мелгєв. 

Часто говорять, що земля ховає скарби. Виявляється, що вода також. Нещодавно водо-
лази знайшли у річці Вєпш біля Коцка, на 4-метровій глибині, рештки німецького танку 
«A7V». У 1918 році німці виготовили лише кільканадцять одиниць такої техніки. Унікаль-
ний танк затонув тут під час І світової війни. Один такий є у Мюнхені, другий – у Сіднеї. 
Танк має довжину 9 метрів, ширину – 4 метри. Буде піднятий з води навесні нинішнього 
року.

Минулий рік був особливо вдалим для лауреатів престижних загальнопольських сіль-
ськогосподарських конкурсів. Звання «Рільник Люблінщини» отримав Лєшек Душнік із 
замойського села, який вирощує корів молочної породи. Беата і Северин Кондрачики із 
села Гурне біля Мілейова мають 80 гектарів землі сільськогосподарського призначення. 
Вирішили вигодовувати свиней, причому на власних кормах. Також отримали прекрасні 
результати від цієї діяльності, продаючи тисячі тонн свинини щороку. Окрім цього, вони 
вирізняються утриманням ідеального порядку в господарстві, що, при вигодовуванні сви-
ней, не є легким завданням. За естетику сільськогосподарського господарства кілька за-
гальнопольських комісій відзначили також господарство Уршулі та Пьотра Осіків із Волі 
Скромовської. У категорії «Стале виробництво» рільником Люблінщини у 2012 році став 
Вєслав Кєлішек із села Кужелапи, а в сфері агротуризму, особливо за цікаве проведення 
відпустки чи канікул в агротуристичному господарстві на Люблінщині, перше місце при-
судили Збігневу Колодзеєві із Пугачова. Кращим агротуристичним господарством назва-
не господарство Уршулі Тустановської у Старому Майдані біля Файславіц. Пані Уршуля 
забезпечує відпочиваючих комфортними умовами проживання, а серед розваг пропонує 
кінні прогулянки. Гості їздять бричкою або верхи.

Wbito pierwszą łopatę pod budowę dużego stadionu miejskiego w Lublinie. Szkoda, że nastąpiło 
to na terenie gdzie do niedawna był główny budynek najlepszej polskiej cukrowni „Lublin”. 
Decyzja o likwidacji tej i kilku innych lubelskich cukrowni wypłynęła od Unii Europejskiej. W 
rezultacie w Lubelskiem są tylko dwa giganty cukrownicze: Krasnystaw i Werbkowice. Pozostała 
także z kapitałem niemieckim cukrownia Strzyżów nad Bugiem. Nowy stadion w Lublinie przy 
ulicy Krochmalnej wg. planów ma być gotowy w czerwcu 2014 roku. Trybuny będą zadaszone, 
a pomieszczą 15 tysięcy ludzi. Obok stadionu powstaną dwa boiska treningowe. Będzie również 
parking na tysiąc samochodów osobowych. Koszt obiektu 140 milionów złotych, z czego 68 
milionów złotych da Unia Europejska. 

Z końcem grudnia ubiegłego roku zakończył się rządowy program „Moje boisko Orlik 2012”. 
Przez 5 lat powstało w Polsce 2600 obiektów sportowych, zwanych powszechnie „Orlikami”. Rząd 
przeznaczył na ten cel 812 milionów złotych. Najwięcej tych obiektów powstało w województwie 
zachodniopomorskim, w którym wybudowano 175 obiektów. W Lubelskiem wybudowano 129 
Orlików, z tego 10 w Lublinie. 

W 2012 roku organizacja „Polacy–Rodakom” wysłała 1600 paczek z darami świąteczno – 
noworocznymi, które dotarły do polskich rodzin na Wschodzie, m.in. na Ukrainie. Niektóre 
dary trafi ły bardzo daleko np. na Stepy Akermańskie. W każdej paczce była żywność, książki 
dla dzieci, a także zabawki i słodycze. Akcją przekazywania darów kierował jej pomysłodawca 
senator Stanisław Gogacz. 

„Zmorą” w Lubelskiem są porzucone, zwłaszcza w lasach zużyte opony samochodowe. Wiele 
osób zadaje sobie pytanie, jak długo ten problem będziemy jeszcze rozwiązywać? I oto pojawiła się 
„Jaskółka Nadziei”. W Poniatowej w Lubelskiem powstała fabryka, która przetwarza ekologicznie 
15 tysięcy opon rocznie. To tylko 10% zużytych w Polsce opon. 

Urząd miasta Rejowiec otrzymał ofi cjalnie koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego 
„Pawłów”. O istnieniu węgla kamiennego wysokokalorycznego wiadomo od lat 70-tych ubiegłego 
stulecia. Wówczas w tym rejonie przeprowadzono wiele odwiertów, które potwierdziły istnienie 
wysokowartościowego węgla. Długo jednak zastanawiano się nad budową nowej kopalni. Energię, 
a co najważniejsze pieniądze pochłonęła budowa kopalni w Bogdance. Potem mówiono, że węgiel 
nie będzie już używany na dużą skalę. Teraz, gdy węgiel wrócił do „łask”, budowa nowej kopalni 
koło Chełma jest już tylko kwestią czasu. Węgiel w Lubelskiem jest wręcz doskonały. Niestety 
leży głęboko w ziemi, 900 metrów, tysiąc i głębiej, ale wydobycie jego, w dodatku przy wielkim 
ciśnieniu górotworu, zostało w pełni opanowane. Zgodnie z koncesją dalsze odwierty węgla koło 
Chełma będą wznowione na wiosnę bieżącego roku. 

Otwarte w dniu 17 grudnia 2012 roku lotnisko cywilne „Lublin” w Świdniku nabiera rozpędu. 
Jak dotąd każdego dnia odlatują stąd i przylatują samoloty, przeważnie z kompletami pasażerów, 
do i z, takich miast jak Londyn, Dublin i Oslo. Od lutego będzie można odlecieć stąd do Izraela, 
od kwietnia do Jordanii, a od czerwca do wakacyjnych kurortów w Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, 
Tunezji, Turcji i Chorwacji. 

Opublikowano wyniki konkursu wojewódzkiego „Promotorzy Przedsiębiorstw Roku 2012”. 
Konkurs zorganizowała Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa 
Lubelskiego. Celem jest wyłonienie, wyróżnienie i promowanie samorządów, które swoją 
działalnością i polityką rozwoju przyczyniają się do efektywnego wykorzystania funduszy 
unijnych i do rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Kapituła wyłoniła laureatów w dwóch 
kategoriach. W kategorii Lider Funduszy Europejskich 2012 roku adresowanej do samorządów, 
które dobrze wykorzystują fundusze unijne zwyciężyła gmina Wisznice. Przy udziale funduszy 
unijnych gmina wybudowała kompleks edukacyjno – sportowy, zamontowała kilkaset Solarów do 
wykorzystania ciepła słonecznego, głównie do ogrzewania mieszkań, zapewniła 380 dzieciom w 
wieku od 3 do 5 lat opiekę i naukę w przedszkolach, a także wyremontowała wiele dróg lokalnych. 
W drugiej kategorii Promotorzy Przedsiębiorczości zwyciężył Międzyrzec Podlaski. Miasto 
dobrze przygotowało ofertę inwestycyjną, prowadzi profesjonalny portal o tematyce biznesowo 
– gospodarczej, wprowadziło szereg ulg aktywnym mieszkańcom, uruchomiło Międzyrzecką 
Strefę Nowoczesnych Usług Produkcji. Stało się tym samym atrakcyjnym partnerem do biznesu.  
Wyróżnienie w tej samej kategorii przypadło gminie Mełgiew. 

Mówi się powszechnie, że skarby kryje ziemia. Okazuje się, że także…woda. Ostatnio 
płetwonurkowie znaleźli w rzece Wieprz koło Kocka, na głębokości 4-ch metrów wrak 
niemieckiego czołgu A7V. Niemcy w 1918 roku wyprodukowali zaledwie kilkanaście tych 
czołgów. Zatonął tu podczas I-szej Wojny Światowej Unikat. Jeden jest w Monachium, drugi w 
Sydney. Czołg ma długość 9 metrów, szerokość 4 metry. Wyciągnięty zostanie wiosną b.r.

Miniony rok był szczególnie udany dla laureatów prestiżowych ogólnopolskich konkursów 
rolniczych. Tytuł Rolnika Lubelszczyzny przypadł Leszkowi Dusznikowi z zamojskiej wsi, 
który hoduje krowy mleczne. Beata i Seweryn Kondraccy ze wsi Górne koło Milejowa mają 80 
hektarów użytków rolnych. Postawili głównie na hodowlę trzody chlewnej i …na własne pasze. 
Uzyskują również świetne wyniki w tej hodowli, sprzedając tysiące ton żywca wieprzowego 
rocznie. Poza tym wyróżnili się utrzymywaniem idealnego wręcz porządku w gospodarstwie, co 
przy hodowli trzody chlewnej nie jest łatwe. Za estetykę w gospodarstwie rolnym kilka komisji 
ogólnokrajowych wyróżniło także gospodarstwo Urszuli i Piotra Osików z Woli Skromowskiej. 
W kategorii bieżącej produkcji rolnikiem Lubelszczyzny rok 2012 został Wiesław Kieliszek ze 
wsi Kurzełapy, natomiast w zakresie agroturystyki, a zwłaszcza za ciekawe spędzenie urlopu 
czy wakacji w gospodarstwie agroturystycznym w Lubelskiem pierwsze miejsce przyznano 
Zbigniewowi Kołodziejowi z Puchaczowa. Najlepszym gospodarstwem agroturystycznym 
zostało należące do rolniczki Urszuli Tustanowskiej w Starym Majdanie koło Fajsławic. Pani 
Urszula zapewniła wypoczywającym komfortowe warunki mieszkaniowe, a z rozrywek m.in. 
jazdę konną. Goście jeżdżą bryczką lub wierzchem.

Люблінська інформаціяInformacje Lubelskie 

Adam TOMANEK

Адам ТОМАНЕК

Drogiej Koleżance
Oksanie Cymbaluk
sukcesow w życiu, szczęścia w miłości, 
dużo uśmiechu, dużo radości, 
spełnienia wszystkich najskrytszych 
marzeń,
i samych przyjemnych w życiu zdarzeń.

Czcigodnemu Koledze
Waldemarowi Piaseckiemu
«Są dwa sposoby na życie; 
pierwszy, to żyć z myślą, że cudów nie ma; 
drugi, to życ myśląc, 
że wszystko jest cudem» - Albert Einstein 

Życzą koledzy z
Monitora Wołyńskiego:

Wielce Szanownemu Koledze
Wasylowi Woronuowi
z okazji urodzin 
dużo zdrowia i radości 
sto lat życia i stu gości 
wór pieniędzy może więcej... 

Droga Koleżanko
Natalio!
Idzie misio, Idzie słonik
 Idzie lalka. No i konik.
 Wszyscy razem z balonami,
 z najlepszymi życzeniami.
 Bo to dzień radosny wielce 
 Masz już jeden roczek więcej!!
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Польська преса про Україну
Polska prasa o Ukrainie

Польська преса про Схід
Polska prasa o Wschodzie

Szef ukraińskiego kontrwywiadu służył w rosyjskiej armii

Ołeksandr Jakymenko, którego prezydent Wiktor Janukowycz mianował szefem Służby Bez-
pieczeństwa Ukrainy (SBU), był w przeszłości ofi cerem armii Federacji Rosyjskiej. Po przejściu do 
pracy na Ukrainie nazywał swą obecną fi rmę «KGB».

Niezależna stacja telewizyjna TVi ustaliła, że Jakymenko służył w rosyjskiej armii do 1998 r. 
- Bezpieczeństwem jakiego kraju będzie się najbardziej przejmował Jakymenko na nowym stano-
wisku? - zastanawia się stacja.

Media piszą, że jest on człowiekiem związanym ze starszym synem prezydenta, Ołeksandrem. 
Dotychczas Jakymenko był zastępcą szefa SBU, a wcześniej pracował w Doniecku, skąd pochodzi 
rodzina szefa państwa ukraińskiego.

TVi trafi ła na profi l Jakymenki na forum internetowym absolwentów wyższej wojskowej szkoły 
lotniczej w Jejsku w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji; szkołę ukończył w 1986 r.

Po odejściu z rosyjskiej armii nowy szef SBU Ukrainy pisał na tym forum w 2006 r., że «obecnie 
pracuje w KGB w Doniecku». 

Jedna z pierwszych afer dotyczących obecności Rosjan w otoczeniu prezydenta Janukowycza 
wybuchła kilka miesięcy po zaprzysiężeniu go na stanowisko w 2010 r. Prasa oburzała się wtedy, że 
głównym ochroniarzem prezydenta jest obywatel Rosji Wiaczesław Zaniewski. Gazeta «Ukraina 
Mołoda» pisała nawet, że Zaniewski «może być ofi cerem rosyjskich służb specjalnych».

Do ostatniego odkrycia medialnego dotyczącego Rosjan w otoczeniu Janukowycza doszło nie-
dawno. Prezydent zaproponował parlamentowi kandydaturę Ihora Sorkina na stanowisko nowego 
prezesa Banku Narodowego (NBU). Dziennikarze ustalili, że kandydat jest prywatnie synem wy-
sokiego rangą urzędnika rosyjskiego Gazpromu.

Polska Agencja Prasowa, 10 stycznia 2013 roku 

Керівник української контррозвідки
служив у російській армії

Олександр Якименко, котрого президент Віктор Янукович призначив головою Служби 
безпеки України (СБУ), раніше був офіцером армії Російської Федерації. Після переходу на 
роботу в Україну називав свою нинішню організацію «КГБ».

Незалежний телевізійний канал «ТВі» встановив, що Якименко служив у російській ар-
мії до 1998 року. «Безпекою якої держави найбільше перейматиметься Якименко на новій 
посаді?», - запитує телеканал.

ЗМІ пишуть, що він є людиною, яка пов’язана зі старшим сином президента – Олек-
сандром. Донині Якименко був заступником голови СБУ, а раніше працював у Донецьку, 
звідки походить сім’я керівника української держави. 

 «ТВі» знайшли профіль Якименка на Інтернет-форумі випускників Вищої військової 
льотної школи в Єйську у Краснодарському краї на півдні Росії, яку він закінчив у 1986 році.

Після звільнення із російської армії, новий голова СБУ писав на цьому форумі у 2006 
році, що «нині працює в КГБ у Донецьку».

Однією з найбільших афер, що стосуються присутності росіян в оточенні президента 
Януковича, стала інформація, оприлюднена через кілька місяців після обрання його на по-
саду в 2010 році. ЗМІ обурювалися тим, що головним охоронцем президента є громадянин 
Росії В’ячеслав Заневський. Газета «Україна молода» навіть писала, що Заневський «може 
бути офіцером російських спецслужб».

Останнє журналістське відкриття, що стосується росіян в оточенні Януковича, відбуло-
ся недавно. Президент представив парламентові кандидатуру Ігоря Соркіна на посаду но-
вого голови Національного банку України. Журналісти встановили, що кандидат є сином 
високопосадовця російського «Газпрому».

Polska Agencja Prasowa, 10 січня 2013 року 

Hotspoty na granicy z Ukrainą sposobem na VAT

Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Medyce i Korczowej na kierunku wywozo-
wym uruchomiono hotspoty z bezpłatnym dostępem wyłącznie do portalu internetowego www.
granica.gov.pl.

To inicjatywa Służby Celnej, która na celu ułatwienie podróżnym korzystania z elektronicznego 
systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych». Dzięki temu podróżni posiadający urządzenia mobilne 
(np. laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony) wyposażone w bezprzewodową kartę siecio-
wą mogą zarejestrować posiadane dokumenty Tax Free w elektronicznym systemie „Zwrot VAT 
dla Podróżnych», co w rezultacie skróci czas odprawy celnej.

Rzeczpospolita, 10 stycznia 2013 roku 

Хот-споти на кордоні з Україною
для залагодження документів із ПДВ

 На польсько-українських прикордонних переходах у Медиці та Корчовій в напрямку 
виїзду встановлено хот-споти із безкоштовним доступом лише до сайту www.granica.gov.pl.

Це ініціатива Митної служби, що має на меті полегшення подорожуючим користува-
тися електронною системою «Повернення ПДВ для подорожуючих». Завдяки цьому подо-
рожуючі, котрі володіють мобільними пристроями (наприклад, ноутбуками, планшетами, 
мобільними телефонами, смартфонами), які мають підключену мережеву карту, можуть 
зареєструвати документи «Tax Free» в електронній системі «Повернення ПДВ для подоро-
жуючих», що у результаті скоротить час митного оформлення.

Rzeczpospolita, 10 січня 2013 року 

Tymoszenko ogłasza akcję nieposłuszeństwa 

Akcję nieposłuszeństwa wobec władz więziennych i sądowych ogłosiła była premier Ukrainy 
Julia Tymoszenko. 

Tymoszenko oświadczyła, że od tej pory nie będzie rozmawiała z prokuratorami i śledczymi, 
oraz nie będzie dobrowolnie stawiać się na rozprawach sądowych, które jej dotyczą. Napisała o 
tym w opublikowanym w mediach liście do prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. 

«Jeśli będzie pan kontynuował represje polityczne wobec mnie i nadal psuł ostatki swego wi-
zerunku politycznego, trzeba mnie będzie dostarczać do sądu z użyciem brutalnej siły fi zycznej» 
- napisała Tymoszenko. 

Gazeta.pl, 8 stycznia 2013 roku 

Тимошенко оголошує акцію непокори 

Акцію непокори стосовно властей в’язниці та суду оголосила колишня Прем’єр-міністр 
України Юлія Тимошенко. 

Тимошенко заявила, що віднині не розмовлятиме із прокурорами і слідчими, а також не 
буде добровільно з’являтися на судові засідання, які її стосуються. Про це вона написала в 
опублікованому у ЗМІ листі до Президента України Віктора Януковича. 

«Якщо ви будете продовжувати політичні репресії стосовно мене і надалі псувати за-
лишки свого політичного іміджу, то мене потрібно буде доставляти до суду лише з вико-
ристанням грубої фізичної сили», - написала Тимошенко. 

Gazeta.pl, 8 січня 2013 року

Rosją rządzą żuliki i złodzieje

Rosją nie rządzą «żuliki i złodzieje». Takie oświadczenie złożył szef parlamentarnej frakcji 
Jednej Rosji Władimir Wasiliew. Polityk podziękował Prokuraturze Generalnej za zdjęcie z jego 
ugrupowania odium korupcji i nepotyzmu. 

Po raz pierwszy rządzące ugrupowanie nazwał „partią żulików i złodziei” znany bloger Alek-
siej Nawalny. Opozycjoniści wykrzykiwali tę nazwę na każdej antyputinowskiej demonstracji. La-
tem 2012 roku Duma Państwowa powołała specjalną komisję, która miała zbadać czy deputowani 
składają prawdziwe deklaracje majątkowe i nie nadużywają prawa dla prywatnych korzyści. Na 
czele komisji, w której zasiedli także funkcjonariusze Komitetu Śledczego, stanął poseł Władimir 
Wasiliew. Komisja właśnie zakończyła pracę. Okazało się, że politycy Jednej Rosji nie ukrywa-
ją swoich dochodów i nie łamią prawa. - „Dzięki pracy prokuratorów zdjęliśmy z siebie odium 
żulików i złodziei” - oświadczył Wasiliew. W jego opinii cała Rosja dowiedziała się, że opozycja 
niesłusznie zarzucała działaczom partii władzy skorumpowanie i nepotyzm. 

Kresy.pl, 12 stycznia 2013 roku

Росією керують жуліки та злодії

Росією не керують «жуліки та злодії». Таку заяву зробив керівник парламентської фрак-
ції «Єдина Росія» Владімір Васільєв. Політик подякував Генеральній прокуратурі за зняття 
із його угруповання тавра корупції та кумівства. 

Уперше правляче угруповання назвав «партією жуліків та злодіїв» відомий блогер 
Алєксєй Навальний. Опозиціонери вигукували цю назву на кожній антипутінівській де-
монстрації. Улітку 2012 року державна Дума скликала спеціальну комісію, яка мала пе-
ревірити чи депутати складають правдиві декларації про майновий стан і чи надмірно 
не використовують права у приватних цілях. Очолив комісію, у якій перебували також 
працівники Слідчого комітету, депутат Владімір Васільєв. Комісія саме закінчила свою ро-
боту. Виявилося, що політики «Єдиної Росії» не приховують своїх доходів і не порушують 
закону. «Завдяки роботі прокурорів, ми зняли із себе тавро жуліків та злодіїв», - заявив 
Васільєв. За його словами, уся Росія довідалася, що опозиція невиправдано звинувачувала 
діячів партії влади у корупції та кумівстві. 

Kresy.pl, 12 січня 2013 року

Białorusini chcą wejścia do Unii Europejskiej

Białorusini zastygli w swoich sympatiach. Spośród polityków najwięcej naszych wschodnich 
sąsiadów popiera Aleksandra Łukaszenkę. Natomiast jeśli chodzi o geopolityczny wybór, to... 
wejście kraju do Unii Europejskiej. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego w grudniu przez 
zarejestrowany na Litwie ośrodek socjologiczny NISEPI. 

Prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence ufa niemal 40 procent respondentów, a nie dowierza 
prawie połowa. Bardzo słabe notowania mają politycy opozycyjni. Najbardziej znanych Uładzi-
mira Niaklajaeua i Andreja Sannikaua - byłych kandydatów na urząd prezydenta - popiera nie-
spełna 5 procent badanych. Tylko jedna piąta respondentów ma opozycyjny stosunek do władz. 

Co ciekawe, ponad 43 procent Białorusinów opowiada się za przystąpieniem kraju do Unii 
Europejskiej, czyli o 5 procent więcej niż za sojuszem z Rosją. Wyniki badań socjologicznych są 
podobne do tych, które zanotowano podczas wcześniejszych badań we wrześniu ubiegłego roku. 

Polska Agencja Prasowa, 3 stycznia 2013 roku

Білоруси хочуть вступу до Європейського Союзу

Білоруси сталі у своїх симпатіях. Серед політиків найбільше наші східні сусіди підтри-
мують Алєксандра Лукашенка. Якщо йдеться про геополітичний вибір, то… вступ країни 
до Європейського Союзу. Це виникає із опитування, проведеного в грудні минулого року 
зареєстрованим у Литві соціологічним центром «NISEPI». 

Президентові Алєксандрові Лукашенку довіряють майже 40% опитаних, а не довіряє – 
майже половина. Дуже слабку підтримку мають опозиційні політики. Найбільш відомих, 
Владіміра Някляєва та Андрія Саннікава – колишніх кандидатів на пост президента, під-
тримують менше 5% опитаних. Лише п’ята частина респондентів мають опозиційне від-
ношення до влади. 

Цікаво, що понад 43 % білорусів хочуть вступу країни до Європейського Союзу, тобто 
на 5% більше, ніж за союз із Росією. Результати соціологічних опитувань подібні до тих, які 
отримано під час попередніх досліджень у вересні минулого року. 

Polska Agencja Prasowa, 3 січня 2013 року

Solidarność blogerów w Rosji

W Rosji blogrzey zaprotestowali przeciwko cenzurze. Rosyjska agencja nadzoru telekomuni-
kacyjnego zablokowała dostęp do drastycznych fotografi i, zamieszczonych przez jednego z blo-
gerów. Jego koledzy natychmiast rozpowszechnili te same fotografi e na swoich stronach interne-
towych.

Chodzi o zdjęcia przedstawiające samospalenie Tybetańczyka, protestującego przeciwko chiń-
skiej dominacji. Opublikował je w swoim blogu Rustam Adagamow. Władze, pod pretekstem 
ochrony «czystości Internetu» zablokowały do nich dostęp. Rosyjscy dziennikarze uznali takie 
działanie za nadużywanie prawa do cenzury i rozmieścili fotografi e na swoich stronach interneto-
wych. W ciągu kilku godzin ocenzurowany post rozpowszechniło kilkudziesięciu najpopularniej-
szych blogerów. Internauci twierdzą, że choć zdjęcia pokazują drastyczne sceny, to nie można ich 
kwalifi kować jako propagowania samobójstw. Od kilku tygodni w Rosji funkcjonuje rejestr za-
kazanych stron internetowych. Wnioskować o zablokowanie dostępu do jakiejś informacji może 
każdy. Blogerzy twierdzą, że urzędnicy nadużywają prawa do cenzury lub bez zastanowienia blo-
kują strony internetowe wskazane w obywatelskich donosach.  

Kresy.pl, 12 stycznia 2013 roku

Солідарність блогерів у Росії

У Росії блогери протестують проти цензури. Російське агентство телекомунікаційного 
нагляду заблокувало доступ до відвертих фотографій, розміщених одним із блогерів. Його 
колеги одразу поширили ці ж фотографії на своїх Інтернет-сторінках. 

Ідеться про фото, на яких показано самоспалення жителя Тибету, котрий протестував 
проти китайського панування. Їх опублікував на своєму блозі Рустам Адагамов. Влада, під 
приводом охорони «чистоти Інтернету», заблокувала до них доступ. Російські журналісти 
визнали такі дії надмірним використанням права на цензуру і розмістили фотографії на 
своїх Інтернет-сторінках. Упродовж кількох годин цензуроване повідомлення опубліку-
вали кілька десятків найпопулярніших блогерів. Інтернет-користувачі вважають, що хоча 
фото й показують натуралістичні сцени, проте їх не можна класифікувати як пропагуван-
ня самовбивств. Кілька тижнів у Росії функціонує реєстр заборонених Інтернет-сторінок. 
Звертатися про заборону доступу до якоїсь інформації може кожен. Блогери вважають, 
що влада надмірно використовує право на цензуру або без з’ясування блокує Інтернет-
сторінки, вказані у доносах громадян.  

Kresy.pl, 12 січня 2013 року
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W czasach carskich używano również okre-
ślenia Góra Soborowa. Jest to miejsce narodzin 
i malownicze zwieńczenie Chełma. Głównym 
obiektem jest górująca nad miastem późnoba-
rokowa Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, której początki sięgają XIII w., 
kiedy książę Daniel Romanowicz ufundował 
cerkiew Bogurodzicy. Istniejący obecnie obiekt 
powstał w latach 1735-1756 według projektu 
Pawła Fontany.

W zachodniej części Górki Chełmskiej znaj-
duje się rozległy park, przedzielony aleją pro-
wadzącą do centrum miasta. Idąc obok dzwon-
nicy, można dotrzeć do ukrytego wśród drzew 
wzniesienia, zwanego Wysoką Górką, które 
kryje pozostałości monumentalnego zamku 
księcia Daniela Romanowicza.

Na zachód od Górki Chełmskiej rozciąga 
się panorama najstarszej części miasta. Naj-
ciekawsze obiekty zabytkowe znajdują się 
przy ul. Lubelskiej, od średniowiecza głównej 
arterii miasta. Na stoku wzniesienia położo-
ne są zabudowania dawnego unickiego Semi-
narium Duchownego oraz Cerkiew p.w. św. 
Mikołaja.

Centralnym miejscem starego miasta jest 
Dawny Rynek, noszący od okresu międzywo-
jennego, imię znanego chełmskiego społecz-
nika dr Edwarda Łuczkowskiego. W ostatnich 
latach rynek został uporządkowany i wyłożo-
ny stylową kostką. Przeprowadzone w trakcie 
renowacji badania archeologiczne, pozwoliły 
na odsłonięcie pozostałości dawnego Ratusza 
chełmskiego z XV w. Ciekawym zabytkiem 
jest również pochodzący z początków XX w. 

Drewniany Kiosk z gazetami, 
niegdyś własność żydowskiego 
kupca Majera Dobkowskiego.

Świadectwem wielokulturo-
wej przeszłości miasta jest Syna-
goga Mała, która posiada bogato 
zdobioną elewację z elementami secesji. Obok 
synagogi znajduje się dom rabina. 

Podobnie jak Wieliczka, Chełm ma swo-
ją zabytkową kopalnię. Nie jest to kopalnia 
soli, tylko kredy. Należy ona do wyjątkowych 
obiektów zabytkowych w skali kraju i Europy. 
Labirynt tajemniczych chodników powstał w 
wyniku eksploatacji pokładów kredy, której 
złoża zalegają obfi cie pod powierzchnią mia-
sta. Podziemne korytarze powstawały rów-
nież na Górce Chełmskiej, głównie w celach 
obronnych. Kredowe „lochy” stanowiły waż-

ną część majątków mieszczańskich. W XIX 
wieku w wyniku decyzji władz, wydobycie 
surowca zostało przerwane, gdyż wydrążone 
chodniki zagrażały bezpieczeństwu miesz-
kańców. Korytarze przystosowano do potrzeb 
turystycznych, a podziemia udostępniono 
zwiedzającym. W trakcie zwiedzania, tury-
ści pokonują prawie dwukilometrową trasę 
w czasie około 50 minut. W jednej z komór 
pojawia się legendarny opiekun kredowego 

labiryntu - Duch Bieluch. Można mu powie-
rzyć swoje najskrytsze marzenia, które ponoć 
dobrym ludziom się spełniają. Jest to dobry 
Duch. Spotkałam się z nim jako studentka 
z Łucka. Czy spełnia najskrytsze marzenia? 
Sprawdźcie to, będąc w Chełmie, a potem 
smacznie zrelaksujcie się w stylowej restau-
racji „Gęsia szyja”, do której prowadzą kory-
tarze kopalni. Po takich ba-
jecznych przygodach, śmiało 
można wracać do codzien-
nych obowiązków.

6 Пізнай Польщу

Дух Бєлюх 
запрошує
Назва міста Холм має топографічний характер і пов’язана з 

формуванням території найстарішої частини, бо старополь-
ською мовою слово „хелм” означало пагорб. Власне, Холмська гора 
є колискою міста, з нею пов’язані прапочатки населеного пункту.

За царських часів вико-
ристовувалася також назва 
Соборна гора. Це місце наро-
дження і мальовниче увінчан-
ня Холма. Головним об’єктом 
є пізньобарокова Базиліка На-

родження Найсвятішої Діви Марії, що висо-
чить над містом. Початки її сягають XIII ст., 

коли князь Данило Романович побудував 
церкву Богородиці. Існуючий нині об’єкт 
побудовано у 1735-1756 рр. за проектом 
Павла Фонтанни.

У західній частині Холмської гори роз-
кинувся розлогий парк, розділений алеєю, 
що веде до центру міста. Йдучи біля дзві-
ниці, можна дістатися до розташованого 
серед дерев підвищення – Високої гори, що 
ховає рештки замку князя Данила Романо-
вича. 

На захід від Холмської гори видніється 
панорама найстарішої частини міста. Най-
цікавіші об’єкти-пам’ятки знаходяться по 
вул. Люблінській, що з часів Середньовіччя 
є головною артерією міста.

На схилі узвозу знаходиться забудова ко-
лишньої уніатської духовної семінарії, а та-
кож церква св. Миколая.

Центральним місцем Старого міста є ко-
лишній Ринок, що з міжвоєнного періоду 
носить ім’я видатного холмського суспіль-
ного діяча, доктора Едварда Лучковського. 
За останні роки Ринок упорядковано, ви-
кладено стильною бруківкою. Проведені 
під час реновації археологічні досліджен-
ня дозволили відкрити рештки колиш-
ньої холмської Ратуші з XV ст. Цікавою 
пам’яткою є дерев’яний кіоск з газетами, 

що також з’явився на поч. 
ХХ ст. і був колись власніс-
тю єврейського купця Має-
ра Добковського.

Свідоцтвом багатокуль-
турного минулого міста є 
Мала синагога, фасади якої 
прикрашені елементами се-

цесії. Поблизу синагоги знаходиться буди-
нок равина. 

Так само як Величка, Холм має свою 
пам’ятку-копальню. Проте це копальня 
крейди, а не солі. Вона належить до винят-
кових об’єктів-пам’яток у масштабах краї-
ни і Європи. Лабіринт таємничих доріжок 
з’явився унаслідок видобування крейди, 
поклади якої залягають у великих кількос-
тях під поверхнею міста. Підземні коридори 
з’явилися також на Холмській горі, пере-
важно в оборонних цілях. Крейдові „льохи” 
становили важливу частину міщанських 
маєтків. У ХІХ ст., згідно з рішенням влади, 
видобування сировини припинено, оскіль-
ки підземні провалля загрожували безпеці 
жителів. Коридори пристосовано до турис-
тичних потреб, а підземелля відкрито для 

відвідувачів. Під час екскурсії туристи до-
лають майже двокілометрову трасу упро-
довж близько 50 хвилин. В одній із комор 
з’являється легендарний опікун крейдового 
лабіринту – дух Бєлюх. Йому можна довіри-
ти свої найпотаємніші мрії, які у добрих лю-
дей, начебто, здійснюються. Це добрий дух. 
Зустрілася із ним, коли ще була студенткою 
з Луцька. Чи здійснює найпотаємніші мрії? 
Перевірте це, коли будете в Холмі, а потім 
«смачно» відпочиньте у стильному ресто-
рані „Гусяча шия”, до якого ведуть коридо-
ри копальні. Після таких казкових пригод 
сміливо можна повертатися до щоденних 
обов’язків.

Музей Холмської землі ім. Віктора 
Амброзевича.

Копальню-пам’ятку крейди.

Варто побачити:

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wikto-
ra Ambroziewicza

Zabytkową kopalnię kredy

Warto zobaczyć:

„Гусяча шия”, „Тратторія Corleone”, 
„Козак”, „Три дуби”, „Релакс”, „Камена”, 
„Під параграфом”.

Ресторани:

„Gęsia szyja”, „Trattoria Corleone”, „Ko-
zak”, „Trzy dęby”, „Relax”, „Kamena”, „Pod 
paragrafem”.

Restauracje:

У Базиліці 15 вересня 1765 р. освяче-
но чудотворну ікону Холмської Божої 
Матері. Тут знаходиться пізньобаро-
ковий ANTEPEDIUM зі срібної бляхи, 
що представляє честь рицарства іконі 
Холмської Божої Матері після битви 
під Берестечком.

Оригінал ікони Холмської Божої Ма-
тері, що, правдоподібно, походить з Ві-
зантії, був вивезений росіянами у 1915 р.
і нині знаходиться у Луцьку. 

У 1791 р. на Холмській горі перебу-
вав генерал Тадеуш Костюшко. Іншим 
важливим гостем був майбутній поль-
ський примас Стефан Вишинський, ко-
трий, як люблінський біскуп, у 1945 р.
повторно освятив ікону Холмської Бо-
жої Матері.

Барокова Устилузька брама – най-
старіша будівля міста, що походить з 
1616 р.

Майже 40-метрова Дзвіниця є також 
красивим панорамним об’єктом. На 
першому поверсі будівлі знаходиться 
мавзолей жертв гітлерівського і сталін-
ського терору. У дзвіниці є три дзвони, 
що носять імена: „Марія”, „Станіслав” i 
„Юліан”.

Нині в церкві св. Миколая (1720-
1730) знаходиться відділ мистецтв 
Холмського музею.

Церква св. Яна Теолога до сьогод-
нішнього дня виконує функцію центру 
православ’я на холмській землі. Нині 
нараховується близько 100 православ-
них родин.

Комплекс єврейських магазинчиків, 
який називають „Округляком”, існував 
до Другої світової війни. 

Емблемою Холма є постать білого 
духа (Духа Бєлюха).

Копальня-пам’ятка крейди в Холмі 
отримала нагороду Польської турис-
тичної організації „Туристичний про-
дукт року – 2006”.

Варто знати:

W Bazylice miała miejsce koronacja 
cudownego obrazu Matki Boskiej Cheł-
mskiej w dniu 15 września 1765 r. Tutaj 
znajduje się późnobarokowe ANTEPE-
DIUM z blachy srebrnej, przedstawiające 
hołd rycerstwa obrazowi MB Chełmskiej 
po bitwie pod Beresteczkiem.

Oryginał ikony Matki Boskiej Chełm-
skiej, pochodzący prawdopodobnie z Bi-
zancjum, został wywieziony przez Rosjan 
w 1915 r. i obecnie jest przechowywany w 
Łucku.

W 1791 r. przebywał na Górce Chełm-
skiej generał Tadeusz Kościuszko. Innym 
ważnym gościem był przyszły prymas Pol-
ski Stefan Wyszyński, który jako biskup lu-
belski dokonał w 1945 roku ponownej ko-
ronacji obrazu Matki Boskiej Chełmskiej.

Barokowa Brama Uściługska jest naj-
starszą budowlą miasta, pochodzącą z ok. 
1616 r. 

Mierząc ponad 40 m Dzwonnica sta-
nowi również wspaniały punkt widokowy. 
Na parterze budowli znajduje się Mauzo-
leum Ofi ar Terroru Hitlerowskiego i Sta-
linowskiego. W dzwonnicy umieszczono 
trzy dzwony, noszące imiona: „Maria”, 
„Stanisław” i „Julian”.

Obecnie w Cerkwi p.w. św. Mikołaja 
(1720-1730) znajduje się Dział Sztuki Mu-
zeum Chełmskiego.

Cerkiew św. Jana Teologa do dzisiaj 
pełni rolę centrum prawosławia na ziemi 
chełmskiej. Obecnie ilość ludności prawo-
sławnej szacuje się na ok. 100 rodzin.

Kompleks sklepików żydowskich, zwa-
ny potocznie „Okrąglakiem” istniał do II 
wojny światowej.

Logo Chełma stanowi postać białego 
ducha (Ducha Bielucha).

Zabytkowa kopalnia kredy w Chełmie 
otrzymała nagrodę Polskiej Organizacji 
Turystycznej „Turystyczny produkt roku 
2006”.

Warto wiedzieć:

Готелі „Камена”, „Козак”, „Релакс”, за-
їзд „Три дуби”, гостьові кімнати, агро-
туристичні квартири.

База для проживання:

Hotele „Kamena”, „Kozak”, „Relax”, za-
jazd „Trzy dęby”, pokoje gościnne, kwatery 
agroturystyczne.

Baza noclegowa:

www.itchelm.pl
www.podziemiakredowe.pl
www.chelm.pl
www.mosir.chelm.pl
www.mzch.pl

http://WWW...

Вікторія ОЖЕЛ,
фото автора

Wiktoria ORZEŁ,
zdjęcie autora

Duch Bieluch 
zaprasza

Nazwa miasta Chełm ma charakter topografi czny i wiąże się z 
ukształtowaniem terenu najstarszej części, bo w staropolskim 

języku słowo „chełm” oznaczało pagór. To właśnie Góra Chełmska 
jest kolebką miasta, bowiem tu kryją się prapoczątki miejscowości.
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До кінця березня 2013 
року в Луцьку розпочне 
роботу Центр надання ад-
міністративних послуг. 

Міністерство енерге-
тики та вугільної промис-
ловості України планує у 
нинішньому році вивести 
з експлуатації кілька во-
линських шахт. Причина – 
їхня збитковість. 

15 січня 2013 року у Во-
линському краєзнавчому 
музеї відбулася зустріч, 
присвячена історику, ет-
нографу, археологу Олек-
сандрові Цинкаловському.

У рамках етнофестива-
лю «Різдво у Луцьку» в міс-
ті відбулося святково-об-
рядове дійство «Віншуємо 
з Колядою». Участь у ньо-
му взяли понад 80 творчих 
колективів з Волинської 
області та з-за кордону.

Пасічники з 10 облас-
тей України представили 
в Луцьку свою продукцію 
на конкурсі «Питні меди – 
2013», який відбувся в міс-
ті вже вп’яте.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Do końca marca 2013 
roku w Łucku rozpocznie 
działalność Centrum Usług 
Administracyjnych.

Ministerstwo Energety-
ki i Przemysłu Węglowego 
Ukrainy, planuje w bieżącym 
roku, zamknąć kilka wołyń-
skich kopalń. Przyczyna – 
ich nierentowność.

15 stycznia 2013 roku w 
Wołyńskim Muzeum Kra-
joznawczym odbyło się 
spotkanie poświęcone hi-
storykowi, etnografowi, ar-
cheologowi Aleksandrowi 
Cynkałowskiemu.

W ramach etnofestiwalu 
„Boże Narodzenie w Łucku” w 
mieście odbyła się świąteczna 
impreza obrzędowa „Witamy 
Kolędą”. Uczestniczyło w niej 
ponad 80 zespołów z obwodu 
wołyńskiego i zza granicy.

Pszczelarze z 10 obwo-
dów Ukrainy zaprezentowa-
li w Łucku swoją produkcję 
na konkursie „Miody pitne 
2013”, który odbył się w mie-
ście po raz piąty.

Ok. 100 autobusów z po-
wodu gołoledzi nie wyjecha-
ło z dworca autobusowego w 
Łucku 15 stycznia 2013 roku.

У першому півріччі  
2013 року Луцька міська 
рада повинна сплатити по-
над 20 млн гривень боргів 
за кредитами попередніх 
років. 

W pierwszym półroczu 
2013 roku Łucka Rada Miej-
ska powinna spłacić ponad 
20 mln hrywien kredytów, 
zaciągniętych w poprzed-
nich latach. 

Близько 100 автобусів 
через ожеледицю не ви-
йшли у рейс з Луцької ав-
тостанції зранку 15 січня 
2013 року.

Стипендійні програми
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Марчін Койдер: «Українців та поляків усе 
більше поєднує багато спільного»

У передсвяткові дні в Луцьку перебував доцент Університе-
ту Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Марчін Койдер. Жур-
наліст «ВМ» зустрівся із доктором філології, щоб порозмов-
ляти про науку, Польщу та Україну.

- Panie Doktorze, proszę 
wyjawić cel swojego pobytu 
w Łucku. O ile mi wiadomo, 
często przyjeżdża Pan na 
Ukrainę.

- Jestem w Łucku na stażu 
naukowym w Uniwersyte-
cie Wschodnioeuropejskim, 
z którym od wielu lat mamy 
podpisaną umowę o współpra-
cy naukowej. Ta współpraca 
jest wielopłaszczyznowa i bar-
dzo owocna. Na Ukrainę przy-
jeżdżam często, biorę udział 
w projektach pozarządowych 
jako organizator, a także jako 
tłumacz. Poza tym z rodziną 
chętnie spędzamy wolny czas 
na Ukrainie, od Wołynia i Ga-
licji, po Krym – Ukraina to 
nasz ulubiony cel wyjazdów 
turystycznych. Na Ukrainie 
mam wielu serdecznych przy-
jaciół, z którymi utrzymuję 
stały kontakt.

- Jest Pan przedstawicie-
lem jednej z największych 
polskich uczelni – Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Czy dużo 
Ukraińców studiuje teraz w 
Lublinie?

- Tak, jestem pracowni-
kiem Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej UMCS. W naszym 
Uniwersytecie zwiększa się 
liczba studentów zza wschod-
niej granicy. W dobie kryzy-
su demografi cznego jest to 
kierunek, z którym łączymy 
nadzieje na nowych studen-
tów. Władze UMCS przykła-
dają dużą wagę do ułatwienia 
podjęcia nauki kandydatom 
ze wschodu. W jednostce 
zajmującej się rekrutacją jest 
osoba zajmująca się obsługą 
kandydatów z Ukrainy, Bia-
łorusi i Rosji, system punk-
tacji został przystosowany do 
systemu ocen maturalnych 
naszych sąsiadów tak, aby na 
równych warunkach mogli 
konkurować z kandydatami 
polskimi. W szczególnym 
położeniu są posiadacze Kar-
ty Polaka, dla których nauka 
jest bezpłatna. Inni kandyda-
ci ze wschodu są traktowani 
na równi z kandydatami z in-
nych państw.

- Wiem, że ponad 10 lat 
był Pan opiekunem Koła Na-
ukowego Studentów Filologii 
Ukraińskiej UMCS. Czym in-
teresuje się polska młodzież? 

- Koło Naukowe Studentów 
Filologii Ukraińskiej UMCS 
powstało w 1993 roku. Od 
początku w kręgu zaintereso-
wań członków Koła znalazła 
się problematyka obszarów 
zróżnicowanych etnicznie. 
Już kilkadziesiąt kilometrów 
na wschód od Lublina za-
czynają się tereny od wieków 
zamieszkałe przez Polaków 
i Ukraińców. Właśnie język, 
kultura duchowa i materialna 
pogranicza polsko-wschod-
niosłowiańskiego od początku 
była obiektem zainteresowania 
Koła.

- Na UMCS nadal popu-
larna jest ukrainistyka. Jak 
długo już istnieje i gdzie znaj-
dują pracę absolwenci ukra-
inistyki?

- Filologia ukraińska w 
UMCS powstała w 1992 roku, 
a więc obchodziliśmy w ze-
szłym roku jubileusz 20-lecia. 
W ostatnich latach, w odpo-
wiedzi na wymagania ryn-
ku pracy w Polsce i Europie, 
zmieniliśmy profi l kształcenia 
studentów z nauczycielskiego 
na translatoryczny. Studen-
ci podczas nauki na studiach 
dwustopniowych posiadają 
gruntowne wykształcenie fi lo-
logiczne, a więc bardzo dobrą 
znajomość języka ukraińskie-
go, kultury i literatury ukraiń-
skiej. Drugim blokiem przed-
miotów są przedmioty ściśle 
związane z przygotowaniem 
do pracy tłumacza. Szczegól-
ną uwagę przykładamy do 
umiejętność praktycznych, 
takich jak praktyczne tłu-
maczenie tekstów z różnych 
dziedzin, umiejętność reakcji 
w konkretnych sytuacjach ko-
munikacyjnych wynikających 
ze specyfi ki zawodu tłumacza. 
Studenci odbywają praktyki 
zawodowe, w czasie których 
wykorzystują nabytą wiedzę 
i umiejętności oraz nabierają 
doświadczenia praktycznego. 
Realizujemy również studia 
podyplomowe przygotowują-
ce do egzaminu dla tłumaczy 
przysięgłych.

- W latach 90-tych miała 
swój początek inicjatywa re-
staurowania zapomnianych 
cmentarzy ukraińskich w 
Polsce i polskich na Ukrainie. 
Wiem, że Pan również brał 
udział w tych ważnych pro-
jektach. Czy dzisiaj młodzież 
jest również zainteresowana 
kultywowaniem naszej pa-
mięci? Ostatnio jakby mniej 
takich idei.

- To prawda, nasze narody 
zostały doświadczone przez 
niełatwą historię. Rachu-
nek krzywd jest duży i to po 
obu stronach. Nie chcę w tej 
chwili zagłębiać się w nie, ale 
jednego jestem pewien – nie 
wolno nam o nich zapomnieć. 
Nie wolno oddzielić grubą 
kreską tych tragedii, nawet 
w imię przyszłej współpracy. 
Myślę, że problem polega na 
zrozumieniu winy, i to często 
własnej winy i wzięcia za nią 
odpowiedzialności, choćby 
historycznej. Dotyczy to oby-
dwu stron, chociaż nie są one 
symetryczne. Pozostałością 
po tej historii są opuszczone 
cmentarze po obu stronach 
granicy. Wiele zrobiono dla 
renowacji tych cmentarzy 
przez różne organizacje spo-
łeczne i nie chodzi tylko o 
sprzątanie czy wycinanie 
krzaków, ale o renowacje na-
grobków zgodnie ze sztuką 
konserwatorską. Równolegle 
z ochroną kultury material-

nej, prowadzone są badania 
poświęcone kulturze ducho-
wej nekropolii na pograniczu. 
Wspomnę choćby o projek-
cje „Nekropolie jako znak 
kultury pogranicza polsko-
-wschodniosłowiańskiego”, 
zrealizowanym w Zakładzie 
Filologii Ukraińskiej UMCS, 
w którym pograniczne cmen-
tarze poddane zostały wie-
loaspektowej analizie: języ-
kowej, kulturowej, sakralnej 
oraz konserwatorskiej. Takie 
inicjatywy realizowane są na-
dal. A młodzież chętnie bierze 
udział w takich akcjach, któ-
re uważa za ważne. Musimy 
więc, jako nauczyciele, uzmy-
słowić młodzieży wagę takich 
znaków historii, jak cmenta-
rze.

- Ukraińców i Polaków łą-
czy wiele spraw, jednak nadal 
pewne osoby i organizacje są 
przeciwne naszej współpra-
cy. Jak, zdaniem Pana, moż-
na naszą współpracę uczynić 
bardziej owocną?

- Ukraińców i Polaków łą-
czy wiele i coraz więcej. W 
ostatnich latach widoczna 
jest zmiana stereotypu Ukra-
ińca w Polsce. Coraz więcej 
Polaków traktuje Ukraińców 
na równi z innymi obcokra-
jowcami i nie ma nic przeciw-
ko temu, żeby z Ukraińcami 
pracować, czy mieszkać po 
sąsiedzku. Spowodowane jest 
to faktem, że Polacy poznali 
Ukraińców jako ludzi uczci-
wych, przyjaznych, godnych 
zaufania i bardzo pracowi-
tych. A to nie jest zasługa ani 
rządów, ani organizacji, ani 
turniejów piłkarskich, tylko 
zwykłych ludzi. Oczywiście 
zdarzają się nieodpowiedzial-
ne komentarze czy incydenty, 
jak ordynarne i po prostu głu-
pie żarty znanych dziennika-
rzy. Spotkało się to zresztą z 
ogólnym potępieniem i wy-
wołało szeroki sprzeciw pol-
skiej opinii publicznej. Myślę, 
że klucz do jeszcze ściślejszej 
współpracy leży w dalszym 
poznawaniu się na partner-
skich zasadach. Oczywiście, 
kwestie historyczne, które są 
bardzo ważne, muszą zostać 
wyjaśnione w sposób uczciwy 
i z największym szacunkiem 
i mam ogromną nadzieję, że 
uda nam się to osiągnąć. My-
ślę jednak, że ten proces nie 
będzie łatwy.

- Polska od dawna jest 
mediatorem pomiędzy Unią 
Europejska a Ukrainą, wie-
le zrobiono w celu integracji 
naszego państwa ze Wspól-
notą. Rosja robi wszystko, 
żeby nie wypuścić Ukrainy 
z kręgu swoich wpływów, a 
wielu ukraińskich polityków 
są instrumentami takiej woli 
„starszego brata”. Czy nie ma 
Pan wrażenia, że obecne wła-
dze Ukrainy nie są zaintere-
sowane zbliżeniem Ukrainy z 
Zachodem? 

W dni przedświąteczne w Łucku przebywał adiunkt Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Marcin Kojder. Dzien-
nikarz MW spotkał się z doktorem fi lologii, żeby porozmawiać o 
nauce, o Polsce i o Ukrainie.

Marcin Kojder: „Ukraińców i Polaków łączy 
wiele i coraz więcej”

- Пане докторе, прошу 
розповісти про мету сво-
го перебування в Луцьку. 
Наскільки мені відомо, Ви 
часто приїжджаєте в Укра-
їну.

- Нині перебуваю в Луць-
ку на науковому стажуван-
ні у Східноєвропейському 
національному університе-
ті, з яким уже багато років 
маємо підписаний договір  
про наукову співпрацю. Ця 
співпраця є багатогранною 
та дуже плідною. В Украї-
ну приїжджаю часто, беру 
участь у багатьох неурядо-
вих проектах як організа-
тор, а також як перекладач. 
Окрім цього, із сім’єю з ра-
дістю проводимо вільний 
час в Україні: від Волині та 
Галичини – до Криму. Укра-
їна – мета наших улюбле-
них туристичних подоро-
жей. В Україні маю багато 
щирих друзів, з котрими 
підтримую постійні кон-
такти.

- Ви є представником 
одного із найбільших на-
вчальних закладів – Уні-
верситету Марії Кюрі-
Склодовської. Чи багато 
українців нині навчається 
в Любліні?

- Так, я – працівник Ін-
ституту слов’янської фі-
лології УМКС. У нашому 
університеті збільшуєть-
ся кількість студентів з-за 
східного кордону. У добу 
демографічної кризи це на-
прямок, з яким пов’язуємо 
надії на прихід нових сту-
дентів. Влада УМКС до-
кладає великі зусилля для 
полегшення доступу до на-
вчання вступникам зі Схо-
ду. В університеті є особа, 
котра займається набором 
та обслуговуванням вступ-
ників із України, Білорусі та 
Росії, а система вступного 
оцінювання пристосова-
на до системи випускних 
оцінок наших сусідів так, 
щоб вони на рівних умо-
вах могли конкурувати із 
польськими абітурієнтами. 
В особливому статусі зна-
ходяться ті, хто має Карту 
поляка, оскільки для них 
навчання безкоштовне. 
Інші кандидати зі Сходу 
приймаються на навчання 
за такими ж правилами, що 
й кандидати із інших країн.

- Знаю, що понад 10 ро-
ків Ви були керівником 
Наукового гуртка студен-
тів української філології 
УМКС. Чим цікавиться 
польська молодь?

- Науковий гурток сту-
дентів української філології 
УМКС з’явився у 1993 році. 
Від самого початку до кола 
зацікавлень членів гуртка 
входила проблематика те-
ренів, які відзначаються ет-
нічною різноманітністю. За 
кілька деятків кілометрів на 

схід від Любліна починають-
ся землі, які упродовж віків 
заселяли поляки та українці. 
Саме мова, духовна та мате-
ріальна культури польсько-
східнослов’янського при-
кордоння були постійним 
об’єктом зацікавлення пред-
ставників гуртка. 

- В УМКС надалі попу-
лярною залишається укра-
їністика. Як довго вона 
функціонує і де знаходять 
роботу випускники цього 
напрямку навчання?

- Українська філологія в 
УМКС виникла у 1992 році, 
тож у минулому році вже 
відзначала 20-літній ювілей 
свого існування. В останні 
роки, у зв’язку із вимогами 
ринку праці в Польщі та 
Європі, ми змінили освіт-
ній профіль студентів із 
вчительського на перекла-
дацький. Студенти, під час 
двоступеневого навчання, 
отримують ґрунтовну філо-
логічну освіту, а отже, до-
брий рівень володіння укра-
їнською мовою, культурою 
та літературою. Другим 
блоком предметів є пред-
мети, які тісно пов’язані із 
підготовкою до роботи пе-
рекладача. Особливу увагу 
присвячуємо практичним 
вмінням, таким як: прак-
тичний переклад текстів з 
різних галузей, вміння ре-
агувати в конкретних ко-
мунікативних ситуаціях, 
що пов’язані зі специфікою 
професії перекладача. Сту-
денти проходять професій-
ну практику, під час якої 
використовують здобуті 
знання та вміння, а також 
набувають практичний до-
свід. Також проводимо піс-
лядипломне навчання, яке 
готує до екзамену майбут-
ніх присяжних переклада-
чів.

- У 90-х роках розпоча-
лася ініціатива реставрації 
забутих українських кладо-
вищ у Польщі та польських – 
в Україні. Знаю, що Ви та-
кож брали участь у таких 
важливих проектах. Чи 
сьогодні молодь також за-
цікавлена культивуванням 
нашої пам’яті? Останнім 
часом, мабуть, менше реа-
лізуються такі ідеї.

- Це правда, наші на-
роди пройшли випробу-
вання непростою історією. 
Кількість понесених кривд 
є великою, причому з обох 
сторін. Зараз не хочу за-
глиблюватися у це, проте 
переконаний в одному: нам 
не можна про них забувати. 
Не можна відділити гру-
бою лінією тих трагедій, 
навіть заради майбутньої 
співпраці. Думаю, що про-
блема полягає у розумінні 
вини, причому часто влас-
ної вини, а також необхід-
но понести за неї відпові-

дальність, хоча б історичну. 
Це стосується обох сторін, 
хоча вони не є ідентични-
ми. Залишками цієї історії 
є забуті кладовища по обох 
сторонах кордону. Багато 
зроблено для відновлення 
тих кладовищ різними сус-
пільними організаціями, і 
не йдеться лише про при-
бирання чи вирізання ку-
щів, а ще про відновлення 
пам’ятників, відповідно із 
реставраторським мисте-
цтвом. Одночасно із охоро-
ною матеріальної культури 
ведуться дослідження, при-
свячені духовній культурі 
некрополів у прикордон-
ній зоні. Пригадаю хоча 
б проект «Некрополі як 
знак культури польсько-
східнослов’янського при-
кордоння», реалізований 
у Відділенні української 
філології УМКС, в рамках 
якого прикордонні кла-
довища були проаналізо-
вані у багатьох аспектах: 
мовному, культурному, 
сакральному та реставра-
торському. Такі ініціативи 
реалізуються надалі. А мо-
лодь із радістю бере участь 
в таких акціях, які вважає 
важливими. Отже, муси-
мо, як наставники, довести 
молоді важливість таких 
історичних знаків, якими є 
кладовища.

- Українців та поляків 
поєднує багато справ, про-
те надалі певні особи та 
організації виступають 
проти нашої співпраці. 
Як можна зробити нашу 
співпрацю ще більш ре-
зультативною?

- Українців та поляків 
усе більше поєднує багато 
спільного. В останні роки 
помітною є зміна стерео-
типу українця в Польщі. 
Усе більше поляків трактує 
українців на рівні із іншими 
іноземцями і не мають нічо-
го проти того, щоб працю-
вати із українцями або про-
живати з ними по сусідству. 
Це викликане тим фактом, 
що поляки пізнали укра-
їнців як чесних, доброзич-
ливих і дуже працьовитих 
людей, котрим можна дові-
ряти. Це заслуга ані урядів, 
ані організацій чи футболь-
них турнірів, лише звичай-
них людей. Звичайно, тра-
пляються невідповідальні 
коментарі або інциденти, 
наприклад, нападницькі і 
просто нерозумні жарти ві-
домих журналістів. Однак 
це викликало загальне за-
судження і широкий спро-
тив польської громадської 
думки. Думаю, що ключем 
до тіснішої співпраці є по-
дальше пізнання на парт-
нерських засадах. Звичай-
но, історичні питання, які 
є дуже важливими, мусять 
бути вирішені чесним спо-
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Ukraińska prasa o Polsce
Польща і РФ обговорять транспортування

уламків лайнера Леха Качинського

Військові Польщі і Росії мають намір обговорити вивіз уламків Ту-154 Леха Качинського.
Візит польських експертів в Смоленськ очікується наступного тижня.
Раніше Міноборони Польщі просило Росію швидше передати фрагменти Ту-154. Фахівці 

обіцяли це зробити після всіх необхідних слідчих дій.
Нагадаємо, літак Ту-154М польського президента Леха Качинського розбився на світан-

ку 10 квітня 2010 року поблизу аеродрому в Смоленську. Загинули усі 96 учасників авіарей-
су, зокрема президентське подружжя Качинських, а також багато представників державної, 
військової, релігійної та громадської еліти країни.

Українські новини, 6 січня 2013 року

Polska i FR omówią sprawę transportowania
szczątków samolotu Lecha Kaczyńskiego

Wojskowi Polski i Ukrainy zamierzają przedyskutować transportowanie szczątków TU-154 Le-
cha Kaczyńskiego.

Polscy eksperci przybędą do Smoleńska z wizytą już w następnym tygodniu.
Poprzednio Ministerstwo Obrony Polski zwróciło się do Rosji z prośbą o jak najszybsze przekaza-

nie fragmentów TU-154. Eksperci obiecali to zrobić po ukończeniu wszystkich niezbędnych badań.
Przypominamy, że samolot TU-154М polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rozbił się w 

godzinach porannych 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Zginęli wszyscy - 96 
uczestników lotu, w tym prezydenckie małżeństwo Kaczyńskich oraz wielu przedstawicieli pań-
stwowej, wojskowej, religijnej i społecznej elity kraju.

Ukraiński Nowyny, 6 stycznia 2013 roku

Нафтогаз відзвітував про імпорт газу з Європи 

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» в 2012 році імпортувала близько 57 млн 
куб. м природного газу з Європи за контрактом з компанією «RWE Supply & Trading».

«Нафтогаз» почав імпорт газу з листопада 2012 року і закупив за цей місяць близько 28 
млн куб. м газу, в грудні обсяг поставок склав близько 29 млн куб. м газу.

Газ транспортується через газорозподільний пункт Хермановіце (Польща), де пропускна 
здатність в реверсному напрямку становить близько 4 млн куб. м газу на добу.

www.unn.com.ua, 11 січня 2013 року

Naftogaz poinformował o imporcie gazu z Europy
Narodowa Spółka Akcyjna «Naft ogaz» w 2012 roku importowała około 57 mln metrów sześcien-

nych gazu ziemnego z Europy w ramach umowy zawartej z fi rmą «RWE Supply & Trading».
Naft ogaz zaczął importować gaz od listopada 2012 roku i w tym czasie kupił około 28 mln metrów 

sześciennych gazu, w grudniu objętość dostaw wyniosła około 29 mln metrów sześciennych gazu.
Gaz jest transportowany przez punkt dystrybucyjny Hermanowice (Polska), gdzie przepustowość 

w odwrotnym kierunku, stanowi około 4 mln metrów sześciennych gazu na dobę.
www.unn.com.ua, 11 stycznia 2013 roku

Польща проводить розслідування через картину
«з прахом Голокосту» 

Прокуратура в Польщі відкрила кримінальне розслідування у зв’язку з інформацією про 
те, що шведський художник використовував для створення своєї картини попіл з нацист-
ського табору смерті Майданек.

Картина Карла Майкла фон Хауссвольфа була виставлена в галереї шведського міста 
Лунд, поки низка акцій протесту в грудні минулого року не привела до закриття виставки. 
Фон Хауссвольф стверджує, що для створення цього полотна він зібрав попіл із крематорію 
в Майданеку під час своєї поїздки в колишній нацистський табір у 1989 році.

За словами польських прокурорів, у них досі немає доказів того, що злочин дійсно мав 
місце. Якщо художнику буде висунуто звинувачення в тому, що він вчинив наругу над пра-
хом покійних, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

ВВС-Україна, 10 січня 2013 року

Polska prowadzi dochodzenie w sprawie obrazu
„z popiołów Holocaustu”

Prokuratura w Polsce wszczęła śledztwo w związku z informacją, że szwedzki artysta do tworzenia 
swego obrazu, stosował prochy z hitlerowskiego obozu zagłady na Majdanku.

Obraz narysowany przez Carla Michaela von Haussvolfa, był wystawiany w galerii szwedzkiego 
miasta Lund, dopóki szereg akcji protestacyjnych w grudniu ubiegłego roku, nie doprowadziło do 
zamknięcia wystawy. Von Haussvolf twierdzi, że dla tworzenia obrazu zebrał popioły z krematorium 
na Majdanku podczas wizyty w byłym obozie w 1989 roku.

Według polskich prokuratorów, nadal nie ma dowodów na to, że przestępstwo faktycznie miało 
miejsce. Jeśli zostanie udowodnione, że artysta popełnił profanację prochów zmarłych, grozi mu do 
ośmiu lat więzienia.

BBC-Ukraina, 10 stycznia 2013 roku

Поляки знімуть фільм про аварію
президентського літака Ту-154 під Смоленськом  

Польський режисер Антоні Краузе має намір навесні 2013 року розпочати зйомки фільму 
про авіакатастрофу Ту-154, в якій загинув Президент Польщі Лех Качинський. Про це по-
відомляє Польське радіо із посиланням на продюсера картини Мачея Павлицького.

Режисер Краузе відомий, зокрема, по роботі над екранізацією книги «Акваріум» Віктора 
Суворова. У 2011 році вийшла в світ остання його картина, в якій розповідається про роз-
стріл демонстрації робітників у Гдині в 1970 році. Зазначимо, Лех Качинський, котрий заги-
нув в авіакатастрофі, особисто здійснював патронаж зйомок цього фільму.

Виконавців головних ролей Павлицький не назвав, проте зазначив, що бажання зіграти 
у фільмі виявило чимало відомих акторів. Зйомки планують провести у Польщі, а також у 
США і Грузії з кінця березня – початку квітня. Прем’єра фільму запланована на 2014 рік.

www.korrespondent.net, 8 січня 2013 року

Polacy będą kręcić fi lm o katastrofi e prezydenckiego
TU-154 pod Smoleńskiem 

Polski reżyser Antoni Krauze, zamierza wiosną 2013 roku, rozpocząć prace nad realizacją fi lmu 
o wypadku samolotu ТU-154, w którym zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński - poinformowało 
o tym Polskie Radio. Producentem  fi lmu jest Maciej Pawlicki.

Reżyser Krauze zasłynął, w szczególności, z pracy nad ekranizacją książki «Akwarium» Wiktora 
Suworowa. W 2011 roku ukazał się jego fi lm, opowiadający o rozstrzelaniu robotników podczas 
demonstracji w Gdyni w 1970 roku. Zauważmy, że Lech Kaczyński, który zginął w wypadku, oso-
biście patronował nakręceniu tego fi lmu.

Pawlicki nie wymienił wykonawców głównych ról, ale zauważył, że chęć zagrania w fi lmie, wyraziło 
wielu słynnych aktorów. Film zaplanowano kręcić w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i Gruzji. Zdję-
cia ruszają pod koniec marca – na początku kwietnia, a premiera fi lmu jest planowana na rok 2014.

www.korrespondent.net, 8 stycznia 2013 roku

Точка зору

- Od wstąpienia Polski do 
UE w 2004 roku z satysfakcją 
obserwowałem zaangażowa-
nie polskich władz w dialog 
pomiędzy UE a Ukrainą. Co 
do samej Unii, to mam mie-
szane odczucia. Oczywiście, 
przynależność do Wspólno-
ty ma ogromne zalety, pole-
gające przede wszystkim na 
swobodzie przepływu osób i 
kapitału w obrębie przestrze-
ni europejskiej, możliwość 
udziału w programach fi nan-
sowanych przez UE, również 
dotyczących takich sfer jak 
kultura i nauka. Bardzo waż-
ny jest program Erasmus, ma-
jący na celu fi nansowanie wy-
jazdów studentów na studia 
w innym kraju europejskim 
oraz wspieranie współpracy 
uczelni wyższych ze wszyst-
kich krajów członkowskich 
UE. Niestety, obecność w 
strukturach wspólnotowych 
niesie ze sobą pewne nega-

tywy. Myślę tu o wyższości 
prawa i procedur unijnych 
nad narodowymi i pod-
porządkowaniu interesów 
państw interesowi Wspólno-
ty. Nie wdając się w szczegóły 
twierdzę, że nie wszystko, co 
dobre dla Unii Europejskiej 
jest z pożytkiem dla Polski. 
Jednym z takich problemów 
jest sprawa granicy polsko-
-ukraińskiej i ograniczeń w 
jej przekraczaniu dla Ukraiń-
ców. Nie dość, że jest ogrom-
ną przeszkodą w naszych 
kontaktach, to jeszcze powo-
duje sytuacje korupcjogenne. 
Jeśli chodzi o ukraińską scenę 
polityczną, to rozumiem ją 
coraz mniej. Mam wrażenie, 
że władze Ukrainy deklaru-
jąc proeuropejski kierunek 
rozwoju państwa, nie robią 
nic w tym kierunku. Politycy 
preferują i realizują własne 
cele. Pytanie, kiedy polity-
kom europejskim skończy się 

cierpliwość do tej gry, a zdaje 
się, że już się kończy. Z kolei 
Rosja nigdy nie ukrywała, 
że nie dopuści do integracji 
Ukrainy z UE i coraz bardziej 
uzależnia Ukrainę od siebie. 
Rządząca Partia Regionów od 
początku otwarcie mówiła o 
integracji z Rosją i, jak na ra-
zie, skutecznie to realizuje. Z 
ogromnym niepokojem przy-
jąłem ustawę o zasadach po-
lityki językowej na Ukrainie. 
Na koniec dodam jednak, że 
wyniki ostatnich wyborów 
mogą dawać nadzieję choćby 
na spowolnienie tego kursu. 
Ale to pewnie będzie zależa-
ło od tego, czy partie opozy-
cyjne znajdą wspólny język i 
płaszczyznę do porozumienia 
i współpracy.

Rozmawiał Wiktor JARUCZYK

собом і з якомога більшою 
повагою. Маю велику на-
дію, що нам вдасться цього 
досягнути. Щоправда вва-
жаю, що цей процес не буде 
простим.

- Польща віддавна є 
медіатором між Європей-
ським Союзом та Украї-
ною, багато зроблено задля 
інтеграції нашої країни зі 
Спільнотою. Росія ж ро-
бить усе можливе, щоб 
не випустити України із 
кола своїх впливів, а ба-
гато українських політи-
ків є інструментами такої 
волі  «старшого брата». Чи 
не маєте Ви враження, що 
нинішня українська влада 
не зацікавлена у зближенні 
України із Заходом? 

- Від моменту вступу 
Польщі до Євросоюзу у 
2004 році із задоволенням 
спостерігав за ангажуван-
ням польських властей у 
діалог між ЄС та Україною. 
Щодо самого Євросоюзу, то 
маю суперечливі відчуття. 
Звичайно, приналежність 
до Спільноти має величез-
ні переваги, які полягають, 
передусім, на свободі пере-
міщення осіб та капіталу у 
європейському просторі, 

на можливості участі у про-
грамах, фінансованих ЄС, 
а також стосуються таких 
сфер, як культура та наука. 
Дуже важливою є програма 
«Erasmus», яка має на меті 
фінансування виїздів сту-
дентів на навчання в інші 
європейські країни, а також 
підтримку співпраці вищих 
навчальних закладів з усіх 
країн-членів ЄС. На жаль, 
перебування в європей-
ських структурах несе із со-
бою також певні негативні 
фактори. Тут маю на увазі 
перевагу права і процедур 
ЄС над національними, а 
також підпорядкування 
інтересів країн інтересові 
Спільноти. Не вдаючись у 
деталі, вважаю, що не все, 
що є добрим для Європей-
ського Союзу, є корисним 
для Польщі. Однією із таких 
проблем є справа польсько-
українського кордону та 
обмеження в його перетині 
для українців. Мало того, 
що це – велика перешкода у 
наших контактах, так це ще 
викликає корупційні ситуа-
ції. Якщо ідеться про укра-
їнську політичну сцену, то 
розумію її усе менше. Маю 
враження, що українська 

влада, декларуючи проєв-
ропейський напрямок роз-
витку країни, сама нічого не 
робить у цій справі. Політи-
ки висувають та реалізують 
власні цілі. Постає запитан-
ня: коли європейським по-
літикам урветься терпіння 
брати участь у такій грі? Ви-
дається, що вже урвалося. 
У свою чергу, Росія ніколи 
не приховувала, що не до-
пустить інтеграції України 
із ЄС і все більше робить 
Україну залежною від себе. 
Правляча Партія регіонів 
від початку відкрито гово-
рила про інтеграцію із Ро-
сією і, поки що, результа-
тивно її реалізує. З великим 
неспокоєм сприйняв За-
кон «Про засади державної 
мовної політики» в Україні. 
Насамкінець додам, що ре-
зультати останніх виборів 
можуть давати надію хоча 
б на сповільнення такого 
курсу. Проте це залежатиме 
від того, чи опозиційні пар-
тії знайдуть спільну мову і 
площину для порозуміння і 
співпраці. 

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК
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Українці більше хочуть у ЄС,
а не в Митний союз

Майже половина українців (48%) підтри-
мують вступ України в Європейський Союз. 
При цьому 40% хотіли б бачити свою країну 
в Митному Союзі. 

Про це свідчать результати дослідження 
фонду Демократичні ініціативи та Центру 
Разумкова. Як показали дані опитування, 
15% українців підтримують вступ України 
в НАТО.

Відповідаючи на запитання щодо того, 
куди рухається країна упродовж останнього 
року, більшість (38,7%) відповіли, що ніку-
ди. Ще 24,4% вважають, що країна підсилює 
інтеграцію з Росією і країнами СНД, 18,7%, 
що країна більше інтегрується в ЄС, і 18,2% 
опитаних заявили, що їм важко відповісти 
на це запитання.

Дослідження показало, що думки вибор-
ців різних політичних сил щодо того, в якому 
напрямку рухається Україна, розділилися: 
виборці Партії регіонів (39%) і КПУ (38%) пе-
реважно вважають, що Україна йде до більш 
тісної інтеграції з Росією і країнами СНД, а 
виборці Батьківщини, УДАРу і Свободи вва-
жають, що Україна нікуди не рухається.

Крім того, згідно з даними опитування, 
лише 22,5% українців можуть судити про 
життя в розвинених демократіях, виходя-
чи зі свого власного досвіду, оскільки вони 
бували в країнах ЄС, Канаді або США. При 
цьому 77,1% ніколи в цих країнах не бували.

Опитування проводилося з 21 по 24 
грудня 2012 року, участь у ньому взяли 2009 
респондентів, старших за 18 років, у всіх об-
ластях України, Києві та Криму. Теоретична 
похибка вибірки не перевищує 2,3% з імо-
вірністю 0,95. 

Інтерфакс-Україна, 10 січня 2013 року

НАТО продовжить оренду 
українського літака

Північноатлантичний альянс вирішив 
продовжити контракт на оренду українських 
і російських важких транспортних літаків 
«АН-124 Руслан» до 31 грудня 2014 року.

Як повідомив президент-генконструктор 
держпідприємства «Антонов» Дмитро Ківа, 
відповідний договір був підписаний між 
Агентством «NAMSA» (матеріально-техніч-
не постачання НАТО) і українсько-росій-
ською «Ruslan SALIS».

Згідно з умовами контракту, чотири літа-
ки надаються на вимогу замовника, а ще два 
літаки постійно перебувають в базовому ае-
ропорту «Ruslan SALIS» в Лейпцигу.

Варто відзначити, що «Авіалінії Антоно-
ва» і російська «Волга-Дніпро» – провідні 
світові оператори важкого транспортного 
«Ан-124-100 Руслан» вантажопідйомністю 
150 тонн. З 2006 року вони забезпечують 
надання послуг в рамках програми «SALIS».

Так, в кінці 2005 року партнери уклали з 
агентством матеріально-технічного поста-
чання при НАТО NAMSA трирічний, з пра-
вом продовження, договір на перевезення 
вантажів в інтересах НАТО і ЄС.

Наприкінці 2008 року контракт був про-
довжений на два роки, а в грудні 2010 року – 
ще на два роки.

«Радіо Свобода», грудень 2012 року

НАТО розгортає «Patriot» на 
кордоні Туреччини з Сирією

 Північноатлантичний альянс приступив 
до розгортання перших батарей зенітно-ра-
кетних комплексів «Patriot» у Туреччині по-
ряд із сирійським кордоном.

Про це повідомляється на сайті військо-
вого командування США в Європі.

«Всього на турецькому кордоні буде роз-
міщено шість зенітно-ракетних батарей 
«Patriot»: дві із США, дві з Німеччини, і дві 
з Нідерландів. Очікується, що усі шість ба-
тарей почнуть нести бойове чергування з 
кінця січня», - зазначає видання.

Рішення про розгортання батарей 
«Patriot» уздовж кордону Туреччини з Сирі-
єю було прийнято НАТО на початку грудня 
на фоні зростання побоювань про те, що 
Сирія може застосувати хімічну зброю. З 

таким проханням до керівництва альянсу 
звернулася турецька влада.

 ВВС-Україна, 4 січня 2013 року

НАТО передало афганським 
силам безпеки 90% відпові-
дальності за ситуацією
у країні

 НАТО передало майже 90 відсотків від-
повідальності за ситуацію з безпекою в Аф-
ганістані місцевим силовим структурам.

 «Я вітаю оголошення Президента Афганіс-
тану Карзая про четверту групу афганських 
провінцій, міст та районів, у яких упродовж 
останніх місяців були реалізовані заходи пе-
рехідного періоду. Це рішення означає, що 
афганські силові структури набули відпові-
дальності за безпеку 87 відсотків місцевого 
населення, зокрема у 23 із 34 афганських про-
вінцій», - йдеться у заяві Генерального секре-
таря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Глава Альянсу також наголосив, що це 
стало вагомим кроком для подальшого 
набуття повної відповідальності силових 
структур Афганістану за безпеку на терито-
рії країни, що повинно відбутися до кінця 
2014 року. Як повідомляло агентство, Украї-
на також взяла на себе зобов’язання продо-
вжити участь у складі міжнародної коаліції 
країн-членів НАТО та партнерів в Афганіс-
тані після 2014 року.

 Укрінформ, 4 січня 2013 року

Африканський союз
закликав НАТО ввести
війська в Малі

«Це проблема не тільки Африки. Це сві-
това, міжнародна проблема. НАТО слід взя-
ти участь в операції», - заявили представни-
ки Африканського союзу

Рада Безпеки ООН санкціонувала в груд-
ні 2012 року введення 3,3 тисячі військовос-
лужбовців африканських країн (AFISMA) у 
Малі. Згідно з резолюцією РБ ООН, завдан-
нями AFISMA, які поки направлені в Малі 
на рік, стане допомога в розбудові системи 
оборони і сил безпеки, відновлення нор-

мального життя в північних районах країни, 
які перебувають під контролем озброєних 
груп, виконання владою завдання захисту 
населення і надання гуманітарної допомоги.

www.uanato.info, 10 січня 2013 року

США допускають повне виве-
дення військ із Афганістану

Представники Білого дому уперше до-
пустили варіант, при якому після виведення 
основних сил НАТО 2014 року в Афганіс-
тані взагалі не залишиться американських 
військ, навіть спецпідрозділів. 

Про це повідомив заступник радника 
Президента США з національної безпеки 
Бен Родс, коментуючи майбутні переговори 
Президента США Барака Обами з афган-
ським лідером Хамідом Карзаєм. 

Він повідомив, що США керуються «дво-
ма цілями: позбавити талібів притулку, а 
також навчити і оснастити афганські сили 
національної безпеки». За його словами, 
адміністрація Барака Обами розглядає ши-
рокий спектр варіантів військової присут-
ності країни в Афганістані, і серед них є і 
«нульовий варіант». 

Українські новини, 9 січня 2013 року

Завдяки полякам затримано 
афганського терориста

Польські та афганські солдати затримали 
небезпечного терориста в афганській про-
вінції Ґазні .

Він був «номером один» у списку най-
більш активних талібів на сході Афганіста-
ну, а його організація несе відповідальність 
за загибель шести польських вояків. 

«Мулла Абдул Кабір був оголошений у 
розшук за злочини проти мирних громадян 
і посадових осіб», – пояснює капітан Януш 
Блащак з відділу інформації польського 
контингенту в Афганістані. 

www.polradio.pl, 8 січня 2013 року
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Ukraińcy bardziej pragną
do UE, a nie do Unii Celnej

Prawie połowa Ukraińców (48%) wyraża 
chęć przystąpienia Ukrainy do Unii Europej-
skiej. Natomiast 40% pragnie widzieć swój kraj 
w Unii Celnej.

Są to wyniki badań Funduszu Demokra-
tycznej Inicjatywy i Centrum Razumkowa. Jak 
pokazują badania, 15% Ukraińców wyraża chęć 
przystąpienia Ukrainy do NATO.

Odpowiadając na pytanie, dokąd zmierza 
kraj przez ostatni rok, większość (38,7%) odpo-
wiedziała, że w żadnym kierunku. Jeszcze 24,4% 
uważa, że kraj umacnia integrację z Rosją i kra-
jami WPN, 18,7%, że kraj bardziej jest integro-
wany do UE і 18,2% respondentów stwierdziło, 
że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie.

Badania wykazały, że opinie wyborców róż-
nych sił politycznych wobec kierunku, w którym 
zmierza Ukraina, są różne: wyborcy Partii Re-
gionów (39%) i KPU (38%) w wiekszości uwa-
żają, że Ukraina kroczy do bardziej ścisłej inte-
gracji z Rosją i krajami WPN, a wyborcy partii 
„Batkiwszczyna”, „UDAR” i „Swoboda” uważają, 
że Ukraina nie kroczy w żadnym kierunku.

Ponadto, według wyników badań, tylko 22,5% 
Ukraińców może oceniać życie w rozwiniętych 
demokracjach w oparciu o własne doświadcze-
nie, ponieważ oni zwiedzili kraje UE, Kanadę 
lub Stany Zjednoczone. Natomiast 77,1% re-
spondentów nigdy w tych krajach nie było.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 
od 21 do 24 grudnia 2012 roku. Brało w nich 
udział 2009 pełnoletnich respondentów ze 
wszystkich obwodów Ukrainy, Kijowa i Krymu. 
Błąd próby nie przekracza 2,3% z 0,95 prawdo-
podobieństwa. 

Interfaks-Ukraina, 10 stycznia 2013 roku

NATO będzie nadal dzierżawić 
ukraiński samolot

Sojusz Północnoatlantycki podjął decyzję o 
przedłużeniu umowy dzierżawy ukraińskich i 
rosyjskich ciężkich samolotów transportowych 
«AN-124 Ruslan» do 31 grudnia 2014 roku.

Według informacji prezydenta i generalnego 
konstruktora przedsiębiorstwa państwowego 
«Antonow» Dmytra Kiwy, odpowednia umo-

wa została podpisana przez Agencję «NAMSA» 
(logistyka НАТО) i ukraińsko-rosyjską fi rmą 
«Ruslan SALIS».

Zgodnie z warunkami umowy, cztery samo-
loty są do dyspozycji zamawiającego, jeszcze 
dwa samoloty stale znajdują się na lotnisku ba-
zowym «Ruslan SALIS» w Lipsku.

Warto zauważyć, że «Antonov Airlines» i 
rosyjska fi rma «Wołga-Dniepr» są wiodącymi 
światowymi operatorami ciężkiego transportu 
«AN-124-100 Ruslan» o mocy podnoszenia 
150 ton. Od 2006 roku świadczą usługi w ra-
mach programu «SALIS».

Pod koniec 2005 roku partnerzy zawarli z 
Agencją Logistyczną NATO NAMSA umowę 
przewozu towarów w imieniu NATO i U na 
trzy lata z prawem przedłużenia.

Pod koniec 2008 roku umowa została prze-
dłużona na dwa lata, a w grudniu 2010 roku – 
na dwa kolejne lata.

«Radio Swoboda», grudzień 2012 roku

NATO wdraża «Patriot» na 
granicy Turcji z Syrią

 Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął wdra-
żanie pierwszej baterii przeciwlotniczych rakiet 
«Patriot» w Turcji w pobliżu granicy z Syrią.

Informacja została podana na stronie inter-
netowej dowództwa wojskowego USA w Euro-
pie.

„Łącznie na tureckiej granicy zostanie 
umieszczonych sześć baterii przeciwlotniczych 
«Patriot»: dwie ze Stanów Zjednoczonych, dwie 
z Niemiec i dwie z Holandii. Oczekiwano, że 
wszystkie sześć baterii zacznie nieść straż od 
końca stycznia” – mówi się w publikacji.

Decyzja o wdrażaniu baterii «Patriot» 
wzdłuż granicy Turcji z Syrią, została podjęta 
przez NATO na początku grudnia, ze względu 
na rosnące obawy, że Syria może użyć broni 
chemicznej. Z taką prośbą do przywódców So-
juszu zwróciły się władze tureckie.

BBC-Ukraina, 4 stycznia 2013 roku

NATO przekazało afgańskim 
siłom bezpieczeństwa 90% 
odpowiedzialności za sytuację 
w kraju

 NATO przekazało prawie 90 procent odpo-
wiedzialności za stan bezpieczeństwa w Afgani-
stanie lokalnym strukturom władzy.

 «Cieszę się z zapowiedzi Prezydenta Afgani-
stanu Hamida Karzaja o czwartej grupie afgań-
skich prowincji, miast i rejonów, gdzie w ostat-
nich miesiącach została wdrożona polityka 
przejściowa. Ta decyzja oznacza, że afgańskie 
struktury siłowe ponoszą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo 87 procent ludności lokalnej, w 
szczególności w 23 z 34 afgańskich prowincji» 
- powiedziano w oświadczeniu Sekretarza Ge-
neralnego NATO Andersa Fogh Rasmussena.

Szef Sojuszu również podkreślił, że był to 
ważny krok na drodze do dalszego osiągania 
pełnej odpowiedzialności przez struktury siło-
we Afganistanu za bezpieczeństwo na terenie 
kraju, co powinno nastąpić do końca 2014 roku.

Rasmussen przypomniał, że mimo ukończe-
nia pod koniec 2014 roku operacji wojskowej 
NATO w Afganistanie, wojskowo-polityczny 
blok będzie nadal wspierał ten kraj w formie 
misji szkoleniowej, która obecnie jest przygo-
towywana.

Według informacji Agencji, Ukraina rów-
nież zobowiązała się do dalszego udziału w 
międzynarodowej koalicji członków i partne-
rów NATO w Afganistanie po 2014 roku.

Ukrinform, 4 stycznia 2013 roku

Unia Afrykańska wezwała siły 
NATO do wprowadzenia wojsk 
w Mali

«To jest problem nie tylko Afryki. To pro-
blem globalny, problem międzynarodowy. 
NATO powinno wziąć udział w operacji» - 
oświadczyli przedstawiciele Unii Afrykańskiej.

Rada Bezpieczeństwa ONZ dała zezwolenie 
na wprowadzenie w grudniu 2012 roku 3,3 ty-
sięcy żołnierzy krajów afrykańskich (AFISMA) 
w Mali. Zgodnie z uchwałą Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ, wezwaniem AFISMA wobec Mali w 
tym roku, stanie się pomoc w rozwoju systemu 

obrony i sił bezpieczeństwa, przywrócenia nor-
malnego życia w północnej części kraju, która 
jest kontrolowana przez grupy zbrojne, w re-
alizacji rządowego zadania ochrony ludności i 
zapewnieniu pomocy humanitarnej.

www.uanato.info, 10 stycznia 2013 roku

USA umożliwiają całkowite 
wycofanie się wojsk
z Afganistanu

Przedstawiciele Białego Domu po raz pierw-
szy wyrazili opcję, która umożliwia wycofanie 
głównych sił NATO w 2014 roku z Afganistanu. 
Dzięki takiej operacji nie pozostałyby tam woj-
ska amerykańskie, ani siły specjalne. 

O tym poinformował zastępca Radcy Pre-
zydenta USA ds. Bezpieczeństwa Narodowego 
Ben Rhodes, komentując nadchodzące rozmo-
wy, między Prezydentem Barackiem Obamą, a 
przywódcą Afganistanu -Hamidem Karzajem. 

Powiedział on, że Stany Zjednoczone w ten 
sposób mają na celu „pozbawić talibów schro-
nienia oraz wyszkolić i wyposażyć afgańskie 
siły bezpieczeństwa narodowego”. Według nie-
go, administracja Baracka Obamy rozważa sze-
reg opcji wojskowej obecności kraju w Afgani-
stanie, w tym też „opcję zerową”. 

Ukraiński Nowyny, 9 stycznia 2013 roku

Dzięki Polakom został 
zatrzymany afgański terrorysta

Polscy i afgańscy żołnierze zatrzymali nie-
bezpiecznego terrorystę w afgańskiej prowincji 
Ghazni.

Był on «numerem jeden» na liście najbar-
dziej aktywnych talibów na wschodzie Afgani-
stanu, a jego organizacja ponosi odpowiedzial-
ność za śmierć sześciu polskich żołnierzy. 

Mułła Abdul Kabir był poszukiwany z po-
wodu zbrodni przeciwko ludności cywilnej 
i urzędników – mówi kapitan Janusz Blaszczak 
z działu informacji polskiego kontyngentu 
w Afganistanie. 

www.polradio.pl, 8 stycznia 2013 roku
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РОБОТА/PRACA /
Луцький міський центр зайнятості

Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги 

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

м. Луцьк, вул. Ярощука, 2, тел.: 72-72-58‚ 4-92-68

Апаратник терміч-
ного оброблення 
ковбасних виробів 

  1 500 обов’язки апаратника термічного об-
роблення ковбасних виробів

Бармен   1 200 порядність, охайність, кафе «Космос»

Бармен   1 200 робота в кафе «Луцьк», вул.Гордіюк, 2, 
з 9.00 до 17.00 години

Бармен   1 240 Робота в прем’єр-кафе «Гільдія» по 
вул.Лесі Українки, комунікабельність, 
знання касового апарату

Бармен   1 200 робота у кафе «Піца Челентано» по 
пр. Волі, 9, попередньо телефонувати і 
запитувати Надію Михайлівну

Бармен   1 500 робота в барі «Агдаш» с.Маяки, графік 
- тиждень через тиждень, з/п від 100 
грн. вдень

Бетоняр   1 147 вміння працювати з бетонозмішуваль-
ними установками, режим роботи з 9 
до 18 год.

Бетоняр   1 230 робота на будівництві житлового 
будинку, наявність посвідчення

Бухгалтер   1 500 знання 1-С бухгалтерії, версія 7.7, 
режим роботи з 9 до 18 год.

Бухгалтер-ревізор   1 500 проведення ревізії на складах сіль-
ськогосодарської техніки в філіалах 
підприємства

Вальцювальник 
сировини та напів-
фабрикатів

  1 207 обов’язки вальцювальника сировини 
і напівфабрикатів (фізично сильний 
чоловік без шкідливих звичок)

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 200 здійснення пасажирських перевезень 
автобусом «Богдан» в межах міста

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 300 обов’язки водія автотранспортних 
засобів,наявність прав водія категорії 
В, С

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 500 обов’язки водія вантажного автомобі-
ля, категорія В, С

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 200 перевезення працівників підприєм-
ства по мірі необхідності по м.Луцьку

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 поїздки в межах України та міжнарод-
ні перевезення, робота на автомобілі 
DAF AE45LF, на співбесіду попередньо 
домовлятись за телефоном

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 500 робота в с.Жидичин,відрядження по 
Україні.

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 700 робота на автомобілі «Валдай» та 
«Камаз», трактор

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 600 робота на вантажному автомобілі DАF 
ХF95 рефрежиратор, поїздки за кордон

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 поїздки в межах України та міжнарод-
ні перевезення, робота на автомобілі 
DAF AE45LF, на співбесіду попередньо 
домовлятись за телефоном

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 147 Перевезення вантажів за кордон, 
наявністькатегорії Е, відповідальне 
ставлення до роботи.

Водій-випробувач   2 000 водій-випробувач автобусів, тролей-
бусів

Геодезист   2 000 знання програми Autocad, виконання 
робіт із землеустрою

Головний бухгалтер   2 000 знання 1-С бухгалтерії,версія 7, до-
мовитись про співбесіду за тел.770144 
(Мирослава Георгіївна)

Друкар флексографіч-
ного друкування

  1 700 нанесення малюнку на поліетиленову 
плівку, піднімання рулонів з поліети-
леновою плівкою

Експедитор тран-
спортний

  2 300 доставка товару по області, збір за-
мовлень

Електрик цеху   2 000 Поточний та капітальний ремонт 
електрообладнання цеху. 3-4 група 
допуску,

Електрогазозварник   1 741 дугове електрозварювання труб

Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

  2 000 робота в механо-складальному цеху

Електромонтажник-
налагоджувальник

  1 200 відповідальність

Електромонтер з 
ремонту та монтажу 
кабельних ліній

  1 897 обов’язки електромонтера з ремонту 
та монтажу кабельних ліній

Електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

  1 250 допуск до роботи з напругою до та 
понад 1000 в

Електромонтер кон-
тактної мережі

  1 740 обов’язки електромонтера контактної 
мережі

Закрійник   1 200 закрійник легкого жіночого одягу (на 
самозакрій)

Інженер з охорони 
навколишнього 
середовища

   850 обов’язки інженера з охорони на-
вколишнього середовища, на період 
відпустки по догляду за дитиною до 
6 років 

Інженер з проектно-
кошторисної роботи

  1 500 розробка кошторисної документації

Інженер з ремонту   1 520 обов’язки інженера (електромеханіка) 
з ремонту офісної техніки

Інженер-будівельник   1 400 знання програм «АВК-5», «АutoCad»

Інженер-землевпо-
рядник

  2 000 знання програми Autocad, GIS, ви-
конання геодезичної зйомки, навички 
роботи з тахеометром

Інженер-програміст   2 000 знання основ програмування, 
комп’ютерних систем, бухгалтерія 1С, 
версія 8.2

Касир торговельного 
залу

  1 400 направляти на співбесіду в торговий 
центр «Луцьк» пр.Волі ,1, попередньо 
телефонувати про зустріч.

Касир торговельного 
залу

  1 200 Робота в одну зміну два дні через два 
дні, звертатися в магазин «ВІО ковба-
си» по вул. Федорова, 5. Попередньо 
телефонувати 

Касир торговельного 
залу

  1 185 робота в магазині «Вопак» за адресою: 
м. Ковель, вул. Незалежності, 106

Комплектувальник 
меблів

  1 500 робота на складі «МЕБЛІ-НОВА», 
вул.Рівненська,44, знання складових 
частин меблів

Кондитер   1 185 робота в магазині «Вопак» за адресою: 
Київський м-н, 11

Кухар   1 147 вміння готувати італійські страви

Кухар   1 400 направляти на співбесіду в торговий 
центр «Луцьк», попередньо телефону-
вати про зустріч.

Кухар   1 200 обов’язки кухаря, знання калькуляцій; 
пр-т Волі, кафе «Червона калина»

Кухар   1 195 приготування їжі для населення

Кухар   1 200 робота в кафе «Фарт». Режим роботи з 
11.00 до 23.00 (тиждень через тиждень)

Кухар   1 240 Робота в прем’єр- кафе «Гільдія», 
зарплата +14% премія, підготовка 
бенкектів

Кухар   1 500 робота в барі «Агдаш» с.Маяки, графік 
- тиждень через тиждень, з/п від 100 
грн. в день

Кухонний робітник   1 200 обов’язки кухонного працівника, 
бажано досвід роботи, вік значення не 
має; пр-т Волі, кафе «Червона калина»

Кухонний робітник   1 190 Робота в прем’єр-кафе «Гільдія» по 
вул. Лесі Українки, 37

Листоноша (поштар)   1 325 обов’язки листоноші, матеріально-
відповідальна особа, доставка пошти, 
пенсій, товарів народного споживання

Лицювальник-пли-
точник

  1 230 робота на будівництві житлового 
будинку

Лицювальник-пли-
точник

  1 230 робота на будівництві житлового 
будинку

Лицювальник-пли-
точник

  1 230 робота на будівництві житлового 
будинку

Лікар-лаборант   1 382 робота лікаря-лаборанта в лаборато-
рії клінічної діагностики, наявність 
сертифіката спеціаліста.

Майстер дільниці   2 800 контроль за виконанням робіт по-
точного ремонту житлового фонду 
(покрівля)

Майстер цеху   1 353 Майстер-кондитер, досвід роботи 
кондитером

Маляр   2 000 фарбування автобусів, тролейбусів та 
їх складових, робота в малярному цеху

Маляр   2 000 поточний ремонт житлового фонду 
(фарбування, побілка)

Машиніст екскава-
тора

  1 147 навики роботи на імпортному  екс-
каваторі «Fiat-Hitachi», наявність 
посвідчення тракториста

Машиніст різальних 
машин

  1 500 піднімання рулонів з поліетиленовою 
плівкою, різати плівку на різальних 
машинах

Машиніст холодиль-
них установок

  1 
515,33

обслуговування автоматизованих 
холодильних установок (АХУ)

Менеджер (управи-
тель) із збуту

  1 300 обов’язки менеджера із збуту ков-
басних виробів, наявність власного 
автомобіля

Мийник посуду   1 147 з обов’язками прибиральника

Монтажник з 
монтажу сталевих 
та залізобетонних 
конструкцій

  1 230 робота на будівництві житлового 
будинку

Монтажник зв’язку-
кабельник

  1 147 встановлення та обслуговування 
Інтернету

Монтажник зв’язку, 
кабельник

  3 000 Монтаж та прокладання Інтернет-ка-
белю, налаштування систем Інтернету, 
відповідальність

Муляр   1 230 робота на будівництві житлового 
будинку

Налагоджувальник 
машин і автома-
тичних ліній для 
виробництва виробів 
із пластмас

  1 300 налагодження машин і автоматичних 
ліній для виробництва виробів із 
пластмаси, робота три дні в тиждень

Налагоджувальник 
технологічного устат-
кування (електронна 
техніка)

  2 086 вміння ремонтувати та налагоджувати 
електронну техніку

Начальник відділення 
зв’язку

  1 810 можливе навчання, знання касового 
апарата

Оператор відеозапису   1 147 відповідальне ставлення до обов’язків, 
робота в супермаркеті «Вопак»

Оператор фарбуваль-
но-сушильної лінії та 
агрегата

  1 500 робота з порошковою фарбою, знання 
процесів миття та сушіння

Офіціант   1 230 робота в кафе «Гільдія» по вул.Лесі 
Українки, 37, комунікабельність,

Офіціант   1 200 робота в кафе «Космос»

Офіціант   1 250 робота в кафе «Фарт»  вул. Ковельська, 
8а

Офіціант   1 400 робота в міні-маркеті за адресою пр-т 
Волі, 29а

Офіціант   1 147 робота в ресторані «Піраміда», можли-
ве стажування

Офіціант   1 500 робота в барі «Агдаш» с.Маяки, графік 
- тиждень через тиждень, з/п від 100 
грн. в день

Перукар (перукар - 
модельєр)

  1 200 перукарня «Фрамезі», чоловічий зал

Підсобний робітник   1 147 виконання підсобних робіт в струк-
турних підрозділах підприємства, 
спецодяг видається

Підсобний робітник   1 147 Житлове будівництво

Прибиральник служ-
бових приміщень

  1 250 обов’язки прибиральника службових 
приміщень

Прибиральник тери-
торій

  1 147 прибирання території, довідка МСЄК 
(загальні захворювання)   

Продавець непродо-
вольчих товарів

  1 500 торгівля меблями, знання складових 
частин меблів

Продавець продо-
вольчих товарів

  1 500 направляти на співбесіду в маг. «Мі-
німаркет», пр.Волі,29, режим роботи 
доба через три.

Продавець продо-
вольчих товарів

  1 147 Направляти на співбесіду попередньо 
телефонуючи, магазин «Шанс», по вул.
Станіславського, 50.

Продавець продо-
вольчих товарів

  1 500 обов’язки продавця продовльчих 
товарів

Продавець продо-
вольчих товарів

  1 500 робота в барі «Агдаш» с.Маяки, графік 
- тиждень через тиждень, з/п від 100 
грн. в день

Робітник з комплек-
сного обслуговування 
й ремонту будинків

  2 000 поточний ремонт та обслуговування 
будівель

Слюсар з експлуатації 
та ремонту газового 
устаткування

  1 700 знання газового устаткування, досвід 
роботи в галузі газопостачання

Слюсар з механоскла-
дальних робіт

  2 000 робота в складальному цеху, знання 
складових автобуса

Слюсар з механоскла-
дальних робіт

  1 800 усунення неполадок, що виникають 
в процесі екплуатації обладнання і 
механізмів, проводить профілактичні 
заходи - технічне обслуговування і 
планові ремонти, забезпечує їх трива-
лу і безперебійну роботу

Слюсар з ремонту 
автомобілів

  1 147 обов’язки слюсара з ремонту автомо-
білів, автобусів

Слюсар з ремонту 
автомобілів

  1 800 ремонт та обслуговування вантажних 
автомобілів, робота в с.Жидичин

Слюсар-електрик з 
ремонту електроус-
таткування

  1 200 встановлення електропроводки на 
автотракторній техніці сільськогоспо-
дарського призначення

Слюсар-ремонтник   1 200 ремонт автотракторної техніки, зна-
ння складових с/ г техніки, режим 
роботи з 08 до 17 год., домовитись про 
співбесіду за телефоном

Соціальний праців-
ник

  1 420 виконання обов’язків маляра

Соціальний робітник   1 420 виконання обов’язків електрика, на-
явність допуску до 1000 Вт

Соціальний робітник   1 420 виконання обов’язків слюсаря-сан-
техніка

Теплотехнік   1 600 обов’язки інженера-теплотехніка

Технік-електрик   1 147 знання функціонування електричних 
мереж

Технік-електрик   1 800 ремонт електропроводки та електро-
інструменту

Технік-програміст   1 147 знання програмної мови PHP

Токар   1 746 з навиками роботи фрезерувальника

Токар   2 000 робота в механоскладальному цеху

Тракторист   1 700 наявність посвідчення, робота на 
тракторі ЮМЗ із навісним обладнан-
ням, чистка снігу
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17 січня 2013 Стипендійні програми

Program Stypendialny
im. Lane'a Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Polsko-Amerykańska 
Komisja Fulbrighta ogłaszają kolejną edycję otwartego konkur-
su dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, 
Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia 
im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2013/2014.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształce-
nie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, 
gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach 
i w regionie. 

Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 
tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

DZIEDZINY:

• Ekonomia i zarządzanie
• Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona 

środowiska, służba zdrowia)
• Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
• Prawo
• Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
• Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
• Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

KANDYDACI:

• W roku akademickim 2013/2014 Program Kirklanda 
adresowany jest do osób reprezentujących następujące 
środowiska:

• eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i 
samorządowych

• przedsiębiorcy, menedżerowie
• liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i 

aktywności obywatelskiej
• nauczyciele akademiccy
• dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

• Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z 
wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego 
pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)

• Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra) 
• Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
• Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z 

zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub 
znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez 
kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w 
takim przypadku akceptowana jest bierna znajomość języka 
polskiego)

• Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

PREFERENCJE:

• Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i 
społecznych

• Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
• Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
• ankieta danych personalnych
• projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie 

Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i 
planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).

2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia 
i kwalifi kacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym 
jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym 
(w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą 
elektroniczną. 

3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia 
dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną. 

REKRUTACJA:

Wybór około 50 najlepszych kandydatów w trzyetapowym 
procesie selekcji:

 I etap – ocena formalna wniosków
 II etap – ocena merytoryczna wniosków
 III etap – rozmowy kwalifi kacyjne (15.04-09.05.2013).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym 
pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych 
rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2013.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:
http://kirkland.edu.pl
Należy go wypełnić w trybie on-line. 
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować 
wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. 
Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografi ą kandydata 
należy wysłać pocztą na adres Komisji Fulbrighta.

Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i 
wysłać na adres: Kirkland@fulbright.edu.pl 

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa:
1 marca 2013 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie 
będą rozpatrywane. 


