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Володимир Лис:
«Україна матиме
Нобелівського лауреата!»
Wołodymyr Łys:
«Ukraina będzie miała
laureata Nagrody Nobla!»

«Прогнозування погоди – це моє
персональне стихійне лихо».
«Prognozowanie pogody to jest
moja osobista klęska».
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Польський клас
у Берестечку
Polska klasa
w Beresteczku

Фото Володимира ХОМИЧА

Відкриття класу завершило добру
справу, яка була розпочата 15 років тому
Otwarcie klasy stało się końcowym
etapem „dobrej sprawy”, którą rozpoczęto 15 lat temu.
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У костелі втретє зазвучали
міжнародні колядки
W łuckiej katedrze po raz
trzeci zabrzmiały międzynarodowe kolędy
Українці і поляки, чехи і вірмени, німці – усі прославляли народження Ісуса Христа.
Ukraińcy, Polacy, Czesi oraz Ormianie i Niemcy – wszyscy wielbili narodziny Jezusa Chrystusa.

«Акт Злуки»: перезавантаження
Akt Zjednoczenia: reset
22.

22

stycznia 1919 roku na placu św. Sofii w Kijowie ogłoszoсічня 1919 року в Києві на Софіївському майдані було
no akt zjednoczenia dwóch ówczesnych państw – URL i
проголошено об'єднання двох тодішніх держав УНР
ZURL – w jedno ukraińskie państwo, które powstało po rozpadzie та ЗУНР в єдину соборну Українську державу, що постала на
Imperiów Rosyjskiego i Austro-Węgierskiego.
уламках Російської і Австро-Угорської імперій.
łecznościowi, wreszcie sami obywatele odwołują się do sztucznego podziału Ukrainy
na Wschód, Zachód, Południe itd.
Paradoks, bo gdzie jest wymarzona
przez lata konsolidacja? Dlaczego ludzie w
czasie trudnej wrogiej okupacji znaleźli w
sobie siły dla jedności, a mając niepodległość działają wbrew swoim zasadom? Być
może podział na segmenty elektoralne w
końcu lat 90-tych zeszłego wieku dla kogoś
był korzystny? Apogeum takiego możliwego podziału stał się przełomowy 2004 rok.
Co musi się stać, żeby miała miejsce
kolejna jedność? Oczywiście nie doprowadzą do tego populistyczne hasła liderów politycznych. Ich szanse są bliskie
zeru. Przy tym możemy tak powiedzieć
zarówno o partiach, będących u steru władzy, jak i o opozycji. O wiele więcej szans
na zjednoczenie Ukraińców ma ich trudne położenie w kwestii rozwiązań problemów gospodarczo-społecznych. Mimo
że brzmi to paradoksalnie, największym
czynnikiem wspólnych działań Ukraińców staje się ucisk wolności, «pomyślnie»
realizowany za kadencji Janukowicza.
Naszym zdaniem właśnie te procesy mogą
spowodować reset Aktu Zjednoczenia.
W Dniu Jedności w każdym zakątku Ukrainy odbywają się różne przedsięwzięcia,
w ramach których ludzie
Oficjalnie Dzień Jedności
tradycyjnie tworzą żywy łańcuch tak,
obchodzony jest
jak było to w 71. rocznicę zjednoczenia
na Ukrainie od 1999 roku URL i ZURL, 22. stycznia 1990 roku.
Wtedy prawie trzy miliony osób wzięły
Niestety, ostatnio coraz częściej niektó- się za ręce i w taki sposób zjednoczyły
re ukraińskie siły polityczne, działacze spo- Lwów i Kijów.Łuck nie jest wyjątkiem.

W dniu następnym zostały ogłoszone odpowiednie uchwały Kongresu
Pracy Ukrainy. ZURL otrzymała nazwę
– Zachodni Obwód URL (ZOURL). Co
prawda z powodu wojny praktyczne
zjednoczenie obu ukraińskich organizmów państwowych odłożono na przyszłość. Ten problem ostatecznie powinno było rozwiązać Ogólnoukraińskie
Zebranie Założycielskie.
Mimo to, że próba zjednoczenia
dwóch ukraińskich państw była deklaratywną, a władze URL i ZURL dalej działały osobno, czasami tylko demonstrując
wspólną pozycję w polityce zewnętrznej,
to niedługotrwałe zjednoczenie okazało
się ważnym sygnałem dla konsolidacji
Ukraińców, świadectwem dynamicznego rozwoju tożsamości narodowej,
kształtowania się narodu.
Akt Zjednoczenia, który opierał
się na odwiecznym marzeniu narodu
ukraińskiego o jednym i niepodległym
państwie, stał się potężnym przejawem
dążenia Ukraińców ku jednoczeniu etnicznemu i terytorialnemu. W znacznej
mierze sprzyjał także i przezwyciężeniu
pozostałości federalistycznych w mentalności elity politycznej.

громадські та культурні діячі і, зрештою,
самі громадяни, вдаються до штучного
поділу України на Схід, Захід, Південь
тощо.
Парадоксально, але де омріяна роками консолідація? Чому люди у часи
важкої ворожої окупації знайшли
у собі сили для єдності, а в часи незалежності діють апріорі до своїх
принципів? Можливо, поділ на електоральні сегменти наприкінці 90-х
років минулого століття комусь був
вигідним? Апогеєм такого можливого поділу став переломний 2004 рік.
Що має статися, аби відбулася чергова єдність? Звичайно, до цього не
призведуть популістські заклики політичних лідерів. Їхні шанси наближаються до нуля. Причому тут можемо
говорити як про владу, так і опозицію.
Набагато більше шансів об’єднати
українців мають економічно-соціальні
негаразди. Як не парадоксально це
звучить, але найбільшим рушієм суголосності дій українців стають утиски
свободи, які «успішно» проводяться за
каденції Януковича. Саме ці процеси,
на нашу думку, можуть спричинити
перезавантаження «Акту Злуки».
У День соборності у кожному куточку України відбуваються публічні захоОфіційно День соборності ди, де люди традиційно створюють «живий ланцюг», як це було 22 січня 1990
відзначається
року у 71-у річницю злуки УНР і ЗУНР.
в Україні з 1999 року
Тоді майже три мільйони
Прикро, що останнім часом усе час- людей взялися за руки,
str.
тіше декотрі українські політичні сили, «з’єднавши» Львів та Київ.

Наступного дня було оголошено відповідні постанови Трудового конґресу. Відтоді ЗУНР починає
називатися Західною областю УНР
(ЗОУНР). Щоправда через воєнний
час практичне об'єднання обох державних організмів відкладалося на
майбутнє. Цю проблему остаточно
повинні були вирішити Всеукраїнські Установчі збори.
Хоч спроба возз'єднання двох
українських держав фактично залишилася декларативною, а керівні органи УНР і ЗУНР продовжували діяти
дискреційно, лише іноді демонструючи єдину позицію у зовнішній політиці, все ж це не тривале об’єднання
виявилося важливим сигналом для
консолідації українців, свідченням
їх динамічної самоідентифікації, становлення єдиної державної нації.
«Акт Злуки», який опирався на
споконвічну мрію українського народу про соборну національну і
незалежну державу, став могутнім
виявом волі українців до етнічної й
територіальної консолідації. У значній мірі, також сприяв і подоланню
рудиментів федералізму в ментальності національної політичної еліти.
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Експерименти у стилі
фольк-модерн
Eksperymenty
w stylu folk-modern
Сезон виставок у Луцькій галереї мистецтв 25 січня успішно
відкрила Тетяна Мялковська
Sezon wystaw w Łuckiej Galerii
Sztuki 25. stycznia zaczęła Tetiana Miałkowska.
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«До Холма, у табір
за сином!»
«Do Chełma, do obozu
za synem!»
(зі спогадів Михайла Нечиталюка)
(ze wspomnień Mychajła Neczytaluka)
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Імена

27 січня 2011

Akt Zjednoczenia: reset
(Zakończenie. Początek na str.1)

Tu, jak i na całej Ukrainie, mają
miejsce podobne patriotyczne
przedsięwzięcia. W tym roku
roku kilka setek wołynian utworzyło żywy łańcuch od placu
Teatralnego wzdłuż prospektu
Woli. Mimo tego, że akcja miała
publiczny i otwarty charakter, nie
uczestniczył w niej żaden przedstawiciel władz lokalnych. «Monitor Wołyński » podał, jak łucczanie obchodzą Dzień Jedności i
czy w ogóle ten dzień jest dla nich
świętem.
«Dzień Jedności to dążenie
każdego Ukraińca do tego, by żyć
w jednolitym państwie, które ma
nie tylko własne granice, ale jest
także zjednoczone wewnętrznie.
Dziwi mnie paranoidalne pragnienie naszych «wrogów» do
okupowania i zrujnowania Ukrainy. Ogromną rolę tu odgrywają
środki tak zwanej dezinformacji,
w których informacja o procesach społeczno-politycznych jest
podawana nieobiektywnie».
Aleksander, 53 lata.
«Typowy Ukrainiec do tej
pory ma kompleks małowartościowości. On nigdy nie był
obywatelem własnego państwa.
Zwłaszcza wyraźnie widać to u
starszego pokolenia. Przecież za
czasów radzieckich mówiono im,
że wszystko, co jest narodowe jest
nacjonalizmem, a więc czymś
złym. Przypominam nawet jedną
ówczesną karykaturę, na której
przedstawiono młotek idący na
czele szeregu gwoździ. Gwoździe
były wbite do deski albo zginały
się. Ten, który stał prosto – «poszedł» na tamten świat, a kto

zgiął się – został «żywy». Czyli
dziś mamy naród zgiętych albo
potencjalnie zgiętych ludzi. Żeby
się podnieść, potrzeba czasu,
ale przede wszystkim musi mieć
miejsce odpowiednie wychowanie młodzieży».
Wołodymyr, 50 lat.
«Dzień Jedności to pamięć o
historycznym wydarzeniu, które zaszło 22. stycznia 1919 roku.
Wtedy ZURL i URL połączyły się
w niepodzielne Ukraińskie Państwo. Dziś odbywa się akcja symbolizująca zjednoczenie narodu
ukraińskiego. Najciekawszym jest
to, że dziś akcja była apartyjna,
apolityczna, społeczna – na znak
tego, że Ukraina powinna mieć
ukraińskie władze czczące ukraińskie święto Jedności. Chyba że
żaden przedstawiciel władz nie
uczestniczył w tej symbolicznej
akcji jednoczenia się».
Nastia, 24 lata.
Jak widzimy, Dzień Jedności
obecnie jest jednym z najbardziej
aktualnych świąt narodowych.
Ponad 90 lat temu Ukraińcy
zrozumieli, że zjednoczenie jest
nieuniknione. Taką drogę wybrali oni dla ratunku własnego
państwa. Długie dziesięciolecia
rządów Moskwy nie rozdzieliły
Ukrainy na części. Czy potrafią
to zrobić obecni urzędnicy, biurokraci, pseudoliderzy, żeby dogodzić wrogom wewnętrznym i
zewnętrznym? Oczywiście, że potrafią, jeżeli im na to pozwolimy.

Saszko STERENCZUK

«Акт Злуки»:
перезавантаження
(Закінчення. Початок на 1-й сторінці)

Луцьк не є винятком. Тут, як
і по всій Україні, відбуваються
подібні патріотичні дійства.
Нинішнього року декілька сотень волинян утворили «живий ланцюг» від Театрального
майдану вздовж проспекту
Волі. Попри публічність і відкритість акції у заході не взяв
участь жоден посадовець від
органів місцевої влади. «Волинський Монітор» з’ясував,
як лучани вшановують День
соборності, і чи взагалі вважають його святом.

стояв прямо – «пішов» на той
світ, а хто зігнувся – залишився «жити». Тобто у нас сьогодні
нація зігнутих або потенційно
зігнутих людей. Для того, щоб
піднятися, потрібен певний час,
але, перш за все, мусить бути
відповідне виховання молоді».
Настя, 24 роки
«День соборності – це
пам’ять про історичну подію, яка відбулася 22 січня
1919 року. Тоді ЗУНР і УНР
об’єдналися в одну неподільну
Українську державу. Сьогодні
проводиться акція злуки, що
символізує возз’єднання українського народу. Найцікавіше,
що сьогодні акція була непартійною, аполітичною, громадянською. На знак того, що в
Україні повинна бути українська влада, яка шануватиме
українське свято Соборності.
Щоправда жоден представник
влади не відвідав цей символічний захід єднання».

Олександр, 53 роки
«День соборності – це прагнення будь-якого українця
жити у цілісній державі, яка не
лише має власні кордони. Також це одвічне бажання українців возз’єднатися, адже усе
життя їм це заважали робити. Мене дивує параноїдальне
прагнення наших «воріженьків» у намаганні окупувати і
розвалити Україну. Величезну
роль тут відіграють засоби
так званої дезінформації, які
Як бачимо, День соборності
не об’єктивно висвітлюють нині є чи не найбільш актуальсуспільно-політичні процеси». не національне свято. Більше
90 років тому українці відчули
Володимир, 50 років
невідворотність об’єднання.
«У типового українця за- Такий шлях вони обрали для
лишився комплекс неповно- порятунку власної держави.
цінності. Він ніколи не був гро- Довгі десятиліття правління
мадянином власної держави. Москви не змогли розірвати на
Особливо це помітно у стар- шматки України. Чи зможуть
шого покоління. Адже при ра- це зробити нинішні чиновнидянській владі їм казали, що усе ки, бюрократи, псевдолідери на
національне є націоналізмом, догоду внутрішнім і зовнішнім
а, отже, погане. Мені навіть ворогам? Звичайно, що змопригадується одна тогочасна жуть, якщо ми із Вами дозвокарикатура, де зображено мо- лимо їм це зробити.
лоток, який іде на чолі строю
цвяхів. Кожен цвях забивався у
Сашко СТЕРЕНЧУК
дошку або згинався. Той, який

Wołodymyr Łys:
„Ukraina będzie miała
laureata Nagrody Nobla!”
Володимир Лис:
«Україна матиме
Нобелівського лауреата!»
Pisarz, dziennikarz, meteorolog ludowy Wołodymyr Łys w 2010 roku zwyciężył w konkursie Grand Koronacja
Słowa – uznano go za najlepszego
ukraińskiego prozaika. Jego twórczość
wyróżnia się psychologizmem, ekspresją autorskiego myślenia, napięciem
wątków literackich. Dzisiaj Wołodymyra Łysa gości „Monitor Wołyński”.

Письменник, журналіст, народний метеоролог Володимир Лис у 2010 році
переміг у конкурсі «Ґранд Коронація
слова», ставши кращим українським
письменником-прозаїком. Його творчій манері притаманні психологізм,
експресивність авторського мислення, напруженість сюжету. Сьогодні
Володимир Лис – гість «Волинського
Монітора».

- Panie Wołodymyrze, po odejściu na emeryturę Pan
chyba nie myśli o żadnym odpoczynku. Kontynuuje
Pan pracę dziennikarską, zdążył osiągnąć sukcesy w
dramaturgii, zaś obecnie z natchnieniem pracuje Pan
nad prozą. Która z tych hipotez jest prawdziwa?
- Zaczynając, podobno jak wielu innych, od poezji,
w niedługim czasie zostałem zainspirowany dramatem.
Mam pięć wystawionych na scenie sztuk dramatycznych.
Dalej zabrałem się do prozy z dwóch powodów. Omawiając kolejną sztukę – „Mistrz i sto tęcz” – krytycy i cenzorzy kazali mi ją zmienić, ponieważ bohater negatywny
powinien poddać się wychowaniu, otóż mam go przedstawić w końcu jako bohatera pozytywnego. Wskutek
tego wybuchłem, jak bomba wielomegatonowa i powiedziałem im wszystko, co myślę. Był to pierwszy powód
mojego przejścia do prozy. Drugi to ścisłe limity, które
wcale mi nie odpowiadały. Sztuka miała mieć 50-70 stron
drukowanych. Nie zgadzałem się na takie ograniczenia.
Niektóre uwagi i opisy wykorzystywane przeze mnie w
utworach, wymagały więcej miejsca na wypowiedzi. Debiutowałem więc w prozie. Pierwszą próbą stała się powieść o ówczesnym kołchozie „Legenda o lasce marszałkowskiej”. Następnie powstała powieść o wojnie „Astry
na zrębie”. Z wyjątkiem kilku dramatów radiowych, w pisanie utworów dramatycznych i ich inscenizację od 1995
roku już się nie angażuję.
Dziennikarstwo jest moim drugim skrzydłem (pierwszym pozostaje literatura). W literaturze pięknej zawsze
pisałem wszystko, czego pragnąłem i o czym myślałem,
dziennikarstwo natomiast ma dwie strony. Pierwsza
strona (ludzkie losy, tematy moralne i psychologiczne,
recenzje) zawsze przynosiła mi satysfakcję, natomiast
do spełnienia drugiej (uczestnictwa w konferencjach
prasowych, prezentacjach różnorodnych partii politycznych) musiałem się zmuszać, zarabiając w ten sposób na swoją kromkę chleba. Ludzie, którzy twierdzą, iż
mógłbym przygotowywać więcej materiałów prasowych
gdyby nie literatura, wywołują u mnie oburzenie. Oni
nie rozumieją charakteru twórczości w ogóle, a mojej w
szczególności. Ani jednego wyrazu ze swoich dzieł literackich nie napisałem w pracy. Wolę pisać nad ranem,
w weekendy, w czasie urlopu. W okresie twórczego natchnienia piszę bardzo dużo zarówno artykułów prasowych, jak i literackich.

- Пане Володимире, після виходу на пенсію Ви,
мабуть, і не думаєте про відпочинок. Продовжуєте
працювати журналістом, встигли реалізувати себе
вмілим драматургом, а нині особливо натхненно працюєте як прозаїк? Яка творча іпостась бере гору?
- Розпочавши, як і багато хто, з поезії, згодом я захопився драматургією. У мене є п’ять поставлених п’єс.
Далі перейшов на прозу із двох причин. При обговоренні чергової п’єси «Майстер і сто веселок» критики і цензори наказали мені змінити її, адже негативний герой
мусить перевиховатися, тож я змушений показати його
як позитивного. У результаті я вибухнув, як атомна
бомба у кілька мегатонн, і висловив їм усе, що думаю.
Це була перша причина мого переходу в прозу, а друга –
це суворі ліміти, до яких я не хотів прилаштовуватися.
П’єса повинна мати обсяг 50-70 сторінок машинопису.
Мені було тісно у цих рамках. Певні ремарки і описи,
які я використовував у свої творах, потребували більшого простору для вираження. Так я дебютував у прозі. Першою пробою став роман про тодішнє колгоспне
село «Легенда про маршальський жезл». Далі був роман про війну «Айстри на зрубі». За винятком кількох
радіоп’єс, драматичні твори для постановок у театрі я
вже не пишу із 1995 року.
Журналістику вважаю своїм другим крилом (інше
крило – література). Якщо в літературі я завжди писав усе, що хотів і думав, то журналістика для мене має
дві складові. Першу складову (людські долі, моральнопсихологічні теми, рецензії) я писав із задоволенням,
а от іншу складову (походи на прес-конференції, презентації різних політичних партій) довелося змушувати
себе робити, відробляючи свій шматок хліба. Щоправда
мене обурюють люди, котрі кажуть, що я більше писав
би журналістських матеріалів, якби не творив літературу. Вони не розуміють природи творчості узагалі та
моєї зокрема. Жодного рядка своїх літературних творів
я не писав на роботі. Завжди полюбляю писати вранці,
у вихідні, під час відпусток. Під час періодів так званого
«творчого запою» я багато пишу і журналістських творів, і літературних.

- W powieściach Hrabina, Stulecie Jakuba i innych
utworach porusza Pan kwestie ukraińsko-polskie: tragiczne, bolesne, ale konieczne. Z czym związane jest to
zainteresowanie?
- Polacy i Ukraińcy zawsze mieszkali obok siebie. Mieli
swoje problemy, ostre starcia, wojny. W tym samym czasie pomagali sobie wzajemnie. Jednakże podczas drugiej
wojny światowej dokonano wiele wysiłku, aby poróżnić
ludność ukraińską i polską. W jednym ze swoich artykułów zacytowałem wypowiedź pracownika byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego i niemieckiego
ministra Rozenberga, w którym zachęcał do poróżnienia
między sobą Polaków i Ukraińców. Jednym wmawiali, że
określone tereny przynależą do nich, innym wmawiali
odwrotnie. To powodowało konflikty, z czego korzystały
sąsiednie państwa dla osiągnięcia celów własnej polityki
narodowej.
Polacy i Ukraińcy to niezmienni bohaterowie moich
dzieł literackich. W powieści Maska pokazuję ukraińskiego chłopa, który działa pod przykrywką polskiego
szlachcica. Seria esejów o Wołyniakach, którzy byli mobilizowani do wojska polskiego w 1939 roku, przydała mi
się w czasie pisania ostatniej powieści Stulecie Jakuba.
Przedstawiają one prawdziwe osoby, takie jak Edmund
Radziwiłł, ordynansem którego był Andrij Tymoszczuk,
mieszkaniec wsi Garazdża.

- У романах «Графиня», «Століття Якова», інших
творах Ви торкаєтеся польсько-українських проблем:
трагічних, болісних, однак потрібних. З чим пов’язане
таке зацікавлення?
- Поляки та українці завжди жили поруч. Мали свої
проблеми, гострі зіткнення, війни. У той же час допомагали один одному. Щоправда у період Другої світової війни було докладено багато зусиль, щоб посварити людей української та польської національностей. В
одному зі своїх журналістських матеріалів я цитував
слова працівника колишнього Міністерства державної
безпеки і німецького міністра Розенберга, якими він
закликав – треба стикати лобами поляків та українців.
Одним говорили, що певні землі є їхніми, іншим – що
навпаки. Це призводило до конфліктів, чим користувалися сусідні держави для досягнення цілей власної політики.
Поляки й українці – постійні герої моїх літературних творів. У романі «Маска» є український селянин,
котрий діє під маскою польського шляхтича. Цикл нарисів про волинян, котрі воювали у польському війську
в 1939 році, допоміг мені при написанні останнього
роману «Століття Якова». Там присутні реальні особи,
наприклад, Едмонд Радзивіл, ординарцем котрого був
Андрій Тимощук – мешканець села Гаразджа, Зося – це
жителька мого села, полька, котру привіз на Волинь
місцевий житель, одружившись із нею після служби у
польському війську. Образи Зоф’ї Мялковської і Кшиштофа Собєського демонструють, що українці і поляки
не лише жили разом, а й приречені на одну долю.
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Zosia mieszkała w mojej
wsi rodzinnej – była to Polka,
którą przyprowadził na Wołyń jeden z lokalnych mieszkańców, ożeniwszy się z nią
po służbie w wojsku polskim.
Postacie Zofii Miałkowskiej i
Krzysztofa Sobieskiego pokazują, że Ukraińcy i Polacy nie
tylko mieszkali obok siebie,
lecz też byli skazani na podobne losy.
Obecnie gromadzę materiały o unikalnej postaci historycznej – Herasymie Jaskowiczu – pułkowniku wojska
kozackiego, krewnym Bohdana Chmielnickiego, który pochodził z Łucka. Był słynnym
dyplomatą, który przewodniczył Kozakom podczas rokowań w Moskwie w 1653 roku,
prowadził rokowania z Polakami w Warszawie, ze Szwedami.
Jego druga żona była Polką,
przez co nawet jego podejrzewano o szpiegostwo. Wstawił
się za nim Iwan Bohun, który
powiedział: „Jeśli potępiamy
miłość Ukraińca i Polki, to potępiamy Ukrainę i Polskę”.
Podobne problemy istniały, są i będą istnieć nadal.
Przypominam sobie zabawne wydarzenie z czasów narodzin polskiej Solidarności.
Podszedł do mnie wtedy komunistyczny funkcjonariusz z
komitetu obwodowego i zapytał, czy przypadkiem jeden z
liderów Solidarności, Bohdan
Lis nie jest moim krewnym.
Zaprzeczyłem, chociaż pomyślałem sobie, że wcale nie jestem przeciw temu, żeby mieć
takiego krewnego.
- Urodził się Pan w Zhoranach na Wołyniu. Prawdopodobnie z tego powodu
poleskie legendy, gwary są
integralną częścią Pańskiego
stylu pisarskiego. Czy można
stwierdzić, że Pan jest patriotą Wołynia?
- Jestem nie tylko Wołyniakiem, lecz też Poliszczukiem.
Urodziłem się nie w samych
Zhoranach, a w pobliskim folwarku, który już nie istnieje.
Nazywany był Kusy, prawdopodobnie dlatego, że mieszkał
tam ojciec matki o nazwisku
Kuśko. Spędziłem tam całe
swoje dzieciństwo, z wyjątkiem trzech lat, kiedy zostaliśmy wysiedleni do obwodu
dniepropietrowskiego za to, że
mój wujek, Paweł Łys współpracował z UPA. Pierwszych
kroków nie stawiałem na Wołyniu, a na Siczesławszczyźnie.
Tam Wołyniaków, Tarnopolaków zasiedlili w niemieckiej
kolonii Frangaj, w mieszkaniach Niemców, których wywieziono do Kazachstanu. To
były lata, których tak naprawdę nie pamiętam – od 1951 do
1954 roku. Mam nawet pomysł
napisania powieści pt. Wydaje
mi się, że to pamiętam. Planuję również stworzyć dzieło o
Polesiu i Poliszczukach.
- Panie Wołodymyrze, zapewne męczą już Pana pytania o prognozę pogody? W
końcu wydał Pan książkę Tajna kuchnia pogody od Wołodymyra Łysa, aby rzadziej
pytano o sekrety zjawisk atmosferycznych.
- Wielokrotnie postanawiałem, że nie będę już tego robić,
jednak na prośbę czytelników
nie tak dawno w gazecie musiałem znowu opublikować
prognozę pogody na bieżący
rok. W zbiorze Wyznanie w
kawiarni Pegas, gdzie mnie
również proszono o opisanie
przesądów pisarskich, zauważyłem, że prognozowanie po-

gody to jest moja osobista klęska żywiołowa. Pisząc książkę,
najbardziej byłem zafascynowany tym, że pogoda wywiera
wpływ na rozwój ludzkości,
cykliczność procesów globalnych. Szczerze mówiąc, pogoda jest tylko 1-2% moich
zainteresowań. Gdyby mniej
mi o pogodzie przypominano,
może wtedy częściej wracałbym do tego tematu.
- Pańska żona, Nadija Humeniuk, również jest dziennikarką i pisarzem. Oczywiście to właśnie ona jest
pierwszą czytelniczką i głównym krytykiem Pana twór-

czości.
- Być może jest nam łatwiej
niż innym, ponieważ jesteśmy małżeństwem literackim.
Jesteśmy swoimi pierwszymi
czytelnikami. Zdarza się, że
uwzględniamy sugestie i nawet korygujemy swoje utwory.
Chociaż ani słowa nie napisałem w utworach żony, ani ona
w moich. Nadija bardziej mistrzowsko posługuje się językiem ukraińskim, w jej utworach jest on subtelniejszy i
zróżnicowany. Próbuję się tego
od niej nauczyć. Szczególnie
ostatnio staram się pisać ściślej, przekazując przez krótkie
wyrazy bardziej szeroki kontekst.
- Wołodymyr Danylenko
w jednej ze swoich ostatnich
książek Drwal na pustyni
wskazuje kilka powodów,
dlaczego ani jeden z ukraińskich pisarzy dotychczas
nie został laureatem Nagrody Nobla. Czy istnieje w naszym kraju poeta, prozaik,
dramaturg, który zasługuje
na tę najbardziej prestiżową
nagrodę? Niektórzy krytycy
literaccy uważają, że jest to
raczej nagroda polityczna,
niż twórcza.
- Absolutnie się nie zgadzam ze słowami tych, którzy
mówią, że Nagroda Nobla jest
przyznawana ze względów
politycznych lub międzyna-
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rodowych. Nie znam żadnego
z laureatów Nagrody Nobla,
który byłby złym pisarzem.
Odnośnie tego, czy Ukraina
będzie miała swego noblistę,
jestem przekonany, że musi
mieć. Obecnie, według mnie,
uniemożliwiają to dwie rzeczy.
Po pierwsze, brak tłumaczeń
i problem z reklamą naszej
literatury za granicą. Po drugie, gdy na Ukrainie zaczynają mówić o jednym z pisarzy
jako o prawdziwym pretendencie do Nagrody Nobla, od
razu wylewa się na niego masę
krytyki, co świadczy o szczególnym przymiocie Ukraińców, przejętym chyba od żaby

(uśmiecha się – Autor).
Jako potencjalnych noblistów wymienię poetów Wasyla Gołoborodźka, Stanisława
Wyszeńskiego, Olega Łyszegę.
Wśród prozaików do tej nagrody mogliby pretendować
świętej pamięci Roman Andrijaszyk i jeszcze – Walerij Szewczuk. Jeśli chodzi o Linę Kostenko, to uważam, że jest to
wybitna poetka, ale, podobnie
jak Szewczenko, który był geniuszem czysto narodowym,
w swoich dziełach przeważnie
porusza tylko problemy ukraińskie. Dla Anglików, Niemców i Amerykanów są odległe
i niezrozumiałe. Nasi pisarze
nie powinni skupiać się tylko na ćwiczeniach filologicznych. Europa już wyleczyła się
z tych problemów literackich,
z którymi my ciągle walczymy: eksperymenty językowe,
nowoczesne pomysły. Świat
powraca do wielowątkowej literatury psychologicznej, która uwzględnia doświadczenie
poprzednich pokoleń, w tym
też osiągnięcia postmodernistyczne.
- Dziękuję za rozmowę i
życzę, aby na liście Pańskich
nagród znalazła się też Nagroda Nobla.

Rozmawiał Wiktor JARUCZYK,
zdjęcie autora

Зараз я збираю матеріали про унікальну історичну
постать Герасима Яскевича – полковника козацького війська, родича Богдана
Хмельницького, котрий народився у Луцьку. Це відомий дипломат, котрий очолював козацькі переговори
у Москві 1653 року, вів перемовини з поляками у Варшаві, шведами. Його друга дружина була полькою, то його
навіть запідозрили у шпигунстві. Заступився Іван Богун, котрий сказав: «Якщо
ми засудимо за любов українця з полькою, то ми засудимо Україну та Польщу».

Подібні проблеми вже
багато років були, є і будуть
надалі. Пригадую кумедний
випадок із часів зародження
польської «Солідарності».
Тоді до мене підійшов комуністичний функціонер із обкому і запитав чи випадково
один із лідерів «Солідарності» Богдан Ліс не є моїм родичем. Я відповів, що ні,
хоча подумав, що я не проти
мати такого родича.
- Ви народилися у Згоранах, що на Волині. Мабуть,
тому поліські легенди, говірки – є невід’ємними
складовими Вашого письменницького стилю? Можна сказати, що Ви – волинський патріот?
- Я не тільки волинянин,
я – поліщук. Народився не у
самих Згоранах, а на близькому хуторі, якого вже не
існує. Його називали Кусим,
мабуть, тому, що там проживав батько матері на прізвище Кусько. Практично там і
пройшло моє дитинство, за
винятком трьох років, коли
ми були виселені у Дніпропетровську область, за те,
що дядько Павло Лис співпрацював із УПА. Перші кроки довелося робити не на
Волині, а – Січеславщині.
Там волинян, тернополян
поселили у німецькій колонії Франгай, у хатах німців,

котрих виселили у Казахстан. Це були три роки, які
я практично не пам’ятаю
– з 1951 по 1954. У мене навіть виникла ідея написання
твору під назвою «Мені здається, що я це пам’ятаю». У
моїх планах також написання твору про Полісся і поліщуків.
- Пане Володимире, мабуть, останнім часом Вам
уже набридли запитання,
які стосуються прогнозів погоди? Зрештою, Ви і
книгу видали «Таємна кухня погоди від Володимира
Лиса» для того, щоб менше

запитували про секрети атмосферних явищ.
- Я вже кілька разів давав слово, що не буду більше цим займатися, проте
на прохання читачів нещодавно у газеті знову був
змушений
опублікувати
прогноз погоди на нинішній рік. У збірці «Одкровення в кафе Пегас», куди
й мене просили щось написати про письменницькі
забобони, я зазначив, що
прогнозування погоди – це
моє персональне стихійне
лихо. При написанні книги
мене найбільше захопило
те, як погода впливала на
розвиток історії людства,
циклічність
глобальних
процесів. Чесно кажучи,
прогноз погоди займає
лише 1-2% моїх інтересів.
Коли б мені не нагадували
про погоду, то, можливо,
цікавіше було б до неї звертатися частіше.
- Володимире Савовичу, Ваша дружина, Надія
Гуменюк, є колегою як по
журналістському, так і по
письменницькому перу.
Очевидно саме вона є
першою читачкою та головним критиком Вашої
творчості?
- Нам, можливо, легше
від інших, оскільки ми є
літературною сім’єю. Ми

є першими читачами один
одного. Трапляється, що
прислухаємося до порад
і навіть дещо змінюємо у
творах. Хоча жодного рядка я не написав у книгах
дружини, і, так само, вона
– у моїх. Надія більш майстерно користується українською мовою, у її творах вона більш вишукана,
різноманітна. Цього намагаюся у неї вчитися. Я,
особливо останнім часом,
намагаюся писати лаконічніше, щоб у словах приховувався певний розлогий
контекст.
- Володимир Даниленко
в одній із своїх останніх
книг «Лісоруб у пустелі»
називає кілька причин
того, чому жоден український письменник досі не
став Нобелівським лауреатом. Чи є, на Вашу думку, в
нашій сучасній літературі
поет, прозаїк, драматург,
котрий заслуговує цю найпрестижнішу
письменницьку премію? Деякі літературознавці називають
цю нагороду більше політичною, аніж творчою.
- Я абсолютно не погоджуюся зі словами тих, котрі кажуть, що Нобелівська
премія вручається із політичних або кон’юнктурних
міркувань. Я не знаю жодного із лауреатів, котрий би
був слабким письменником.
Коли говорити про те, чи
матиме Україна свого лауреата, то переконаний, що
обов’язково матиме. Нині,
як на мене, цьому перешкоджають дві речі. По-перше,
відсутність перекладів і
проблема реклами нашої
літератури за кордоном.
По-друге, як тільки в Україні починають говорити про
котрогось із письменників
як про реального претендента на нагороду, то на
нього одразу виливається
маса критики, що є свідченням справжньої української
риси, мабуть, жаби (посміхається, - авт.).
Серед
потенційних
лауреатів-поетів назву Василя Голобородька, Станіслава Вишенського, Олега
Лишегу. Серед прозаїків на
премію міг би претендувати
нині вже покійний Роман
Андріяшик, а ще – Валерій
Шевчук. Коли ж говорити про Ліну Костенко, то
вважаю, що це видатна поетеса, але як і Шевченко,
котрий був суто національним генієм, вона у своїх
творах переважно торкається суто українських
проблем. Англійцям, німцям, американцям вони є
далекими і незрозумілими.
Головне завдання для вітчизняних літераторів – не
«зациклюватися» лише на
філологічних вправах. Європа перехворіла тими літературними проблемами, із
якими боремося ми: мовні
експерименти, сучасні «вишуки». Світ повертається
до сюжетної психологічної
літератури, яка враховує
досвід усіх поколінь, у тому
числі й набутки постмодернізму.
- Дякую за розмову і бажаю до списку власних нагород додати ще й Нобелівську.

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК,
фото автора
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Польський клас
у Берестечку
18 січня 2011 року у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
м. Берестечка відкрили клас польської мови. Він діятиме при
суботньо-недільній школі берестечківського відділу Товариства польської культури імені Еви Фелінської.
Під час урочистого відкриття класу були присутні Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Томаш Янік, віце-консул Кароліна Голубєвська, представник відділу освіти та
науки Горохівської райдержадміністрації Валентин Бочковський, директор школи Надія
Мороз, керівник берестечківського відділу Товариства польської культури імені Еви Фелінської Галина Сокальська, представники Товариства з Луцька.
Присутніх привітав Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Томаш Янік. Він
зазначив, що консульство фінансувало обладнання класу для того, щоб польська меншина,
яка живе у Берестечку, мала доступ до польської освіти, а ті, хто хоче познайомитися з польською мовою та культурою, могли це зробити: “Надіюся, що цей клас буде таким місцем,
де найближчі сусіди, якими є поляки та українці, краще пізнавали одні одних”. Томаш Янік
вручив диплом-подяку за участь у модернізації польських освітніх закладів на Волині Олександру Свіці, подякував за добре виконану роботу виконавцям ремонту.
У ході урочистостей директор школи Надія Мороз познайомила присутніх із історією школи, а директор Берестечківського історичного музею Олег Дергай презентував виставку старовинних фотографій та
документів, пов'язаних із історією шкільництва у Берестечку.
Українськими та польськими колядками усіх присутніх привітав ансамбль „Стокротки”,
який діє при відділі Товариства у Берестечку. Оскільки клас відкривали напередодні Водохреща, то господарі, за українською традицією, приготували для гостей святковий стіл із
дванадцятьма стравами. Частування розпочалося після прочитання спільної молитви –
українською та польською мовами.
Відкриття класу завершило добру справу, яка була розпочата 15 років тому, у 1996-му році,
коли Товариство польської культури імені Еви Фелінської створило відділ у Берестечку. Тоді

Довідка:
Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
м.Берестечка відкрито у жовтні 1939 року на
базі семикласної польської школи. Перші випускники одержали атестати зрілості у 1948
році.
Нове приміщення школи введене в експлуатацію 1 вересня 1983 року і розраховане
на 624 учні. Його загальна площа 3324 кв.м. У
школі 47 кімнат, з них - 23 класні.

Зараз у школі навчається 315 учнів та працює 33 учителі (з них: вчителів-методистів
– 2; старших вчителів – 1; вчителів вищої
категорії – 10; вчителів першої категорії –
15; вчителів другої категорії – 4; вчителівспеціалістів – 1).
У школі діє шкільна програма «Обдарованість», мета якої досягти високого творчого
розвитку учнів. Створено банк даних про
обдарованих дітей, передбачено різні форми
роботи з ними, ведеться моніторинг участі
школярів у різноманітних олімпіадах, конкурсах. З метою залучення учнів до науково-

ж при відділі було засновано суботньо-недільну школу. Оскільки Товариство не мало власного приміщення для проведення занять, вони відбувалися в одному з класів загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів м. Берестечка. Клас потребував ремонту, тому на початку 2010-го року
з проханням допомогти його провести Товариство польської культури імені Еви Фелінської
звернулося до Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Ремонтні роботи, у
ході яких відремонтовано приміщення, замінено вікна, встановлено нові меблі, розпочалися
у листопаді 2010-го року і завершилися напередодні різдвяно-новорічних свят.
ВМ,
фото Володимира ХОМИЧА

дослідницької роботи було відкрито шість
секцій МАН (з інформатики, фізики, хімії,
українознавства, української літератури,
ботаніки і зоології). Результат роботи з обдарованими дітьми – ІІІ місце в рейтинговій
таблиці серед шкіл району.
З метою пізнання національних традицій,
звичаїв, культури, способу мислення, побуту, спадщини польського народу з січня
1996 року на базі школи працює суботньонедільна польська школа, що створена завдяки Товариству польської культури ім. Еви
Фелінської на Волині. Слухачами школи є 30

учнів, які об’єднані у 3 вікові групи. Вони – активні учасники літературно-публіцистичних
конкурсів, художньої самодіяльності, виставок.
Завдяки функціонуванню суботньої школи 6 її слухачів стали студентами вищих навчальних закладів у Польщі, щорічно учні
школи мають можливість відвідати сусідню
державу, поспілкуватися з польськими ровесниками, відпочити.

Polska klasa w Beresteczku
18 stycznia 2011 roku w ogólnokształcącej szkole I-III stopnia w
Beresteczku otwarto klasę języka polskiego. Będzie ona funkcjonować przy sobotnio-niedzielnej szkole Beresteczkowskiego
Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej.
W uroczystości otwarcia klasy wzięli udział Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
Tomasz Janik, Wicekonsul Karolina Gołubiewska, przedstawiciel Departamentu Oświaty i Nauki
Gorochowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Walentyn Boczkowski, dyrektor szkoły Nadija Moroz, prezes Beresteczkowskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej Halina Sokalska, przedstawiciele Towarzystwa z Łucka.
Jako pierwszy wystąpił Konsul Generalny RP w Łucku, Pan Tomasz Janik. Przypomniał, że Konsulat finansował wyposażenie klasy w tym celu, aby mieszkająca w Beresteczku polska mniejszość
narodowa miała dostęp do edukacji polskiej i ci, którzy pragną zapoznać się z językiem polskim i
kulturą polską, również mogli to uczynić: „Mam nadzieję, że ta klasa będzie takim miejscem, gdzie
Polacy, ale również i Ukraińcy będą mogli się spotykać, lepiej się poznawać, bo myślę, że to jest
bardzo ważne, by najbliżsi sąsiedzi, jakimi są Polacy i Ukraińcy, poznawali siebie lepiej nawzajem”
– zauważył Konsul Generalny. Tomasz Janik wręczył dyplom uznania za zaangażowanie w modernizację polonijnych punktów oświatowych na Wołyniu Aleksandrowi Świcy, podziękował za dobrze
wykonane prace wykonawcom remontu.

Informacja:
Ogólnokształcąca szkoła I-III stopni m. Beresteczka została otwarta w październiku 1939
roku na podstawie siedmiuklasowej szkoły polskiej. Pierwsi maturzyści otrzymali świadectwa
dojrzałości w 1948 roku.
Nowe pomieszczenie szkoły oddano do eksploatacji 1 września 1983 roku i obecnie ono mieści w sobie
624 uczniów. Jego łączna przestrzeń wynosi 3324 metry kwadratowe. W szkole jest 47 sal, w tym 23 klasy.

Obecnie do szkoły uczęszcza 315 uczniów i
pracuje 33 nauczycieli (w tym metodystów – 2;
starszych nauczycieli – 1; nauczycieli kategorii
wyższej – 10; nauczycieli kategorii pierwszej –
15; nauczycieli kategorii drugiej – 4; nauczycieli
specjalistów - 1).
Szkoła funkcjonuje w ramach programu
szkolnego „Talent”, który ma na celu osiągnięcie wysokiego rozwoju twórczego uczniów. Założono bazę danych dla utalentowanych dzieci,
przewidziano różnorodne formy pracy z nimi,
prowadzi się monitorowanie uczestnictwa dzieci

Podczas uroczystości dyrektor szkoły opowiedziała obecnym o historii szkoły, a dyrektor Muzeum Historycznego w Beresteczku Oleg Dergaj zaprezentował wystawę starych fotografii i dokumentów związanych z historią szkolnictwa w Beresteczku.
Ukraińskimi i polskimi kolędami wszystkich obecnych powitał zespół „Stokrotki” działający
przy Oddziale Towarzystwa Kultury Polskiej w Beresteczku. Ponieważ otwarcie klasy obchodzono w przededniu święta Chrztu Pańskiego, gospodarze, według tradycji ukraińskiej, przygotowali
dla gości świąteczny poczęstunek z dwunastu potraw. Częstowanie rozpoczęło się po odmówieniu
wspólnej modlitwy – w języku ukraińskim i polskim.
Otwarcie klasy stało się końcowym etapem „dobrej sprawy”, którą rozpoczęto 15 lat temu, w 1996
roku, kiedy Towarzysto Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej założyło oddział w Beresteczku. W
tym samym czasie przy oddziale powstała sobotnio-niedzielna szkoła. Ponieważ Towarzystwo nie
posiadało własnego pomieszczenia, zajęcia odbywały sie w jednej z klas ogólnokształcącej szkoły
I-III stopnia. Klasa potrzebowała remontu, dlatego na początku 2010 roku Towarzystwo Kultury
Polskiej imienia Ewy Felińskiej zwróciło się z prośbą o wsparcie materialne remontu do Konsulatu
Generalnego RP w Łucku. Remont klasy, w czasie którego odnowiono pomieszczenie, zamieniono
okna, wyposażono klasę w nowe meble, rozpoczął się w listopadzie 2010 roku, a został ukończony
w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
MW,
zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA

w róznych olimpiadach, konkursach. W celu zaangażowania uczniów w pracę naukowo-badawczą otwarto sześć sekcji Małej Akademii Nauk (z
informatyki, fizyki, chemii, ukrainoznawstwa,
literatury ukraińskiej, botaniki i zoologii). W
wyniku pracy z utalentowanymi dziećmi szkoła
dostała trzecią nagrodę w tablicy jakości wiedzy
wśród szkół rejonu.
W celu zapoznania z narodowymi tradycjami, obyczajami, kulturą, sposobem myślenia, bytem, dziedzictwem narodu polskiego od
stycznia 1996 roku w szkole funkcjonuje sobot-

nio-niedzielna szkoła polska, założona dzięki
staraniom Towarzystwa Kultury Polskiej imienia
Ewy Felińskiej na Wołyniu. Szkołę odwiedza 30
uczniów podzielonych na trzy kategorie według
wieku. Oni są zaangażowani w konkursy publicystyczne, artystyczne, wystawy.
Dzięki funkcjonowaniu sobotniej szkoły 6 jej
uczniów zostało studentami szkół wyższych Polski, corocznie uczniowie mogą zwiedzić sąsiedni kraj, porozmawiać z polskimi rówieśnikami,
odpocząć.

Календар

Dzień ku czci Babci
i Dziadka
D

zisiaj w różnych krajach świata obchodzone są święta ku czci osób, zawodów i wydarzeń. Szczególnym ciepłem rodzinnej atmosfery wypełniony
jest Dzień Matki, Dzień Ojca. Jednak nie bez powodów istnieje powiedzenie
ludowe, że pierwszymi dziećmi są wnuki. Otóż w wielu krajach zaczęli świętować Dzień Babci, a nawet Dziadka.
W Mołdawii rząd państwa zadecydował corocznie składać babciom życzenia w ostatnią
sobotę września. We Francji to święto jest obchodzone w pierwszą niedzielę marca. Od 2005
roku każda pierwsza niedziela października
jest świętem włoskich babć. Nasi polscy sąsiedzi podeszli do kwestii obchodów Dnia Babci
o wiele poważniej i każdego roku w drugiej
połowie stycznia składają życzenia nie tylko
babciom, lecz też dziadkom. 21. stycznia – to
Dzień Babci, a 22. stycznia to – Dzień Dziadka.
W Polsce te obchody świąteczne bardzo szybko
weszły do obyczajów wielu rodzin. Tradycyjnie z okazji świąt dzieci wspólnie z rodzicami
przygotowują prezenty, kartki świąteczne i idą
złożyć życzenia babciom, dziadkom, a ci z kolei,
częstują swoich najbliższych gości słodyczami.
Takie chwalebne tradycje już przejęli Turcy. W
2008 roku stali sić inicjatorami Międzynarodowego Dnia Babci i Dziadka. Święto jest obchodzone w dniu 8. lutego, przed Walentynkami
(Dniem Wszystkich Zakochanych), żebyśmy
zawsze pamiętali, że wszystko się zaczyna od
babć i dziadków, bez których nas nie byłoby na
świecie, co więcej – nie moglibyśmy kochać.
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Inicjatywę Turcji wsparła UNESCO i komisje
ds. kultury UE.
Okazania szacunku naszym bliskim nie bywa
za dużo. Roli większości babć i dziadków nie da
się przecenić. Zdarza się, że oni w pełni zastępują rodziców. Osobiście ja większość rad życiowych, wartości filozoficznych, moralnych, kulturalnych, narodowych przejąłem od dziadka.
Babcia natomiast pozostaje dla mnie symbolem
kobiecości, łagodności, troski, pracowitości, oddania…
Życie jest niesamowicie krótkie. Jeszcze nie
tak dawno byliśmy małymi dziećmi, a po krótkiej
chwili już zauważamy siwe włosy na swoich skroniach. Dopiero co częstowaliśmy się pierogiem
babci, a wkrótce sami będziemy mieli wnuków.
Najcenniejszym skarbem jest to, co tracimy.
Podobnie jest ze mną. Babcie i dziadkowie odeszli w zaświaty i teraz po dobremu zazdroszczę
tym, kto może odwiedzić swoich bliskich staruszków. Mimo codziennej troski nie powinniśmy zapominać o tych, komu zawdzięczamy
swoje zdrowie, sukcesy, życie.
Wiktor JARUCZYK

Польська преса про Україну
W Smoleńsku zawinili i piloci, i kontrolerzy
Ukraińscy eksperci uważają, że raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)
w sprawie katastrofy smoleńskiej jest tendencyjny, a odpowiedzialność za tragedię spoczywa
zarówno na załodze polskiego samolotu, jak i na rosyjskich kontrolerach lotu.
"Po zapoznaniu się z dostępnymi w tej sprawie materiałami skłaniam się w stronę wersji polskiej,
że zawiniła i załoga samolotu, i wieża kontrolna" - oświadczył w poniedziałek na konferencji
prasowej w Kijowie nawigator-oblatywacz Ołeh Korszunow.
Gazeta Wyborcza, 24 stycznia 2011 roku

У Смоленську провинилися і пілоти, і контролери
Українські експерти вважають, що рапорт Міждержавного Авіаційного Комітету (МАК)
у справі Смоленської катастрофи є тенденційним, а відповідальність за трагедію лежить
однаковою мірою на екіпажі польського літака, як і на російських контролерах польоту.
"Після ознайомлення із доступними у цій справі матеріалами, я схиляюся у бік польської
версії, що вина лежить і на екіпажі літака, і на контрольній башті", - оголосив у понеділок
на прес-конференції в Києві льотчик-випробувальник Олег Коршунов.
«Ґазета Виборча», 24 січня 2011 року

Opozycja: milicja nie pozwala jechać na demonstracje
Ukraińska opozycja uskarża się, że milicja drogowa zatrzymuje autobusy, zmierzające do Kijowa
na demonstracje z okazji obchodzonego w sobotę Dnia Jedności Ukrainy.
Przeciwnicy władz twierdzą, że przewoźnicy, którzy zgodzili się na dowiezienie uczestników
opozycyjnych akcji do stolicy, zastraszani przez milicję odmawiają wyjazdu do Kijowa. Milicja
odrzuca te oskarżenia.
Gazeta Wyborcza, 22 stycznia 2011 roku

Опозиція: міліція не дозволяє їхати на демонстрації
Українська опозиція скаржиться, що Державтоінспекція затримує автобуси, що прямують у Київ на демонстрації з нагоди святкування в суботу Дня соборності України.
Противники влади твердять, що перевізники, які погодилися на перевезення учасників
опозиційних акцій у столицю, залякуються міліцією і відмовляються виїжджати у Київ.
Міліція такі обвинувачення відкидає.
«Ґазета Виборча», 22 січня 2011 року

День для бабусі
та дідуся
С

ьогодні у різних державах світу відзначають свята, приурочені людям, професіям, подіям. Особливою теплотою родинного спілкування наділені День матері, День батька. Однак недарма в народі кажуть, що
перші діти – це внуки. Тож у багатьох країнах почали вшановувати ще й
бабусь, і навіть дідусів.

У Молдові уряд держави прийняв рішення щороку вітати бабусь в останню суботу
вересня. У Франції таке свято проходить у
першу неділю березня. Із 2005 року кожну
першу неділю жовтня відзначають італійських бабусь. Наші польські сусіди підійшли
до проблеми вшанування значно серйозніше і щороку, в другій половині січня, вітають не лише бабусь, а й дідусів. 21 січня
– День бабусі, а 22 січня – День дідуся. У
Польщі свято швидко «прижилося» у багатьох сім’ях. Традиційно у дні свят діти із
батьками готують сувеніри, листівки і йдуть
вітати бабусь, дідусів, а ті, у свою чергу, частують найрідніших гостей солодощами. Такі
славні традиції вже перейняли турки. У 2008
році вони заснували день бабусі та дідуся.
Датою обрано 8 лютого, перед Днем Святого Валентина (Днем усіх закоханих), щоб ми
добре пам'ятали – усе починається з бабусь
і дідусів, без яких ми б не з'явилися на світ,
і, тим більше, не закохувалися б. Ініціативу
Туреччини підтримали ЮНЕСКО та культурні комісії ЄС.

Таку увагу до наших близьких рідних не
можна назвати надмірною. Роль більшості
бабусь і дідусів важко оцінити. Трапляється, що вони повноцінно заміняють батьків.
Особисто для мене більшість життєвих порад, філософських, моральних, культурних,
національних цінностей перейняв від дідуся. Бабуся ж стала символом жіночості,
лагідності, дбайливості, працьовитості, вірності...
Життя неймовірно коротке. Ще зовсім
недавно ми були маленькими дітьми, а вже
за якусь мить - помічаємо сивину на своїх
скронях. Щойно пригощалися бабусиними
пирогами, а незабаром - вже самі матимемо
внуків.
Найціннішим скарб стає тоді, коли його
втрачаємо. Подібне сталося зі мною. Бабусі
та дідусі відійшли у інші світи, і нині поздоровому заздрю тим, хто може прийти до
своїх стареньких рідних. За щоденними клопотами не маємо права забувати про тих,
кому завдячуємо своїм здоров’ям, успіхами,
життям.
Віктор ЯРУЧИК

Dodrukowali 100 mld?
Tymoszenko oskarża władze o dodruk pieniędzy bez pokrycia. W 2010 r. Ukraina dodrukowała
prawie 100 mld hrywien (ponad 36,6 mld złotych) bez pokrycia i wyprowadziła do rajów
podatkowych ponad 28 mld dolarów - oświadczyła była premier Julia Tymoszenko. Zapowiedziała
jednocześnie, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury generalnej.
- Piszę do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie, w którym wyłożone zostaną wszystkie
liczby, dotyczące dodatkowej emisji pieniądza oraz wyprowadzania środków za granicę. Jest
to przestępstwo, dokonywane przez ludzi Janukowycza - mówiła Tymoszenko przed siedzibą
prokuratury generalnej w Kijowie, gdzie pojawiła się w związku z wysuniętymi przeciwko niej
zarzutami o niezgodne z prawem wykorzystywanie środków budżetowych przez jej rząd.
Inflacja i ceny
Zgodnie z oficjalną statystyką w ub. roku inflacja na Ukrainie wyniosła 9,1 proc. Według
zapowiedzi rządu w roku bieżącym ma ona zmniejszyć się do 8,9 proc. Ukraińskie media
informują tymczasem, że tylko w okresie minionych świąt noworocznych i bożonarodzeniowych
ceny artykułów spożywczych na rynkach w Kijowie wzrosły średnio o 30 proc.
TVN24, 18 stycznia 2011 roku

Додрукували 100 мільярдів?
Тимошенко обвинувачує владу про друк грошей без покриття. У 2010 р. Україна додрукувала майже 100 мільярдів гривень (понад 36,6 мільярдів злотих) без покриття і вивела
у податковий рай понад 28 мільярдів доларів, - оголосила колишня прем'єр-міністр Юлія
Тимошенко. Також вона розповіла, що складе у цій справі заяву у Генпрокуратуру.
- Я пишу в прокуратуру заяву про злочин, де будуть викладені всі числа, стосовно додаткової емісії грошей, а також вивід ресурсів за кордон. Це злочин, який вчинили люди Януковича, – говорила Тимошенко перед стінами Генпрокуратури в Києві, де вона з’явилася у
зв'язку із висунутими проти неї обвинуваченнями про незаконне використання бюджетних коштів урядом за її каденції.
Інфляція і ціни
Згідно з офіційною статистикою, протягом минулого року інфляція в Україні становила
9,1 відсотки. Як передбачають в уряді, у поточному році вона має зменшитися до 8,9 відсотків. Українські медіа, тим часом, інформують, що лише у період нинішніх новорічних і
різдвяних свят ціни на продовольчих ринках Києва в середньому виросли на 30 відсотків.
TVN24, 18 січня 2011 року

Ukraina ma "wuwuzele". Czyli gliniane ptaszki
Podczas mundialu w RPA słynne już wuwuzele nie dawały spokoju piłkarzom. Jak będzie
podczas Euro 2012? Ukraińcy mają odpowiedź na afrykańską trąbkę. To "zozułycia", czyli kukułka.
A Polacy? Zdecydujcie sami.
"Zozułycia" to rodzaj okaryny, przypominający kształtem ptaka gliniany ludowy instrument
muzyczny. Ukraińcy chcą, by została symbolem ruszającego za 500 dni Euro 2012. Przekonują, że uszy
nie ucierpią. - Ma niski, przyjemny dźwięk i nie będzie nikogo denerwować jak wuwuzele. Zwróciliśmy
się już z tą propozycją do komitetu organizacyjnego Euro 2012. Rozmowy trwają - mówi jeden z
autorów pomysłu Ołeksandr Kuczeriawyj ze Stowarzyszenia Marketingu Sportowego Ukrainy.
Na Ukrainie "zozułycia" uważana jest za jeden z symboli kultury "trypolskiej", rozwijającej się w
V-III wieku p.n.e. na terenie obecnej Mołdawii i Ukrainy.
TVN24, 24 stycznia 2011 roku

Україна має "вувузели". Тобто глиняні пташки
Під час Мундіалю вже відомі у ПАР вувузели не давали спокою футболістам. Як буде під
час Євро-2012? Українці мають відповідь на африканську сурму. Це "зозулиця", тобто зозуля. А поляки? Вирішіть самі.
"Зозулиця", що за формою нагадує птаха, це глиняний народний музичний інструмент.
Українці хочуть, щоб вона стала символом Євро-2012, що стартує вже за 500 днів. Переконують, що від звучання цього інструменту вуха не постраждають. «Зозулиця» видає низький приємний звук і не буде нікого дратувати як вувузели. «Ми вже звернулися з цією
пропозицією в організаційний комітет Євро-2012. Розмови тривають», - говорить один із
авторів ідеї Олександр Кучерявий із Товариства спортивного маркетингу України.
В Україні "зозулиця" вважається одним із символів «трипільської» культури, що розвинулася у V-ІІІ тис. до н.е. на території нинішньої Молдови та України.
TVN24, 24 січня 2011 року
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W łuckiej katedrze po raz trzeci zabrzmiały
międzynarodowe kolędy
У костелі втретє зазвучали
міжнародні колядки
W

О

południe 16 stycznia w Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła zgroпівдні 16 січня у Кафедральному соборі Святих Апостолів Петра і
madziło się sporo ludzi. Wśród nich byli Ukraińcy, Polacy, Czesi oraz
Павла зібралося чимало люду. Серед них були і українці, і поляки, і
Ormianie i Niemcy – wszyscy wielbili narodziny Jezusa Chrystusa. To już po
чехи, і вірмени, і німці – у сі прославляли народження Ісуса Христа. Так,
raz trzeci w kościele odbywał się koncert «Hej, kolędo – колядо!»
уже втретє, у костелі відбувся різдвяний концерт «Hej, kolędo – колядо!»

Koncert, który rozrósł się w
formę festiwalu, odbywał się
jak zwykle bez żadnego patosu,
oficjalności i nadmiaru reklam.
Mieszkańcy Łucka corocznie z
niecierpliwością oczekują na
bożonarodzeniowe kolędowanie w wykonaniu lokalnych i
przyjezdnych zespołów i solistów. Za każdym razem w kościele katolickim trudno o wolne miejsca, ponieważ trafić na
taką międzynarodową imprezę
to po prostu szczęście.
„W tym roku trochę zmieniliśmy tradycyjny termin, ponieważ przed tygodniem w naszym kościele śpiewano kolędy
jazzowe” – opowiedział Walenty Wakoluk, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej imienia
Ewy Felińskiej, które było głównym organizatorem „kolędy”.
„Wcześniej koncert odbywał się
25 grudnia, ale potem pomyśleliśmy, że jest to niezręczne dla
naszych prawosławnych przyjaciół, którzy zawsze uczestniczą
w festiwalu. Teraz organizujemy wspólne kolędowanie po
prawosławnym Bożym Narodzeniu, kiedy zarówno katolicy
jak prawosławni kończą obchody bożonarodzeniowe”.
Tradycyjnie głównymi organizatorami „kolędy” były –
obok Stowarzyszenia Kultury
Polskiej imienia Ewy Felińskiej
na Wołyniu - Konsulat Generalny RP w Łucku i RzymskoKatolicka Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku.
Przy okazji należy zauważyć, że koncert «Hej, kolędo –
колядо!» nie ma jednego ściśle
określonego formatu. Uczestniczą w nim wszyscy chętni, wybierając kolędy według
własnego gustu. Jest tylko jedna
sugestia – żeby jedna kolęda
brzmiała w języku ojczystym, a
druga w ukraińskim.
W tym roku koncert rozpoczął chór parafialny Cerkwi Św.
Bazylego z Boholubów wykonaniem kolędy „Dobryj weczir
tobi, pane hospodariu”, która
stworzyła wśród publiczno-

ści prawdziwy klimat Bożego
Narodzenia. Świąteczną atmosferę podtrzymali uczestnicy
niedawno założonego chóru
“Luceoria” przy Stowarzyszeniu
Kultury Polskiej imienia Ewy
Felińskiej, pod kierownictwem
Anny Lewczenko. Dla nich ten
wystąp był debiutem, ponieważ
chór powstał zaledwie 10 tygodni przed koncertem.
„Historia powstania chóru
przy Stowarzyszeniu jest bardzo
ciekawa, przecież jeszcze kilka
miesięcy wcześniej o nim nikt
nie słyszał” – dodał Walenty Wakoluk. „Wśród członków Stowarzyszenia są tacy, którzy posiadają prawdziwe talenty: pięknie
śpiewają lub grają na różnych
instrumentach
muzycznych.
Jednak brakowała nam dobrego kierownika, fachowca, który
potrafiłby te wszystkie talenty
połączyć w całość. Na szczęście,
znalazła się Anna Lewczenko
– kobieta o niezwykłej wytrwałości i cudownym głosie. Ona
szybko nawiązała kontakt z
ludźmi i w bardzo krótkim czasie stworzyła chór”.
Wtedy, jak powiedział pan
Walenty, przed nowo utworzonym chorem postawiono
cel – występ na koncercie «Hej,
kolędo – колядо!». A podczas
prób liczba uczestników zaczęła wzrastać.
„Oczywiście, że mogliśmy
zaprosić zawodowych piosenkarzy i muzyków, żeby oni wystąpili w imieniu naszego Stowarzyszenia. Muszę przyznać,
że takie propozycje były…
Gdyby zapłacić Włochom, to
oni by również spiewali kolędy
polskie – żartuje prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej
– Jednak byłoby to nieszczere
i nieciekawe. Należy liczyć na
własne siły i talenty”.
W tym dniu “Luceoria” (stara nazwa Łucka w języku łacińskim – red.) wykonała zarówno
polskie jak i ukraińskie kolędy.
Występ zaczęła solistka i skrzypaczka Olga Tyczyniuk oraz gitarzysta Mykoła Porcew. Nieza-

pomniane wrażenie pozostawił
akompaniament w wykonaniu
organisty Piotra Suchockiego
i zaśpiewana przez Olgę znana
polska kolęda „Lulajże Jezuniu”.
Chór zaśpiewał a capella, imponując publiczności delikatnymi
żeńskimi głosami.
Dalej nadeszła kolej na kolędników z Beresteczka, którzy
również są członkami Stowarzyszenia Kultury Polskiej imienia
Ewy Felińskiej. Zaprezentowali
oni prawdziwe bogactwo głosów. Kolejnym punktem programu było kolędowanie według obyczaju wołyńskiego, w
wykonaniu amatorskiego chóru
„Dzwony Chełmszczyzny” z
Wołyńskiego Stowarzyszenia
„Chełmszczyzna”. Jak zwykle na
wysokim poziomie muzycznym
stał występ Stowarzyszenia Kultury Polskiej imienia Tadeusza
Kościuszki na Wołyniu. Przedstawiciele Centrum Kultury Rosyjskiej „Rodak” - zespół „Żurawuszka” zaśpiewał kolędy w
języku ukraińskim „Rożdestwo
Chrystowo” i „Swiata nicz”. Do
koncertu tradycyjnie dołączył
Wołyński Obwodowy Ośrodek Czechów, który zaśpiewał
obecnym kolędę „Cicha noc”
w języku ukraińskim, a także
Wspólnota Ormian Ukrainy na
Wołyniu. W tym roku zabrakło tylko występu towarzystwa
niemieckiego, które nie było w
stanie wziąć udziału w koncercie, ponieważ, jak powiedziała
prezes Stowarzyszenia Niemieckiego, niektórzy uczestnicy
zespołu zachorowali tuż przed
samą imprezą.
W sumie bożonarodzeniowy
koncert był niezwykle udany i
pozostawił po sobie bardzo pozytywne wspomnienia. Po wyjściu z kościoła ludzie ciuchutko
nucili usłyszane kolędy, a niektórzy wyrazili nawet pragnienie,
aby w następnym roku samemu
wystąpić w roli uczestnika.
Tak więc do następnej „kolędy”!
Ania TET,
zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA

Концерт, що уже набрав
масштаби фестивалю, проходив, як завжди, без пафосу, офіціозу та надмірної
реклами. Лучани щороку з
нетерпінням чекають різдвяних українсько-польських
колядок у виконанні місцевих і приїжджих колективів, солістів. Кожного разу
у католицькому костелі ніде
було яблуку впасти, адже потрапити на таке міжнародне
дійство – справжнє щастя.
- Цього року ми трішки
змінили дату, оскільки за
тиждень до нашого концерту у костелі співали джазові
колядки, - розповів Валентин
Ваколюк, голова Товариства
польської культури імені Еви
Фелінської та один із організаторів “Коляди”. – Спершу
ми робили концерт 25 грудня, але потім подумали, що
це несправедливо по відношенню до наших православних друзів, які завжди беруть
участь у фестивалі. Тепер ми
влаштовуємо спільне колядування після православного
Різдва, коли і католики, і православні уже відсвяткували
народження Ісуса Христа.
Традиційно
головними
організаторами різдвяного
свята виступили Товариство
польської культури імені
Еви Фелінської на Волині,
Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку та
римо-католицька
парафія
Святих Апостолів Петра і
Павла у Луцьку.
До речі, якогось визначеного формату концерт «Hej,
kolędo – колядо!» не має,
адже на ньому може виступити будь-хто бажаючий із
колядками на власний смак.
Є лише побажання – щоб
одна колядка звучала на рідній мові, а інша – на українській.
Цього року з української
колядки “Добрий вечір тобі,
пане господарю” концерт
розпочав
Парафіяльний
хор храму Святителя Ва-

силя Великого із Боголюб,
який задав присутнім посправжньому різдвяний настрій. Підтримали святкову
атмосферу учасники новоствореного хору при Товаристві імені Еви Фелінської
“Luceoria” під керівництвом
Анни Левченко. Для них
цей виступ був дебютним,
оскільки хор утворився усього за 2,5 місяці до концерту.
- Історія створення хору
при Товаристві дуже цікава,
адже ще кілька місяців тому
про нього ніхто не знав, розповів Валентин Ваколюк.
– Серед членів Товариства є
люди, які мають справжні таланти: вони гарно співають
та грають на різноманітних
музичних інструментах. Але
нам не вистачало доброго керівника-професіонала,
який би усі ці таланти
об’єднав. На щастя, відгукнулася Анна Левченко – жінка
з неймовірною витримкою
і чудовим голосом, вона
швидко знайшла контакт із
людьми і за малий проміжок
часу створила хор.
Тоді, каже пан Валентин,
новоствореному хору поставили за мету виступ на концерті «Hej, kolędo – колядо!».
Під час репетицій кількість
учасників почала збільшуватися.
- Звичайно, ми могли взяти професійних співаків і
музикантів, щоб вони виступили від імені нашого Товариства. Зізнаюся, такі пропозиції були... Можна було
б заплатити і навіть італійці
заспівали б польські колядки, - жартує голова польського Товариства. - Але це ж
нечесно і нецікаво. Вважаю,
якщо є Товариство, то треба
розраховувати на власні сили
і таланти.
Того дня “Luceoria” (прадавня назва Луцька латиною
– ред.) виконала як українські, так і польські колядки.
Розпочали виступ солістка та
скрипалька Ольга Тичинюк

і гітарист Микола Порцев.
Незабутнім для присутніх
був органний супровід Петра Сухоцького та виконання Ольгою Тичинюк відомої
польської колядки “Люляй
же, люляй”. Хор же виступив
акапельно, зачарувавши присутніх ніжними жіночими
голосами.
Продовжили концерт колядники з Берестечка – теж
члени Товариства польської
культури імені Еви Фелінської, які вразили усіх колоритним звучанням. Заколядували
по-волинськи
учасники аматорського хору
“Дзвони Холмщини” (Волинське товариство “Холмщина”). Як завжди, на високому рівні польську культуру
також представило на святі
Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка на Волині. Представники
Центру російської культури
“Співвітчизник” у виконанні ансамблю “Журавушка”
заспівали колядки українською мовою “Рождество
Христово” та “Свята ніч”.
За традицією, до різдвяного
концерту приєднався і Волинський обласний осередок
чехів, подарувавши глядачам
колядку “Тиха ніч”. У святі
взяла участь і Спілка вірмен
України на Волині. На жаль,
німцям цього року не вдалося виступити на концерті,
адже, як розповіла голова
німецького товариства, деякі
учасники колективу захворіли напередодні дійства.
Загалом, різдвяний концерт пройшов у домашній,
теплій атмосфері і залишив
по собі лише позитивні спогади. Люди, виходячи з костелу, тихенько наспівували
почуті колядки, а дехто навіть виявив бажання наступного року виступити у ролі
учасника.
Тож, до наступної “Коляди”!
Аня ТЕТ,
фото Володимира ХОМИЧА

Культура
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Eksperymenty w stylu folk-modern
Експерименти у стилі фольк-модерн
Sezon wystaw w Łuckiej Galerii Sztuki 25. stycznia
zaczęła wołyńska malarka, członkini Narodowego
Związku Malarzy Ukrainy Tetiana Miałkowska.

Сезон виставок у Луцькій галереї мистецтв 25 січня
успішно відкрила волинська художниця, член Національної спілки художників України Тетяна Мялковська.

Nad obrazami, które zostały zaprezentowane obecnym na wystawie, malarka
pracowała prawie pół roku. Wszystkie
utwory są wykonane w stylu folk-modern. Wśród twórczych zainteresowań
Tetiany Miałkowskiej czołowe miejsce
zajmuje malarstwo tablicowe, malunek
na drewnie i tkaninie, instalacje. Malarka gościnnie przywitała wszystkich, kto
przyszedł wziąć udział w jej radości tworzenia, zaznaczyła też: «Dla kogoś wystawa to święto, a dla malarzy to zwykłe
dni powszednie. Bardzo się cieszę, że my
– malarze – dni powszednie mamy właśnie takie. Możemy w te dni zrobić święto
ludziom, którzy mają inne powołanie».
Na wystawę przyszli bliscy malarki,
jej krewni, znajomi, koledzy-malarze
oraz uczniowie. Z powitalnym słowem
wystąpił jej wielki przyjaciel, duchowny greckokatolickiej cerkwi o. Terentij:
«Pani Tetiana ma studio przy naszej
cerkwi i pod jej kierownictwem powsta-

Над картинами, які були представлені загалу, мисткиня працювала
близько півроку. Усі роботи виконані
у стилі фольк-модерн. У творчих зацікавленнях Тетяни Мялковської переважає станковий живопис, розпис
по дереву та тканині, інсталяції. Художниця радо привітала усіх гостей,
які прийшли розділити з нею радість,
хоча й зазначила: «Для когось виставка – це свято, а для художників – це
звичайні будні. Я дуже тішуся, що
у нас, художників, будні саме такі.
Ними ми можемо зробити свято тим
людям, які мають інше покликання».
На виставку до художниці прийшли її близькі, родичі, знайомі,
друзі-художники та учні. З привітальним словом виступив її великий приятель, духівник греко-католицької
церкви, отець Терентій: «Пані Тетяна
має студію у нас при церкві і деколи
під її керівництвом постають най-

ją rozmaite dzieła. Czasem podziwiam
nowe, dość śmiałego typu obrazy, a ona
mówi: «Ojcze Terencjuszu, tak musi
być!». I ufam jej , wiem, że tak rzeczywiście musi być. Choć jej prace nie są
tradycyjne i nie zawsze takie, które jesteśmy przyzwyczajeni widzieć w sztuce. Ona czerpią z jej serca, z jej przeżyć».
Podczas wystawy brzmiała żywa muzyka. Tetiana Miałkowska częstowała
gości czerwonym winem, oliwkami i
mandarynkami. Na pamięć o wystawie
malarka darowała wszystkim katalogi i
pocztówki ze swoimi dziełami.
Malarka nie ograniczy się tylko do
wystawy w Łucku. Wkrótce planuje zorganizować ekspozycję w salach wystawowych Kijowa i Odessy.
Rozmowę z malarką Tetianą Miałkowską można przeczytać na www.monitor-press.com.
Oksana CYMBALUK,
zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA

різноманітніші роботи. Інколи з подивом дивлюся на нові картини, на
що вона відповідає: «Отець Терентій,
так має бути!». І я їй довіряю, знаю,
що так і має бути. Хоч її роботи є нетрадиційними, і не завжди такі, які
ми звикли бачити у мистецтві. Вони
«пливуть» з її серця, з її переживань».
Під час виставки звучала жива
музика. Тетяна Мялковська пригощала гостей червоним вином, маслинами та мандаринами. На згадку про
виставку мисткиня дарувала усім каталоги і листівки зі своїми роботами.
Лише представленням картин у
Луцьку художниця не обмежиться.
Невдовзі вона планує показати її у
виставкових залах Києва та Одеси.
Ромову із художницею Тетяною
Мялковською читайте на www.
monitor-press.com.
Оксана ЦИМБАЛЮК,
фото Володимира Хомича

Informacja
wołyńska
Волинська
інформація
У ході проведення чергового рейду щодо дотримання правил дорожнього
руху пішоходами, працівники Державтоінспекції
Волині протягом півгодини зафіксували майже 20
порушень.

.......

Podczas przeprowadzenia
kolejnej kontroli przestrzegania zasad ruchu drogowego
przez przechodniów pracownicy milicji drogowej na Wołyniu w ciągu pół godziny odnotowali prawie 20 przypadków
złamania zasad.
Державтоінспекція Волині станом на 18 січня оглянула 765 автобусів, у результаті
чого виявила 368 порушень
Правил дорожнього руху,
вчинених водіями пасажирських автобусів, зокрема,
одного разу - керування у нетверезому стані та 11 перевищень швидкості.

.......

Milicja drogowa na Wołyniu obejrzała 765 autobusów (stan na 18. stycznia),
w skutek czego ujawniła 368
przypadków wykroczeń dokonanych przez kierowców
autobusów, zwłaszcza jedno
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i 11 przekroczeń prędkości.
16 січня у Луцьку вже
удванадцяте провели міський фестиваль вертепів «З
Різдвом Христовим!».

.......

16. stycznia w Łucku już
po raz dwunasty przeprowadzono miejski festiwal
szopek «Z Bożym Narodzeniem!».
У Волинському державному архіві до 11 лютого
діятиме виставка «Україна
Соборна». На ній представлені копії документів
періоду УНР.
Тетяна Мялковська

.......

W Wołyńskim Archiwum
Państwowym do 11. lutego będzie otwarta wystawa
«Ukraina Soborna». Na niej
przedstawione są kopie dokumentów okresu URL.

Понедiлок
31 січня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 “Доброго ранку,
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади - 1
частина
06.35 Вертикаль влади - 2
частина
06.45 Православний календар
06.50 Тravel- чек
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.50, 08.30 Мультфільм
08.15 Огляд преси
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40 Погода
10.00 Ток-шоу “Легко бути
жінкою”
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.25 Право на захист
13.00 Навколо світу за 48
годин
13.30 Погода
13.35 Х/ф “Любити людину”
1 серія
15.00 Новини

15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. Агросектор
15.30 Погода
15.35 Майстер-клас
16.00 Фольк-music
16.40 Погода
16.55 Т/с “Сусіди”
18.00 Вікно в Америку
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Чоловічий клуб
20.40 Вечірня казка
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Нова армія
21.35 Діловий світ
21.45 Світ спорту
21.55 Шустер-Live
22.55 Трійка, Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади 1 частина
23.30 Підсумки дайджест
23.35 Вертикаль влади 2 частина
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Шоу Біз
00.20 Від першої особи
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Х/ф “Орел і решка”
04.15 Ревізор
04.40 Д/с “Круїз” 12 серія

05.05 Т/с “Зона” 9 серія
05.50 Діловий світ. Агросектор

СТБ
06.10, 01.40 “Бізнес+”
06.15 “Документальний
детектив”
06.40 Т/с “Комісар
Рекс”(1)
09.40 Х/ф “Леший” (1)
12.05 “Горілка. Історія
всеросійського похмілля”
14.00 “Битва екстрасенсів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна
правда про зірок”
18.00, 22.00 “ВікнаНовини”
18.10 “Чужі помилки.
Перевертні”
19.10 “Гітлер - ворог №1.
Історія всеросійського
обману”
20.55 “У пошуках істини. Таємна зброя 3-го
Рейху”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”
00.20 Т/с “Клініка” (2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Всі ріки
течуть” (1)
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06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 10.15, 13.20, 17.20,
18.55, 23.50 “Погода на
курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 00.20,
02.50, 04.20 “Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20, 14.20,
16.10, 17.50, 22.45 “Погода
в Україні”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 “Погода
у світі”
15.20, 16.20 “Час інтерв’ю”
17.30, 04.40 “Територія
закону”
18.30, 23.40, 04.30 “Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 “Час новин”
(рос.)
19.25, 01.15, 05.15 “Час:
важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Велика політика”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд

преси”
00.40 “Ресторанні новини”

TVP POLONIA
07.00 “Кава або чай?”
09.05 “Політика за чашкою
кави”.
09.25 “Три божевільних
нулі”. Т/с.
09.55 “Смійся, країно!”
10.50 Польський смак.
11.10, 11.40 “Кольори
щастя”. Т/с.
12.10 “Кабареїди”. Телетурнір.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.15, 19.20, 01.50 “Будинок
парафіяльного священика”.
13.45 “Злотопольські”. Т/с.
14.15 “Час гордості”. Т/с.
15.05 “Сто тисяч лелек”.
15.35 III Фестиваль культури імені Марка Грехути.
16.30 “Переддень весни”.
17.30 “Нескорені. Незвичайні історії”. Ток-шоу.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Гала-концерт студентської пісні.
19.05 “Лідбарські вечори
гумору і сатири”. Розважальна програма.
19.50 “Гра в міста”. Телетурнір.
20.15, 02.15 На добраніч,
малюки!.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Любов над розливом”.

22.05 Бенефіс Ромуальда
Липко.
23.05 Погода.
23.08, 04.00 Польща 24.
23.40, 06.05 Ток-шоу
Томаса Ліса.
00.35 “Успіх”. Т/с.
01.30 “Пам’ятай про
мене”. Концерт вітань.
03.10 “Іспит життя”. Т/с.
04.25 “Фестиваль діалогу
чотирьох культур”.
05.10 “Утікач” Д/ф.

POLSAT
06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
09.00 “Енні їде в Зелені
дахи” - мультфільм,
Канада, 2005.
10.05 “Медяні роки”.
11.00 “Лікарня на перипетіях”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30 “І хто тут головний?”.
13.00 “Прийомна родина”.
14.00 “Прийомний покій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Махнемся дружинами”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімейством

Кепських”.
21.00 “Людина-павук” бойовик, США, 2002.
23.30 “Відплата” - трилер,
США, 2002.
01.35 “Підступництво гір”
- серіал
02.45 Інтерактивна програма

TVP-1
06.05 “Мода на успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30
Новини.
09.05 Політика за кавою.
09.20 “Ставлю на Толіка
Банана”.
09.55 “Повернення Джафара”, мультфільм, США,
1995.
11.20 “Рейс 29: загублені на
острові”.
11.50 Незвичайні історії.
12.20 Телемагазин.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Будинок парафіяльного священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.45 Кулінарний журнал.
16.15, 19.35 Вгадай мелодію.
16.50 “Мода на успіх”.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.30 “Лікар дорогих
будинків”.
22.22 Театр ТВ.

23.55 “Загублені”.
01.50 “Майстри жахів”.
03.00 “Мобільник”, серіал,
Великобританія.
05.00 Ніч загадок.

TVP-2
07.05 “M.A.S.H.”.
07.30, 13.50 Запитуючи про
Бога.
07.55 Репортаж.
08.25, 15.35 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Сімейний турнір.
12.50 Терміново потрібно.
13.15 “Щоденники орангутанів”.
14.20 Кабаре.
15.25 “Священна війна”.
16.00 “І в горі, і в радості”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.30 “Танцюристи”.
18.25 Один із десяти.
19.40 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на виховання”.
20.35 “Сусіди”.
21.10 “Кольори щастя”
21.45 “Мостовяки”.
22.50 Ток-шоу Томаша Ліса.
23.55 “Мислити як злочинець”.
00.45 “25-а година”.
03.05 “Японія розкриває
таємниці”.
04.05 “Вбивство серед
друзів”.

Через аномально теплу погоду у середині
січня в епіцентрі затоплення опинилося кілька
рійонів Волині, зокрема
Любешівський,
КаміньКаширський, Ратнівський.

.......

Z powodu anomalnej ciepłej pogody w połowie stycznia w epicentrum zatopienia
znalazło się kilka rejonów
Wołynia, zwłaszcza Lubieszowski, Kamień Kaszerski,
Ratnowski.
24 січня, у день народження Юрка Покальчука,
його донька Оксана подарувала книги письменника Волинській обласній
науковій бібліотеці.

.......

24 stycznia, w dniu urodzin Jurija Pokalczuka, jego
córka podarowała książki
pisarza Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece Naukowej.
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Вівторок
1 лютого

16.20 Нащадки
16.55 Т/с “Сусіди”
18.00 Герой дня
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
06.00 “Доброго ранку,
19.00 Про головне
Україно!”
19.25 Погода
06.00 Ранкова молитва
19.40 Чоловічий клуб.
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, Стронгмен
08.00 Новини
20.40 Вечірня казка
06.10, 07.05, 08.05 Спорт 20.55 Офіційна хроніка
06.15, 07.10, 08.10 По21.00 Підсумки дня
года
21.25 Слово регіонам
06.20 Вертикаль влади - 21.35 Діловий світ
1 частина
21.45 Світ спорту
06.35 Вертикаль влади - 21.55 Погода
2 частина
22.00 Світло. Фанатизм
06.45 Православний
- загроза людству
календар
22.30 Книга. ua
06.50 Тravel- чек
22.55 Трійка, Кено,
07.15 Ера бізнесу
Максима
07.25 Автодрайв
23.00, 00.00 Підсумки
07.50, 08.30 Мультфільм 23.15 Вертикаль влади 08.15 Огляд преси
1 частина
08.40 Корисні поради
23.30 Підсумки дай09.00 Підсумки дня
джест
09.25 Про головне
23.35 Вертикаль влади 10.00 Відкриття VIII
2 частина
сесії Верховної Ради
23.50 Погода
України
00.10 Спорт
12.00 Новини
00.15 Шоу Біз
12.10 Діловий світ
00.20 Від першої особи
12.20 Погода
00.50 Корисні поради
12.25 Хай щастить
01.20 Підсумки дня
12.55 Темний силует
01.45 Погода
13.05 Хай так
01.50 ТелеАкадемія
13.35 Х/ф “Любити
02.50 Х/ф “Любити
людину” 2 серія
людину” 2 серія
15.00 Новини
04.15 Д/с “Круїз”
15.15 Euronews
05.05 Т/с “Зона” 10 серія
15.25 Діловий світ.
05.50 Діловий світ.
Агросектор
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона” 9 серія
СТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Середа
2 лютого

15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона” 10 серія
16.20 Нащадки
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 16.55 Т/с “Сусіди”
18.00 Герой дня
06.00 “Доброго ранку,
18.20 Новини
Україно!”
18.45 Діловий світ
06.00 Ранкова молитва
19.00 Про головне
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 19.25 Погода
08.00 Новини
19.40 Чоловічий клуб
06.10, 07.05, 08.05 Спорт 20.40 Вечірня казка
06.15, 07.10, 08.10 По20.55 Офіційна хроніка
года
21.00 Підсумки дня
06.20 Вертикаль влади - 21.25 Слово регіонам
1 частина
21.35 Діловий світ
06.35 Вертикаль влади - 21.45 Світ спорту
2 частина
21.55 Досвід. Рефор06.45 Православний
мування пенсійної
календар
системи
06.50 Тravel- чек
22.45 Мегалот
07.15 Ера бізнесу
22.50 Суперлото, Трійка,
07.25 Автодрайв
Кено
07.50, 08.30 Мультфільм 23.00, 00.00 Підсумки
08.15 Огляд преси
23.15 Вертикаль влади 08.40 Корисні поради
1 частина
09.00 Підсумки дня
23.30 Підсумки дай09.25 На зв’язку з
джест
Урядом
23.35 Вертикаль влади 09.45 Погода
2 частина
10.00 Ток-шоу “Легко
23.50 Погода
бути жінкою”
00.10 Спорт
11.10 В гостях у Д.
00.15 Шоу Біз
Гордона
00.20 Від першої особи
12.00 Новини
00.50 Корисні поради
12.10 Діловий світ
01.20 Підсумки дня
12.20 Погода
01.45 Погода
12.25 Крок до зірок.
01.50 ТелеАкадемія
Євробачення
02.55 Х/ф “Танк КВ-34”
13.25 Х/ф “Танк КВ-34” 04.35 Д/с “Круїз” 15
15.00 Новини
серія
15.15 Euronews
05.05 Т/с “Зона” 11 серія
15.25 Діловий світ.
05.50 Діловий світ.
Агросектор
Агросектор

Четвер
3 лютого

Агросектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Зона” 11 серія
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 16.20 Нащадки
16.55 Т/с “Сусіди”
06.00 “Доброго ранку,
18.00 Камера сміху
Україно!”
18.20 Новини
06.00 Ранкова молитва
18.45 Діловий світ
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 19.00 Про головне
08.00 Новини
19.25 Погода
06.10, 07.05, 08.05 Спорт 19.40 Чоловічий клуб
06.15, 07.10, 08.10 По20.40 Вечірня казка
года
20.55 Офіційна хроніка
06.20 Вертикаль влади - 21.00 Підсумки дня
1 частина
21.25 Слово регіонам
06.35 Вертикаль влади - 21.35 Діловий світ
2 частина
21.45 Світ спорту
06.45 Православний
21.55 Погода
календар
22.00 Глибинне буріння
06.50 Тravel- чек
22.55 Трійка, Кено,
07.15 Ера бізнесу
Максима
07.25 Автодрайв
23.00, 00.00 Підсумки
07.50, 08.30 Мультфільм 23.15 Вертикаль влади 08.15 Огляд преси
1 частина
08.40 Корисні поради
23.30 Підсумки дай09.00 Підсумки дня
джест
09.25 Про головне
23.35 Вертикаль влади 10.00 Ток-шоу “Легко
2 частина
бути жінкою”
23.50 Погода
11.10 Здоров’я
00.10 Спорт
12.00 Новини
00.15 Шоу Біз
12.10 Діловий світ
00.20 Від першої особи
12.20 Погода
00.50 Корисні поради
12.25 Аудієнція. Країни 01.20 Підсумки дня
від А до Я. Фінляндія
01.45 Погода
(ч.2)
01.50 ТелеАкадемія
13.00 Наша пісня
02.50 Х/ф “Фронт без
13.35 Х/ф “Фронт без
флангів” 1 серія
флангів” 1 серія
04.15 Д/с “Круїз” 16,17
15.00 Новини
серії
15.15 Euronews
05.05 Т/с “Зона” 12 серія
15.25 Діловий світ.
05.50 Діловий світ.
Агросектор

06.10, 01.40 “Бізнес+”
06.15 “Документальний детектив”
06.40 Т/с “Кулагін і
Партнери” (1)
07.05 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
10.05 Х/ф “Янгол
пролетів” (1)
12.10 “Гітлер - ворог
№1. Історія всеросійського обману”
14.00 “Битва екстрасенсів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна
правда про зірок”
18.00, 22.00 “ВікнаНовини”
18.10 “Чужі помилки.
Проклята попелюшка”
19.20 “Ліки. Історія
всеросійського обману”
22.25 “Паралельний
світ”
23.25 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
00.20 Т/с “Клініка”
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Всі ріки
течуть” (1)
5 КАНАЛ

06.00 Програма
передач
06.01, 22.30 “ЧасТайм”

19.25, 01.15, 05.15
06.15, 10.15, 13.20,
“Час: важливо”
15.20, 17.20, 18.55,
21.00, 02.00 “Час”
23.50 “Погода на
21.50, 03.40 “На межі”
курортах”
23.55, 02.55, 04.25
06.20, 18.45, 23.15,
“Огляд преси”
00.20, 02.50, 04.20
00.40 “Смачні подо“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му” рожі”
04.40 “Велика по09.10, 22.15, 23.30,
літика”
02.40, 04.15 “Бізнесчас”
TVP POLONIA
09.20, 11.20, 12.20,
14.20, 16.20, 17.50,
07.00 “Кава або чай?”
22.45 “Погода в
09.05 “Політика за
Україні”
чашкою кави”.
09.25, 00.30, 03.30
09.25 “Прощавай,
“Автопілот-новини” Рокфеллере”. Т/с.
09.35, 13.30, 14.30 “5 09.55 III Фестиваль
елемент”
культури імені Марка
10.00, 11.00, 12.00,
Грехути.
13.00, 14.00, 15.00,
10.35 “Лідбарські
16.00, 17.00, 18.00,
вечори гумору і
20.30, 03.00 “Час
сатири”. Розважальна
новин”
програма.
10.30, 11.30, 12.30
10.50 “Польський
“Прес-конференції у смак”. Тележурнал.
прямому ефірі”
11.10, 11.40 “Кольори
10.55, 18.20, 00.25
щастя”. Т/с.
“Погода у світі”
12.10 “Л як любов”.
15.30 “Не перший
13.00, 20.30, 02.30
погляд”
Новини.
16.30 “Мотор-ТБ”
13.15, 19.20, 01.50
17.30 “Особливо не- “Будинок парафіяльбезпечно”
ного священика”. Т/с.
18.30, 23.40, 04.30
13.45 “Злотополь“Київський час”
ські”. Т/с.
19.00, 23.00, 00.00,
14.15 “Іспит життя”
01.00, 04.00, 05.00
15.05, 23.05, 04.00
“Час новин” (рос.)
Польща 24.

06.01, 22.30 “ЧасТайм”
06.00, 01.40 “Бізнес+” 06.15, 10.15, 13.20,
06.05 Т/с “Кулагін і
15.20, 17.20, 18.55,
Партнери” (1)
23.50 “Погода на
06.30 Т/с “Комісар
курортах”
Рекс” (1)
06.20, 18.45, 23.15,
09.15 Х/ф “Поліцей- 00.20, 02.50, 04.20
ські та злодії” (1)
“Час спорту”
11.20 “Ліки. Історія
06.30 “Ранок на 5-му”
всеросійського об09.10, 22.15, 23.30,
ману”
02.40, 04.15 “Бізнес13.55 “Битва екстра- час”
сенсів”
09.20, 11.20, 12.10,
15.00 “Давай одружи- 14.20, 16.20, 17.50,
мося”
22.45 “Погода в
17.00 “Неймовірна
Україні”
правда про зірок”
09.25, 00.30, 03.30
18.00, 22.00 “Вікна“Автопілот-новини”
Новини”
09.35, 13.30, 14.30 “5
18.10 “Чужі помилки. елемент”
Дівчина без мину10.00, 11.00, 12.00,
лого”
13.00, 14.00, 15.00,
19.10 “Ціни. Історія
16.00, 17.00, 18.00,
всеросійського об20.30, 03.00 “Час
ману”
новин”
22.25 “Паралельний 10.30, 11.30 “Прессвіт”
конференції у прямо23.25 Т/с “Доктор
му ефірі”
Хаус” (2)
10.55, 18.20, 00.25
00.20 Т/с “Клініка”
“Погода у світі”
01.30 “Вікна-Спорт” 12.15 “Cканер”
01.45 Х/ф “Всі ріки
15.30 “Здорові істечуть” (1)
торії”
16.30 “Арсенал”
5 КАНАЛ
17.30 “Велика політика”
06.00 Програма
18.30, 23.40, 04.30
передач
СТБ

СТБ

5 КАНАЛ

06.00, 01.40 “Бізнес+”
06.05 Т/с “Кулагін і
Партнери” (1)
06.30 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
09.15 Х/ф “Зигзаг
удачі” (1)
11.10 “Ціни. Історія
всеросійського обману”
14.00 “Битва екстрасенсів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна
правда про зірок”
18.00, 22.00 “ВікнаНовини”
18.10 “Чужі помилки.
Дівчина без минулого”
19.10 “М’ясо. Історія
всеросійського обману”
21.35 “Містичні історії з Павлом Костіциним”
22.25 “Паралельний
світ”
23.25 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
00.20 Т/с “Клініка”
(2)
01.30 “Вікна-Спорт”
01.45 Х/ф “Всі ріки
течуть” (1)

06.00 Програма
передач
06.01, 22.30 “ЧасТайм”
06.15, 10.15, 13.20,
15.20, 17.20, 18.55,
23.50 “Погода на
курортах”
06.20, 18.45, 23.15,
00.20, 02.50, 04.20
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30,
02.40, 04.15 “Бізнесчас”
09.20, 11.20, 12.20,
14.20, 16.20, 17.50,
22.45 “Погода в
Україні”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Прес-конференції у
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25
“Погода у світі”
15.30 “Життя в задоволення”
16.30 “Драйв”
17.30, 04.40 “Машина

06.05, 16.50 “Мода на
POLSAT
15.35 “Ополе 2004
успіх”.
на біс. Тридцяти06.00 Вставай! Гра07.00 Кава або чай.
річчя групи “Будка
ємо!.
суфлера”.
07.00 “Новини Пол- 09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
16.30 Ток-шоу Томаса сат”.
Ліса.
09.00 “Кіт у капелюсі” 09.05 Політика за
кавою.
17.30 “Відеотека до- - мультфільм.
рослої людини”.
10.05 “Медяні роки”. 09.20 “Ставлю на
Толіка Банана”.
18.00 Телеекспрес.
11.00 “Лікарня на
10.00 Дитсадок “1”.
18.25 “Шанс на успіх”. перипетіях”.
10.30 Мультсеріал.
19.45 “Дика Польща”. 12.00, 17.30 “Мала20.15, 02.15 На доновський і партнери”. 11.10 “Рейс 29: загубраніч, малюки!.
12.30 “І хто тут голо- блені на острові”.
11.40 Усі, хто бачив,
21.00, 02.55 Спорт.
вний? “.
усі, хто знає.
21.15 “Лондонці II”.
13.00 “Прийомна
12.10 Алфавіт клі22.05 “Небилиці за
родина”.
мату.
версією кабаре “Мо- 14.00 “Прийомний
12.20 Телемагазин.
рального занепокопокій”.
13.10 Агробізнес.
єння””. Розважальна 15.00, 19.00 “Перше
13.40 “Сьоме небо”.
програма.
кохання”.
14.40, 18.25 “Буди23.00 Погода.
15.45 “Махнемся
нок парафіяльного
23.40 “Екстрадиція II”. дружинами”.
священика”.
00.40 “Переддень
16.50, 19.50 Події.
15.10, 18.55 “Клан”.
весни”. Т/с.
17.10, 20.25 Погода.
15.45 Кабаре.
01.30 “Пам’ятай про 17.15 Втручання.
16.15, 19.35 Вгадай
мене”. Концерт ві18.00 “Чому я?”.
тань.
20.30 “Світ за сімей- мелодію.
17.40 Приціл.
03.10 “Любов над
ством Кепських”.
18.00 Телеекспрес.
розливом”. Т/с.
21.00 “Викрадення
04.25 “Вольнотека”.
шкільного автобуса”. 20.05 Вечірка.
21.25 “З чистої стоТележурнал.
23.00 “С.S.I.”
рінки”.
04.40 “Вечір з Лас00.00 “Готель 52”.
ковіком і Маліцкім”. 01.00 “Справжня іс- 23.10 “Будячи мертвих”.
Розважальна проторія Ем-Сі Хамме00.10 Варто говорити.
грама.
ра” - драма, США.
01.00 “Тристан та
05.35 “Королі центра”. 03.00 Інтерактивна
Ізольда”, мелодрама,
06.25 “Ш як шпигун”. програма
США-ФРН-ЧехіяРепортаж.
TVP-1
Великобританія.

“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00,
01.00, 04.00, 05.00
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Машина
часу”
23.55, 02.55, 04.25
“Огляд преси”
00.40 “Ресторанні
новини”
04.40 “Особливо небезпечно”

15.05, 23.30, 04.00
Польща 24.
15.40 Бенефіс Ромуальда Липко.
16.40, 00.00 “128 днів”
17.20 “Ополе 2009 на
біс”. Концерт
17.40, 01.30 “Інфопоїздка”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Без напруги”. Концерт Леха
Янерка.
19.45 “Під Татрами”.
Цикл репортажів.
20.00 “Вольнотека”.
TVP POLONIA
Тележурнал.
07.00 “Кава або чай?” 20.15, 02.15 На до09.05 “Політика за
браніч, малюки!.
чашкою кави”.
20.25 “У дідка веселе
09.25 “Ставлю на
життя”. Концерт ВесТолика Банана”. Т/с. лава Мічніковського.
10.00 “Шанс на успіх”. 21.30, 02.55 Спорт.
10.55 Польський
21.45 “Лемент жерсмак.
лянки”. Х/ф. Польща,
11.10 Репортаж.
Німеччина, 2005 р.
11.40 Кулінарна про- 23.25 Погода.
грама.
00.50, 06.20 Варто об12.10 “Л як любов”.
говорити.
13.00, 21.00, 02.30
01.25 “Гра в міста”.
Новини.
Телетурнір.
13.15, 19.20, 01.50
03.10 “Лондонці II”.
“Будинок парафіяль- 04.30 “Небилиці за
ного священика”. Т/с. версією кабаре “Мо13.45 “Злотопольрального занепокоські”. Т/с.
єння””. Розважальна
14.15 “Любов над
програма.
розливом”. Т/с.
05.20 “Успіх”. Т/с.
часу”
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00,
01.00, 04.00, 05.00
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Вільна
гавань”
23.55, 02.55, 04.25
“Огляд преси”
00.40 “Акцент”

“Будинок парафіяльного священика”. Т/с.
13.45 “Злотопольські”. Т/с.
14.15 “Лондонці II”
15.05, 23.05, 04.05
Польща 24.
15.30 “Вольнотека”.
Тележурнал.
15.45 “Небилиці за
версією кабаре “Морального занепокоєння””. Розважальна
програма.
16.40 Варто обговоTVP POLONIA
рити.
07.00 “Кава або чай?” 17.30 Польськочеські бесіди.
09.10 “Політика за
18.00 Телеекспрес.
чашкою кави”.
18.25 “Клуб “Кабаре
09.25 “Карино”. Т/с.
на дивані”. Розва09.55 “Без напруги”.
жальна програма.
10.50 “Польський
19.45 “Словарик
смак”. Тележурнал.
11.05 “Войтек Черов- польсько-польський”.
Ток-шоу.
ський. Босоніж по
20.15, 02.15 На досвіту”. Цикл репорбраніч, малюки!.
тажів.
21.00, 02.55 Спорт.
11.35 “Подорож
21.15 “Вечір з ЛаскоМакловича”. Телевіком і Маліцкім”.
журнал.
22.10 “Іспит життя”.
12.10 “Дві сторони
23.00 Погода.
медалі”. Т/с.
23.35 “Будинок”. Т/с.
12.35 “Лідбарські
01.05 “Інфопоїздка”.
вечори гумору і
сатири”. Розважальна Тележурнал.
01.20 “Ш як шпигун”.
програма.
Репортаж.
13.00, 20.30, 02.30
03.10 “Екстрадиція II”.
Новини.
04.30 “Лемент жер13.15, 19.20, 01.50

POLSAT

TVP-1

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.45 “Кіт у чоботах”
- мультфільм, Японія.
10.05 Медяні роки”.
11.00 “Лікарня на
перипетіях”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30 “І хто тут головний? “.
13.00 “Прийомна
родина”.
14.00 “Прийомний
покій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Махнемся
дружинами”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімейством Кепських”.
21.30 “Чоловік за викликом 2”.
23.35 “Остін Пауерс і
Голдмембер”.
01.15 “Цінності
сімейки Аддамс” комедія, США, 1993.
03.15 Інтерактивна
програма

06.05, 16.50 “Мода на
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
09.05 Політика за
кавою.
09.20 “Канікули з
парфумами”.
09.55 Будильник.
10.25 Що читати
дитині.
10.45 Мультсеріал.
11.10 “Рейс 29: загублені на острові”.
11.40 Рай.
12.10 Алфавіт клімату.
12.25 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.45, 18.25 “Будинок парафіяльного
священика”.
15.10, 17.15 “Клан”.
15.45 Кабаре.
16.15 Вгадай мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
18.50 Стрибки із
трампліна.
20.05 Вечірка.
21.55 “Лікар дорогих
будинків”.
22.50 “Філантроп”.
23.45 “Місяць над

лянки”.
06.10 “Лицарі і розбійники”. Т/с.

TVP-1

06.00, 16.50 “Мода на
успіх”.
POLSAT
07.00 Кава або чай.
06.00 Вставай! Граємо!. 09.00, 13.00, 16.00,
07.00 “Новини Полсат”. 20.30 Новини.
09.05 Політика за
08.45 Мультфільм.
кавою.
10.05 Медяні роки”.
09.20 “Канікули з
11.00 “Лікарня на
парфумами”.
перипетіях”.
09.50 Для дітей.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”. 10.45 Мультсеріал.
12.30 “І хто тут голо- 11.10 “Рейс 29: загублені на острові”.
вний?”.
11.40 Ми, ви, вони.
13.00 “Прийомна
12.10 Алфавіт кліродина”.
мату.
14.00 “Прийомний
12.20 Телемагазин.
покій”.
13.10 Агробізнес.
15.00, 19.00 “Перше
13.40 “Сьоме небо”.
кохання”.
14.45, 18.25 “Буди15.45 “Махнемся
нок парафіяльного
дружинами”.
священика”.
16.50, 19.50 Події.
15.05, 18.55 “Клан”.
17.10, 19.25 Погода.
15.40 Кабаре.
17.15 Втручання.
16.15 Зірковий карна18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімей- вал “1”.
17.35 Приціл.
ством Кепських”.
18.00 Телеекспрес.
21.00 “С.S.I.”
19.35 Вгадай мелодію.
22.00 “Історія про
20.05 Вечірка.
нас”.
21.25 “Батько Матеуш”.
00.10 “Шпильки на
22.25 Справа для
Гевонті”.
репортера.
01.10 “Ларс і справ23.20 “Перекручена
жня дівчина”.
пристрасть”.
03.25 Інтерактивна
01.00 “Крушители: Не
програма

03.10 “Коджак”.
03.35 Позначення.
04.15 Ніч загадок.
TVP-2

06.35 “M.A.S.H.”.
07.10 “Дочки Маклеода”.
07.55 Телемагазин.
08.30 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Сімейний
турнір.
12.50 Телетурнір.
13.50 “Неймовірні
створення”.
14.50, 20.35 “Сусіди”.
15.30, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.05, 21.45 “Мостовяки”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.30 “Танцюристи”.
18.25 Один із десяти.
19.40 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на
виховання”.
22.50 Експрес репортерів.
23.55, 05.35 “Лев на
ім’я Крістіан”.
00.50 “Війна на бобовому полі Мілагро”.
02.55 “Рим”.
03.50 “Варшава”, РП.
Монтаною Нори
Робертс”.
01.30 “Герої”.
02.25 “Весілля!”.
04.10 Ніч загадок.
TVP-2

06.35 “M.A.S.H.”.
07.10 “Дочки Маклеода”.
08.00 Телемагазин.
08.30 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.15 Гільйотина.
12.50 Телетурнір.
13.55 “Погода на
п’ятницю”.
14.50, 20.35 “Сусіди”.
15.30, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.05 “Мостовяки”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.30 “Танцюристи”.
18.25 Один із десяти.
19.40 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на
виховання”.
21.45 “Нова”.
22.45 “Зоряні врата”.
00.50 “Біобаба”, серіал, США, 2007.
01.45 “Доктор Хауз”.
02.40 “В 80 садів навколо світу”.
03.50 “Відділ 998”.
довіряй нікому”.
02.45 Позначення.
TVP-2

06.40 “M.A.S.H.”.
07.10 “Дочки Маклеода”.
08.00 Телемагазин.
08.30 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.15, 18.25 Гільйотина.
12.50 Телетурнір.
13.55 “Погода на
п’ятницю”.
14.50, 20.30 “Сусіди”.
15.30, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.05 “Нова”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.30 “Танцюристи”.
19.40 Гаряча тема.
20.00 “Ліцензія на
виховання”.
21.45 “Касл”.
22.40 “Доктор Хауз”.
23.35 “Медсестра
Джекі”.
00.10 Точка зору.
01.05 “Варшава”, РП.
03.00 Вечір мистецтв.
04.00 “Чоловічожіночі”.
04.45 “Карний розшук”.

TV
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П’ятниця
4 лютого

флангів” 2 серія
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
06.00 “Доброго ранку, Агросектор
Україно!”
15.30 Погода
06.00 Ранкова мо15.35 Т/с “Зона” 12
литва
серія
06.05, 06.30, 07.00,
16.20 Нащадки
07.30, 08.00 Новини
16.55 Т/с “Сусіди”
06.10, 07.05, 08.05
18.00 After Live (За
Спорт
лаштунками Шустер06.15, 07.10, 08.10
Live)
Погода
18.20 Новини
06.20 Вертикаль вла- 18.40 Магістраль
ди - 1 частина
19.00 Шустер-Live
06.35 Вертикаль вла- 21.00 Підсумки дня
ди - 2 частина
21.20 Діловий світ
06.45 Православний
21.25 Шустер-Live
календар
22.45 Трійка, Кено
06.50 Тravel- чек
22.50 Шустер-Live
07.15 Ера бізнесу
00.00 Підсумки
07.25 Автодрайв
00.10 Погода
07.50 Мультфільм
00.15 Вертикаль влади
08.15 Огляд преси
- 1 частина
08.40 Корисні поради 00.30 Підсумки дай09.00 Підсумки дня
джест
09.25 Про головне
00.35 Вертикаль влади
10.00 Ток-шоу “Легко - 2 частина
бути жінкою”
00.45 Шоу Біз
11.10 Ток-шоу “Віра.
00.50 Корисні поради
Надія. Любов”
01.20 Підсумки дня
12.00 Новини
01.40 Погода
12.10 Діловий світ
01.45 Біатлон. Кубок
12.20 Погода
світу. Спринт (чолові12.25 “Надвечір’я” з Т. ки, жінки)
Щербатюк
03.45 Х/ф “Фронт без
13.05 Околиця
флангів” 2 серія
13.35 Х/ф “Фронт без
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Субота
5 лютого

21.45 Хіт-парад “Національна двадцятка”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото,
06.00 Ранкова моТрійка, Кено
литва
23.00 Ультра. Тема
06.05, 07.10, 07.35
23.20 Ера здоров’я
Погода
23.45 Погода
06.10 Ера здоров’я
23.50 День знань - 2
06.40 Світ
частина
православ’я
00.50 Корисні по07.15 Док. фільм
ради
“Жива енциклопе01.20 Підсумки дня
дія”
02.00 Погода
07.45 Корисні по02.05 Біатлон. Кубок
ради
світу. Змішана еста08.00 Шустер-Live
фета
12.35 Погода
12.55 Біатлон. Кубок 03.45 Х/ф “Сезон
світу. Спринт (жін- відпусток”
05.25 “Надвечір’я” з
ки)
Т. Щербатюк
14.05 Доки батьки
сплять
СТБ
14.30 Так просто
14.50 Наша пісня
05.05 М/ф “Умка”,
15.25 Феєрія мандрів “Остров сокровищ”
15.50 Погода
(1)
15.55 В гостях у Д.
06.20 Х/ф “Садко”
Гордона
(1)
17.00 Хай так
07.55 “Караоке на
17.25 Ревізор
Майдані”
18.00 Погода
09.00 “Їмо вдома”
18.05 Майстер-клас 10.05 “ВусоЛапоХ18.30 Золотий гусак віст”
19.00 Афіна-2010
10.50 М/ф “Пінгвіни
21.00 Підсумки дня Мадагаскара” (1)

Неділя
6 лютого

17.00 Діловий світ.
Тиждень
17.30 Спецпроект
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ “Про що кіно?”
21.00 Підсумки тижня
06.00 Ранкова молитва 21.40 Точка зору
06.05, 07.15, 08.15
22.10 Фольк-music
Погода
22.55 Трійка, Кено,
06.10 День знань - 2
Максима
частина
23.00 Ера бізнесу. Під07.10 Світ православ’я сумки
07.20 Док. фільм
23.35 Погода
“Жива енциклопедія” 23.40 Автодрайв
07.50 Сільський час
23.55 Оперативний
08.20 Укравтоконтиоб’єктив
нент
00.15 DW.Новини
08.40 Моя земля-моя Європи
власність
00.50 Корисні поради
08.50 Корисні поради 01.20 Підсумки тижня
09.00 Погода
02.00 Погода
09.05 Як це? Мобіль02.05 Біатлон. Кубок
ний зв’язок
світу. Гонка переслі09.30 Хто в домі
дування (чоловіки,
хазяїн?
жінки)
10.00 Крок до зірок.
03.45 Х/ф “Пеппі - ДоЄвробачення
вгапанчоха”
11.00 Шеф-кухар
СТБ
країни
11.50 Погода
11.55 Х/ф “Пеппі - До- 05.45 М/ф “Кот в
сапогах”, “Остров
вгапанчоха”
сокровищ” (1)
14.20 Погода
14.25 Бокс. В.Кличко. 07.00 Х/ф “Пірати ХХ
століття” (1)
Підсумки 2010 року
08.50 “Їмо вдома”
14.55 Золотий гусак
09.55, 02.50 “Неймо15.25 Ближче до навірні історії кохання”
роду. Іво Бобул
15.50 Погода
11.00 “Караоке на
15.55 В гостях у Д.
Майдані”
Гордона
12.00 Х/ф “За сімей-

05.05 Т/с “Зона” 13
серія
05.50 Діловий світ.
Агросектор

09.20, 11.10, 12.20,
14.20, 16.20, 17.50,
22.45 “Погода в
Україні”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30 “Вільна гавань”
10.55, 18.10, 00.25
“Погода у світі”
11.15 “Сканер”
12.30 “Пресконференції у прямому ефірі”
15.30 “Своїми очима”
16.30 “На межі”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.15 “Вікно у Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00,
01.00, 04.00, 05.00
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.15, 05.15
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Хроніка
дня”
23.50, 02.55, 04.25
“Огляд преси”
00.40 “Ресторанні

кім”. Розважальна
програма.
TVP POLONIA
17.30 “Де чорт не
07.00 “Кава або чай?” може...”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
09.05 “Політика за
18.25, 03.10 “Вино,
чашкою кави”.
кабаре і пісні”. Шоу.
09.25 “Собачі роз19.45 “Войтек Черовповіді, або охи та
ський. Босоніж по
зітхання”. М/ф.
світу”. Цикл репор09.40 “Були”. М/с.
09.55 “Клуб “Кабаре тажів.
20.15, 02.15 На дона дивані””. Розвабраніч, малюки!.
жальна програма.
21.00, 02.55 Спорт.
10.50 Польський
21.15 “Відеотека досмак.
11.05 “Мандрівник”. рослої людини”.
21.40 “Лідбарські
Тележурнал.
вечори гумору і
11.35 “Смак часу з
сатири”. Розважальна
Каролем Окрасом”.
програма.
12.10 “Королі цен22.05 “І в горі, і в
тра”. Т/с.
радості”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30
23.00 Погода.
Новини.
23.35 “Ведмежа”. Х/ф.
13.15, 19.20, 01.50
“Будинок парафіяль- Чехія, 2007 р.
ного священика”. Т/с. 01.20 “Подорож
Макловича”. Теле13.45 “Злотопольжурнал.
ські”. Т/с.
04.30 “Будинок”. Т/с.
14.15 “Яносик”. Т/с.
06.10 “Лицарі і роз15.05, 23.05, 04.00
бійники”. Т/с.
Польща 24.
POLSAT
15.35 “Фестиваль
діалогу чотирьох
06.00 Вставай! Гракультур”. Концерт
ємо!.
Хани Банашак.
16.15 “Є таке місце”. 07.00 “Новини Полсат”.
16.35, 21.40 “Вечір з
Ласковіком і Маліц- 08.30 “Дюймовочка” -

20.20, 22.55 “Погода
в Україні”
07.20, 08.20, 21.50,
00.30, 01.50, 02.50
“Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.40,
23.30, 04.15 “Бізнесчас”
08.15, 11.10, 16.15,
18.55, 00.25 “Погода
у світі”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “Своїми очима”
09.45 “Улюблена
робота”
10.15 “Здорові історії”
10.35 “Не перший
погляд”
11.35 “Технопарк”
11.50 “Досягти мети”
12.15 “Вікно в Європу”
13.20 “Драйв”
14.10 “Страва від
шефа”
14.25 “Гра долі” (Микола Лисенко, 1 с.)
15.30 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “На
межі”
18.10 “Хроніка
тижня”
19.00, 23.00, 00.00,

01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 “Час
новин” (рос.)
19.30, 20.30, 01.20,
02.20, 05.15 “Час
інтерв’ю”
21.20, 03.40 “Народний контроль”
22.00 “Територія
закону”
22.30 “Вікно в Америку”
00.40 “Мотор”
03.20 “Автопілотновини”
04.25 “Огляд преси”

20.00 “Час новин”
07.15, 08.55, 11.45,
17.50, 20.20, 22.55
“Погода в Україні”
07.20, 07.50, 00.30,
01.50, 02.50 “Тема
тижня”
07.40, 08.50, 21.45,
23.30, 04.15 “Бізнесчас”
08.15, 11.10, 12.10,
16.15, 18.55, 00.25
“Погода у світі”
08.25 “Бістро-ТБ”
09.10, 16.20 “Хроніка
тижня”
10.20 “Феєрія ман5 КАНАЛ
дрів”
11.20 “Життя цікаве”
06.00 Програма
11.50 “Досягти мети”
передач
12.20 “Машина часу”
06.01, 09.35 “Вікно в 13.20 “Життя в задоАмерику”
волення”
06.15, 10.15, 13.15,
14.10 “Страва від
15.20, 17.10, 19.20,
шефа”
23.50 “Погода на
14.25 “Гра долі” (Микурортах”
кола Лисенко, 1 с.)
06.20, 07.05, 08.05,
15.30 “Мотор-ТБ”
18.45, 23.15, 00.20,
17.20 “Палата”
03.15, 04.20 “Час
17.30, 04.40 “Не перспорту”
ший погляд”
06.35, 07.30, 23.35,
18.20 “Народний
04.30 “Київський час” контроль”
06.40, 03.20 “Техно19.00, 23.00, 00.00,
парк”
01.00, 02.00, 03.00,
07.00, 08.00, 09.00,
04.00, 05.00 “Час
10.00, 11.00, 12.00,
новин” (рос.)
13.00, 14.00, 15.00,
19.30, 20.30, 01.20,
16.00, 17.00, 18.00,

02.20 “Час інтерв’ю”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Особливо небезпечно”
22.30 “Час-Тайм”
23.55, 04.25 “Огляд
преси”
00.40 “Смачні подорожі”

СТБ
05.45 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
06.10, 01.35 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
08.00, 17.35 Х/ф “Мотузка з піску” (1)
17.30, 22.00 “Вікна Новини”
22.25 “ВусоЛапоХвіст”
23.40 Х/ф “Невірність”(1)
01.25 “Вікна - Спорт”
01.40 Х/ф “Шалений
день” (1)
5 КАНАЛ

06.00 Програма
передач
06.01, 22.30 “ЧасТайм”
06.15, 10.15, 13.20,
15.20, 17.20, 23.45
“Погода на курортах”
06.20, 18.50, 23.15,
00.20, 02.50, 04.20
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30,
02.40, 04.15 “Бізнесчас”

13.45 Х/ф “Невірність” (1)
15.40 Х/ф “Зіта і
Гіта” (1)
19.00 Х/ф “За сімейними обставинами”
(1)
22.05 Х/ф “Від тюрми та від суми” (2)
00.05 Х/ф “Беспредел”(2)
02.05 “Мобільна
скринька”
5 КАНАЛ

06.00 Програма
передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 10.10, 13.10,
15.20, 17.15, 19.20,
23.50 “Погода на
курортах”
06.20, 07.05, 08.05,
18.45, 23.20, 00.20,
03.15 “Час спорту”
06.30, 07.30, 18.35,
23.35, 04.30 “Київський час”
06.40, 11.20
“Автопілот-тест”
07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 “Час
новин”
07.15, 09.15, 17.50,
ними обставинами”
15.05 Х/ф “Від тюрми
та від суми”
17.05 “Олег Антонов.
Життя між небом і
землею”
18.05 “Містичні історії з Павлом Костіциним”
19.05 “Битва екстрасенсів”
21.05 Х/ф “Zolushka.
ru” (1)
23.20 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
03.35 Х/ф “Зіта і Гіта”

новини”

Новини.
14.15, 03.55 “І в горі,
і в радості”. Т/с.
15.10 Кулінарна програма.
15.40 “Пам’ятай про
мене”. Концерт.
16.00 “Дві сторони
медалі”. Т/с.
16.35, 07.15 “Лідбарські вечори гумору і
сатири”. Розважальна програма.
17.00 Культурні PL.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.25 “Л як
TVP POLONIA
любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольо07.00, 07.25, 07.50,
ри щастя”. Т/с.
08.15, 08.40, 05.20
20.10, 02.15 На до“Злотопольські”. Т/с. браніч, малюки!.
09.15 “Ранчо під Зе- 20.50, 02.50 Спорт.
леною сімкою”. Т/с. 21.10 “Час гордості”.
09.50 “Дика Польща”. Т/с.
Д/с.
22.00 Фестиваль
10.20 “Лицарі і роз- творчості “Хоровод
бійники”. Т/с.
2010”.
11.05 “Інфопоїздка”. 22.55 Погода.
Тележурнал.
23.00 “Феміна”. Х/ф.
11.25 Польща 24.
00.35 “Ополе 2004 на
11.55 “Сорокалітній”. біс. “Комбії”.
Т/с.
03.00 “Яносик”. Т/с.
13.00 “Без напру04.50 “Відеотека доги”. Концерт Леха
рослої людини”.
Янерка.
05.50 “Ведмежа”.
14.00, 20.30, 02.30
Х/ф. Чехія, 2007 р.
13.45 “Під Татрами”.
Цикл репортажів.
14.00 Трансляція
меси.
15.35 “Смійся, країно!”.
16.35 “Смак часу з
Каролем Окрасом”.
17.05 “Злотопольські”. Т/с.
17.35 “Гра в міста”.
TVP POLONIA
Телетурнір.
18.00 Телеекспрес.
07.35, 08.00, 08.20,
18.20, 01.20 “Л як
08.40, 09.00 “Будилюбов”. Т/с.
нок парафіяльного
19.10, 19.40 “Кольори
священика”. Т/с.
09.30 “Школа на Со- щастя”. Т/с.
20.15, 02.15 На донячній”. Т/с.
браніч, малюки!.
10.00 “Зерно”. Теле20.30, 02.30 Новини.
журнал.
20.50, 02.50 Спорт.
10.30 “Лицарі і роз21.10 “Яносик”. Т/с.
бійники”. Т/с.
22.05 “Нескорені.
10.15 “Момент ісНезвичайні історії”.
торії”. Цикл репорТок-шоу.
тажів.
22.35 “Шанс на успіх”.
11.35 “Словарик
польсько-польський”. 23.25 Погода.
23.35 “Королева
Ток-шоу.
12.05 “Пам’ятай про Бона”. Т/с.
00.40 “Угода з годинмене”. Концерт.
12.20 “Ш як шпигун. никами”. Концерт
Анджея СікоровВулиця шпигунів”.
ського.
Репортаж.
03.00 “Час гордості”.
12.45, 13.15 “Між
Т/с.
небом і землею”.
03.50 “Феміна”. Х/ф.
Тележурнал.
Польща, 1985 р.
13.00 “Ангел”. Теле05.30 Культурні PL.
журнал.

мультфільм.
10.05 “Медяні роки”.
11.00 “Лікарня на
перипетіях”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.30 “І хто тут головний?”.
13.00 “Прийомна
родина”.
14.00 “Прийомний
покій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Махнемся
дружинами”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімейством Кепських”.
21.00 “Вже хто б
говорив” - комедія,
США, 1999.
23.10 “Чужий”
- н/ф бойовик,
ВеликобританіяСША, 1979.
01.45 “Останні дні
диско” - комедія,
США, 1998.
04.00 Інтерактивна
програма
TVP-1

06.05, 17.05 “Мода на
успіх”.

POLSAT

06.00 Вставай!
Граємо!
07.00 “Новини
Полсат”.
08.15 “Скубі Ду”.
09.25 “Спалах” - драма, США, 1997.
11.15 Готує Ева
Вахович.
11.45 “Шпильки на
Гевонті”.
12.45 “Готель 52”.
13.45 “Досмерті
гарна”.
14.45 Екстремальний ремонт.
15.45 Крутиться!
16.40 “Вже хто б
говорив” - комедія,
США, 1999.
18.45 Книга рекордів
Гиннесса.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за сімейством Кепських”.
21.00 “Люди Худого”.
23.00 “Хресний батько” - США, 1972.
03.00 Інтерактивний
телетурнір.
TVP-1

06.30 “Дві сторони
медалі”. Т/с.
POLSAT

07.00 Кава або чай.
09.00, 14.00, 16.00,
20.30 Новини.
09.05 Політика за
кавою.
09.20 “Канікули з
парфумами”.
10.15 “Круїз”, Італія,
2007.
12.05 Бяла Подляска місто Радзивілів.
12.05 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.45, 18.25 “Будинок парафіяльного
священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.45 Розважальна
програма.
16.15, 19.35 Вгадай
мелодію.
16.50 “Мода на успіх”.
17.35 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 Денні Де Віто
в комедії “Людин
епохи Відродження”,
США, 1994.
23.45 “Місяць команчей”, вестерн, США,
2008.
01.30 Кіножурнал.
01.55 “Послання
кров’ю”.
03.30 “Примара Опери”, містика, Великобританія, 1962.

06.30, 13.00 Мультсеріали.
07.30 “Проект Земля”.
07.35 Рік у саду.
08.00 Уолт Дісней в
“1”.
09.00, 14.00, 20.30
Новини.
09.10 Кава або чай?.
11.40 “Тигруля”,
мультфільм, США,
2000.
13.20 Зерно.
14.15 “Комісар Рекс”.
15.15 “Любовний
напій №9”, комедія,
США, 1993.
16.50, 18.05 Стрибки
із трампліна.
17.55 Телеекспрес.
18.55 Вгадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Смерфи”.
21.20 Джон Траволта
в комедії “Реальні
кабани”, США, 2007.
23.10 Джоні Депп у
драмі “Кокаїн”, США,
2001.
01.25 “Школа бойових мистецтв”. (2)
03.00 “Без єдиного
доказу”, комедія, Великобританія, 1988.
04.55 “Переслідування”, трилер, Великобританія, 1998.
США, 2000.
03.00 Спортивний
журнал.
04.00 Інтерактивний
телетурнір.

05.00 Ніч загадок.
TVP-2

06.35 “M.A.S.H.”.
07.05 “Дочки Маклеода”.
07.55 Телемагазин.
08.30, 21.05 “І в горі, і
в радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.50 Лижі.
13.10 Кабаре.
13.40 “Погода на
п’ятницю”.
14.40 “Сусіди”.
15.15 “Кольори
щастя”.
15.50 “Ул. Альтернативи 4”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.15 Біржа.
17.30 “Танцюристи”.
18.25 “Гільйотина”.
19.40 Гаряча тема.
20.00 “Королі магії”.
22.10 “Дублер”, трагікомедія, ФранціяІталія, 2006.
23.45 Розважальна
програма.
00.20 “Відкрийте,
поліція 3”, комедія,
Франція, 2003.
02.15 “Пси 2. Остання
кров”, трилер, РП.
04.00 “Попелюшка”.
TVP-2

07.05 Заради майбутнього.
07.40 “Людина серед
людей”.
08.10 “Флінстоуни”,
мультсериал.
08.45 “Чорна стріла”.
09.50 “Мостовяки”.
10.45 “Кольори
щастя”.
11.45, 14.25 “Ліцензія
на виховання”.
12.15 Лижі.
15.00 Сімейний
турнір.
15.35 “У перукаря”.
16.10 Телетурнір.
17.35 Слово на неділю.
17.45 “Я вірю в чудеса”, док.фільм.
19.00 Панорама.
19.40 Кольори життя.
19.55 Хіт десятиріччя.
21.05 Кабаре.
23.00 “Президіо”,
трилер, США, 1988.
00.50 “Жінка із КПП
“Чарлі”. (2)
02.30 “9 рота”, драма,
Росія-УкраїнаФінляндія, 2005.
04.50 “Мій перший
раз”. Ток-шоу.
03.35 “Рим”.
05.30 “Залік”, РП.
TVP-2

06.15 Слово на не06.00 Вставай! Граділю.
ємо!.
06.30 Хвора на аноTVP-1
07.00 “Новини Полрексію”.
сат”.
07.00 Заради майбут- 07.20 Природа завдає
08.15, 09.15 “Скубі
нього.
удару у відповідь.
Ду”.
07.30 Мультсеріал.
07.55 “Мостовяки”.
08.45 “Селезень Дак 08.00 Богослужіння. 08.50 “Кольори
представляє”.
09.00, 14.00, 20.30
щастя”.
09.45 “ВедмедикиНовини.
10.00, 01.55 Зона
стрибуни”.
09.10 Кава або чай?. зірок.
10.45 “Качині історії”. 11.40 “Скандал через 10.30 “В 80 садів на11.45 “Пастка для
Басю”.
вколо світу”.
батьків” - комедія,
12.15 Тиждень.
11.40 Босоніж по
США, 1986.
12.45, 13.15 Між несвіту.
13.20 “Боги, мабуть, бом і землею.
12.15, 04.10 Луі де
збожеволіли” - коме- 13.00 Ангел ГоспоФюнес у комедії
дія, США, 1980.
день.
“Ланцюгова реакція”,
15.35 “Щаслива
14.30 Стрибки із
Франція, 1963.
пропажа” - комедія, трампліна.
13.50 Лижі.
США, 1999.
16.50 “Великі видови- 15.20 Сімейний
17.45 “Прийомна
ща природи”.
турнір.
родина”.
18.00 Телеекспрес.
15.50 Шанс на успіх.
18.45 “Мільйон відра- 18.30 “Батько Мате17.00 “І в горі, і в
зу!”. Реалиті-шоу.
уш”.
радості”.
19.50 Події.
19.25 Вгадай мелодію. 18.00, 21.05 Кабаре.
20.25 Погода.
20.00 Вечірка. “Вінні 19.00 Панорама.
20.30 “Світ за сімей- Пух”.
19.45 Телетурнір.
ством Кепських”.
21.15, 01.35 Футбол.
22.05 “9 рота”, драма,
21.00 “С.S.I.”
Молдова-Польща.
Росія-Україна, 2005.
23.00 “Кістки”.
23.40 “Персонаж”,
00.35 Люблю кіно.
00.00 “Інстинкт
трагікомедія, США,
01.05 Від слова до
убивці”.
2006.
слова.
01.00 “Попрощайся
01.50 “Сліпий обрій”, 02.20 “Егоїсти”,
з завтра” - трилер,
трилер, США, 2003.
драма.
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Робота для Вас

27 січня 2011

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

архітектор

З/П

1500

Посада

Вимоги

Оплата праці відрядно-преміальна

брокер

1500

Наявність власного автомобіля

бруківник

3500

попередньо телефонувати

бухгалтер

1000

знання складського обліку.

бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

1100

бажання працювати

вальцювальник
сировини та напівфабрикатів

1200

без шкідливих звичок

верстатник широкого
профілю

1300

без шкідливих звичок,наявність посвідчення

верстатник широкого
профілю

1500

відповідальність

З/П

Вимоги

електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування

2000

розуміння системи РLC, навчання на
робочому місці

електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування

1300

без шкідливих звичок

електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування

1000

обов”язкова 4 група допуску

електромонтер контактної мережі

1400

без шкідливих звичок

жилувальник м’яса та
субпродуктів

1500

без шкідливих звичок, можливе стажування ни виробництві

Посада

кухар

З/П

922

Вимоги

Направляти
комунікабельних,відповідальних.

кухар

930

охайність,старанність

кухонний робітник

930

досвід роботи в закладах громадського
харчування

кухонний робітник

922

допомога кухарю на кухні (чистка,
миття овочів)

листоноша

1070

відділення поштового зв”язку Луцьк-17
(матеріально-відповідальна особа, доставка пошти, пенсій, товарів народного
споживання)

лікар загальної
практики-сімейний
лікар

1544

Наявність сертифіката спеціаліста.

лікар загальної
практики-сімейний
лікар

1544

наявність сертифіката спеціаліста.

виконавець робіт

1200

гідротехнічні роботи

виконавець робіт

1200

загально-будівельні роботи

завідувач господарства

930

відповідальність

виконавець робіт

1200

роботи з теплопостачання

завідувач складу

1800

1382

Наявність сертифіката.

1500

виїзди на концерти, відповідальність,
порядність

сільськогосподарська техніка, досвід
управління персоналом

лікар-лаборант

водій автомобіля 2, 1
класу (автобуси)

лікар-отоларинголог

1237

наявність сертифіката спеціаліста.

лікар-педіатр

1150

водій автомобіля 3, 2, 1 класу
(автомобілі(крім
вантажних), таксі та
автофургони)

1500

направляти на співбесібу з10 до17
години,попередньо телефонувати.

Комунікабельність,кваліфікованість.
попередньо телефонувати

лікар-педіатр

1156

Наявність сертифікату, 2,0ст.

лікар-терапевт

1037

Наявність сертифікату.

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

930

майстер

930

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

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

930

водій автотранспортних засобів

2000

водій тролейбуса
водолаз

закрійник

1500

пошиття спецодягу

закрійник

930

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

попередньо телефонувати

без шкідливих звичок,поїздки по
Україні

закрійник

1000

на співбесіду звертатись з 9.00 до 12.00

зачищувач

1000

Попередньо телефонувати, зачищувач
будівельних споруд.

майстер

1200

вміння ремонтувати мобільні телефони

землекоп

1500

копати ями на кладовищі, без шкідливих звичок

Маляр

1500

відповідальність

Маляр

1200

Відповідальне ставлення до роботи.

землекоп

1500

копати ями на кладовищі, без шкідливих звичок

маляр-штукатур

1100

направляти тільки з досвідом роботи
маляра-штукатура(плиточника)

зуборізальник

1500

можливе начання на виробництві, відповідальність

машиніст екскаватора

930

екскаватор “Рачок”, наявність посвідчення

1000

без шкідливих звичок

попередньо телефонувати, відповідальність

інженер

1500

направляти із знанням програм
АВК,АВТОКАД.

машиніст компресорних установок

1500

відповідальність

інженер з якості

1200

спеціаліст з контролю за якістю

Наявність посвідчення.

1000

1000

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

Направляти комунікабельних, із
спеціалізації -сертифікації документознавства.

домовитись про співбесіду за телефоном 25-51-93(Валентина Федорівна)

В’язальник трикотажних виробів та
полотна

інженер із стандартизації

Машиніст крана автомобільного

1500

1442

Машиніст крана автомобільного

1000

направлятина співбесіду з 10 до17 год.

інженер-електронік

1150

вміння ремонтувати телерадіообладнання

машиніст насосних
установок

1400

геодезист

1500

Оплата праці відрядно-преміальна

інженер-енергетик

1200

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

головний бухгалтер

2500

Направляти із знанням імпорту та
автоперевезеннями, попередньо телефонувати.

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

1000

попередньо телефонувати

машиніст насосних
установок

1400

інженер-енергетик

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

машиніст холодильних установок

1300

відповідальне ставлення до роботи,

менеджер (управитель) з постачання

2000

попередньо телефонувати

Менеджер (управитель) з реклами

1000

комунікабельність,досвід ділового
спілкування

Менеджер (управитель) з реклами

930

можливо без досвіду роботи, помічники
менеджерів з реклами, активні, відповідальні

Менеджер (управитель) з реклами

930

можливо без досвіду роботи, помічники
менеджерів з реклами, активні, відповідальні

Менеджер (управитель) з реклами

930

можливо без досвіду роботи, помічники
менеджерів з реклами, активні, відповідальні

менеджер (управитель) із збуту

1500

попередньо
телефонувати,комунікабельність,

електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування

2000

розуміння системи РLC, навчання на
робочому місці

електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування

1300

без шкідливих звичок

електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування

1000

обов”язкова 4 група допуску

електромонтер контактної мережі

1400

без шкідливих звичок

жилувальник м’яса та
субпродуктів

1500

без шкідливих звичок, можливе стажування ни виробництві

завідувач господарства

930

відповідальність

головний енергетик

1950

відповідальне ставлення до роботи

інженерземлевпорядник

1100

директор комерційний

1000

Співбесіда назначається після розгляду
резюме, попередньо телефонувати.

ненормований робочий день, робота
в польових умовах, відрядження, проживання в м.Луцьку

інженер-конструктор

980

економіст

1200

спеціаліст з планово-договірної роботи

Направляти із знанням програм Автокад; АВК

економіст з планування

1500

бажано вміння працювати в 1-с бухгалтерії, відповідальність

інженер-конструктор
(електротехніка)

1500

електротехніка

експедитор

2000

попередньо телефонувати,
відповідальність,розвозити продовольчі
товари по магазинах, матеріальна відповідальність

інженер-технолог

1500

відповідальність, інженертехнолог(електрик)

інженер-технолог
(хімічні технології)

1200

хімічні технології

робота в рибному цеху,заробітна плата
за домовленістю.

Інструктор спортивний з туристичного
супроводу (за видами
туризму)

1000

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

електрик цеху

1000

Електрогазозварник

1500

без шкідливих звичок

Електрогазозварник

1500

зварювальні роботи по Україні

1500

відповідальність

Інструктор спортивний з туристичного
супроводу (за видами
туризму)

930

електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах

1700

без шкідливих звичок

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

електромеханік

922

відповідальне ставлення до роботи

Інструктор спортивний з туристичного
супроводу (за видами
туризму)

930

Електрозварник ручного зварювання
електромеханік з
ліфтів

1500

попередньо телефонувати, наявність
посвідчення

касир торговельного
залу

1200

робота в гіпермаркеті, відповідальність,
чесність,комунікабельність

комірник

922

відповідальне ставлення до роботи

комплектувальник
товарів

1220

Попередньо телефонувати.

Кондуктор громадського транспорту

1170

без шкідливих звичок

контролер верстатних
та слюсарних робіт
(верстатні роботи)

1500

відповідальність

контролер зварювальних робіт

1500

відповідальність

косметик

930

режим роботи згідно з роботою салону
краси,бажання навчатися

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

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

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

робота з аміачними
речовинами

кравець

1000

відповідальність

кухар

1000

попередньо телефонувати,заробітна
плата від 1000до 1500грн.

завідувач складу

1800

сільськогосподарська техніка, досвід
управління персоналом

кухар

950

направляти тільки з досвідом роботи

закрійник

1500

пошиття спецодягу

кухар

1500

відповідальне ставлення до роботи

кухар

1200

попередньо телефонувати, робота в
барі

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою
інформацією звертатися за адресою:
м. Луцьк, вул. Ярощука, 2 тел.72-72-58‚ 24-92-68
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«Do Chełma, do obozu za synem!»

«До Холма, у табір за сином!»

(ze wspomnień Mychajła Neczytaluka)

(зі спогадів Михайла Нечиталюка)

Znany frankoznawca, doktor nauk filologicznych, profesor Mychajło Neczytaluk (dwukrotnie był dziekanem Wydziału Dziennikarstwa na Lwowskim
Uniwersytecie imienia Iwana Franki) – autor wielu książek publicystycznych,
monografii i podręczników.
Ponad stu jego uczniów
– wśród nich również autor
tych słów – pomyślnie pracuje w mediach drukowanych i
elektronicznych na Wołyniu.
Wszyscy jesteśmy wdzięczni
nauczycielowi za przekazaną
wiedzę i naukę.
Niestety prawie rok temu
Mychajło Neczytaluk zmarł.
Cieszy chyba fakt, że oprócz
książek naukowych, pod koniec życia zdążył również wydać książkę z poruszającymi
wspomnieniami o rodzicach,
ojczystej wiosce Jary, swoim
dzieciństwie i młodości, która przypadła na lata wojenne,
o drodze do dziennikarstwa,
działalności naukowej i absolwentach wydziału – “Mój czas,
moja długowieczność”. Bardzo
się ucieszył, gdy dowiedział się,
że pół setki jego uczniów kupiło sobie tę książkę.
Żeby uczcić pamięć naszego
Nauczyciela, proponuję waszej
uwadze fragmenty z dwóch
rozdziałów jego książki. Opowiadają one o tym, jak mama
Mychajła Neczytaluka – pani
Paulina – w mroźnym styczniu 1942 roku próbowała dotrzeć do Winniczyzny, gdzie
mieszkała ich rodzina, przez
zaśnieżony Wołyń na Chełmszczyznę, a następnie – do miasteczka Końskie za Lublinem,
żeby wykupić z niemieckiego
obozu koncentracyjnego swojego młodszego syna Georgija.
W sierpniu 1941 roku trafił on
- wczorajszy uczeń dziesiątej
klasy, przedpoborowy, cofając
się za Dniepr razem z młodzieżą z Nemyriwszczyny niedaleko
Białej Cerkwi do niewoli faszystowskiej.

Było to w styczniu 1942
Na stacji Równe, winniczanki Paulina i Paraska miały
szczęście. Nie było Niemców,
więc pozwolono im ogrzać się
i poczekać na pociąg towarowy.
Kiedy pociąg wreszcie nadjechał, pasażerki rzuciły się do
zaśnieżonych przedsionków.
Wygarniały śnieg rękami i stały
ciasno jedna obok drugiej. Tak
dojechały do Kiwerców, gdzie z
nieznanej przyczyny miały długi postój. Pociąg ruszył wcześnie rano.
Znowu jechały w przedsionku. Minęły stacje Rożyszcze i
Hołoby, wysiadły w Lubytowie,
ponieważ podróż do Kowla była
niebezpieczna. Tam na pewno
zostałyby wyciągnięte z pociągu i wysłane do domu. Dalej
trzeba było iść pieszo, mijając
miasto. Droga do przygranicznego Jagodzina była jednym z
trudniejszych odcinków, który
pokonały. Zajęło im to trzy dni,
przemieszczały się od wioski do
wioski. Czasami na swej drodze
spotykały dobrych ludzi, który
podwozili je na saniach, oferowali nocleg, karmili, ostrzegali
przed niebezpiecznymi okolicami.
Kobiety śpieszyły się, bo
wiedziały, że każdy dzień może
być dla ich dzieci ostatnim.
Gdzieś obok pozostał Luboml.
Wreszcie na jakimś wozie dojechały do Jagodzina. Wieś
położona była nad brzegiem
dopływu Zachodniego Bugu.
Zobaczywszy szkołę, Paulina
i Paraska bardzo się ucieszyły,
ale z ostrożności (mogli tam

być Niemcy) ominęły ją i podeszły do dwóch młodych kobiet
stojących na ulicy. Przywitały
się i powiedziały kim są i dlaczego tu przyjechały. Usłyszały
wyrazy współczucia, niestety
spóźniły się – bardzo trudno teraz wyzwolić krewnych
z obozów i należy to dobrze
przemyśleć. Zmęczone drogą
kobiety zaproszono do najbliższej chaty. Bardzo wiele się tam
dowiedziały. Marfa i Hela w
ciągu tych kilku miesięcy uratowały ponad dwudziestu jeńców, których przewożono przez
tę wieś do Polski. Bardzo wiele
kobiet przekraczało tu granicę
jesienią. Wtedy było łatwiej.
Na podstawie zaświadczeń wydanych przez miejscowe starostwa Ukraińców, którzy nie byli
komunistami, puszczano do
domu. Ale obecnie sytuacja jest
inna. Niemcy rozzłościli się po
przegranej pod Moskwą. Mimo
to Bug można przejść. Jeśli nie
tu, to przez chutor.
Jak zapewniła Marfa, może
to zrobić jej kuzyn Antoś.
Pod wieczór do jej chaty
nadjechały sanie. Z przodu siedzieli dwaj mężczyźni w baszłykach i kożuchach. Na tylnym
siedzeniu – dwie kobiety, otulone po oczy chustami, też w kożuszkach. Jeden z nich zszedł z
sań, położył siano z lewej strony i posadził Paulinę. Paraska
rozpłakała się, powiedziała, że
ma przy sobie mało pieniędzy,
czuje się źle i postanowiła wrócić do domu.
Marfa serdecznie pożegnała
się z Pauliną, pocałowała jak
własną siostrę:
- Antosiu! Obowiązkowo
przeprawcie tę biedną kobietę
do Chełma. Tam jest jej syn w
niewoli.
- Nie pierwszy raz, kumo!
Bywaj zdrowa!
Kobiety podsunęły się, żeby
było wygodniej i dalej rozmawiały, ale po polsku – o bazarze,
o cenach itd. Pojechali. Droga
zawiana była śniegiem, ale Antoś bez problemu znajdował
drogę na bezgranicznym białym polu. Podjechali do małego
chutoru, zatrzymali się obok
chaty na skraju, z której wyszła
młoda kobieta w kożuszku i
kwiecistej chustce.
- Zosiu! Z nami przyjechała
pani, zaproś do domu, - powiedział Antoś. Weszli do chaty,
przywitali się tak, jak witają się
na Zachodniej Ukrainie. Stara
kobieta z dzieckiem na rękach
zapytała:
- Dokąd Bóg prowadzi panią?
- Do Chełma, do obozu za
synem.
- Tyle kobiet tam przeszło,
ale mało kto przywiózł gospodarza do domu...
Zaprosili na kolację. Po kawie zaczęła się rzeczowa rozmowa.
- Kto idzie dziś do Polski? zapytała matka.
- Ja pójdę z Ignacym, jest
jeszcze jedna kobieta z Polski i
pani jako czwarta.
- Ile muszę zapłacić? - zapytała Paulina.
- Ale Bóg z wami! Jaka płaca? Człowiek tysiące kilometrów idzie ratować swojego
syna. Chcemy pomóc, jak możemy, - obrażając się odpowiedział Antoś.
- Proszę mi wybaczyć! Nie

chciałam was obrazić. Jestem
przyzwyczajona, że za wszystko
należy zapłacić.
Do chaty wszedł czarnooki
Ignacy z młodą kobietą, która
miała na imię Kasia. Zaczęli się
żegnać. Cztery osoby wyszły z
chaty i zanurzyły się w zimowej
nocy. Śnieg po kolana. Drogę
torował Antoś. Paulina ledwie
szła.
- Daleko jeszcze? - zapytała.
- Bug przeszliśmy. Jesteśmy
już na polskiej ziemi, - cicho
odpowiedział Antoś.
- Mieszkam niedaleko stąd,
w Dorohusku. Niedługo będziecie w Chełmie, - dodając
otuchy powiedziała Kasia. A
gdy usłyszała, że Paulina nie
ma gdzie nocować, postanowiła
odprowadzić ją do wujka, który
mieszka na końcu wioski.
Usłyszawszy pukanie drzwi
otworzył mężczyzna w średnim wieku ubrany w białą
koszulę. Kasia opowiedziała
mu, że była na bazarze w Jagodzinie, coś kupiła i bardzo
śpieszy się do domu, przeszła przez granicę razem z
tą kobietą z sowietów, która przyszła wyzwolić syna z
obozu w Chełmie, ale nie ma
gdzie przenocować. Wujek
uprzejmie zaprosił panią do
chaty. Przywitali się. Następnie odbyła się krótka rozmowa o tym, skąd ona jest i
kogo szuka. Zrezygnowawszy
z kolacji zmęczona Paulina
upadła na poduszkę, którą
przyniósł gospodarz, i usnęła martwym snem. Przyśniło
się jej bezkresne zaśnieżone
pole, przez które ona brnie po
kolana w śniegu, a przed nią
wynurza się pagórek czarnej
ziemi. Podchodzi bliżej, przygląda się, widzi głęboki dół,
a tam na dnie leży skurczony
człowiek... „Żoro!”- krzyknęła, obudziła się, poderwała,
usiadła na tapczanie, rozejrzała się, w chacie pali się lampa,
na krzesłach siedziało dwuch
mężczyzn: gospodarz w białej koszuli i człowiek z długimi włosami, w sutannie i z
dużym srebrnym krzyżem na
szyi. To był duchowny. Usiadł
obok i spokojnym, czułym
głosem zapytał:
- Coś strasznego pani się
śniło?
Ona ciężko zapłakała, następnie przez łzy powiedziała:
- Widziałam swojego syna.
Leży w dole...
- Czasem bywa odwrotnie.
Proszę się nie martwić. - I opowiedziała mu wszystko, jak na
spowiedzi. Sprawiło to na nim
duże wrażenie. Podniósł rękę,
pobłogosławił ją i powiedział:
„Niech Bóg pomoże pani, odważnej kobiecie, znaleźć swojego syna żywym”.
Następnie mężczyźni zaczęli
dyskutować, jak pomóc jej dotrzeć do Chełma. Duchowny
pouczał, jak zachowywać się
w obcym mieście: nikogo nie
wypytywać, bo język od razu
zwróci na siebie uwagę. Iść w
kierunku cerkwi, do szkoły,
gdzie znajduje się ukraiński komitet do spraw jeńców. Tam są
dobrzy serdeczni ludzie, którzy
na pewno pomogą. „Szczęśliwej drogi! Niech Bóg pomaga!”,
- powiedział wstając z kanapy.
Przygotował Wasyl FEDCZUK

Відомий франкознавець, доктор філологічних наук, професор Михайло
Нечиталюк (двічі обирався деканом факультету журналістики Львівського
національного університету імені Івана Франка) – автор багатьох публіцистичних книг, монографій і підручників.
Більше ста його вихованців – серед них і автор цих
рядків – успішно працюють
у друкованих та електронних
засобах масової інформації
Волині. Усі ми вдячні вчителеві за передані знання і науку.
На жаль, майже рік тому
Михайло Федорович пішов
із життя. Тішить те, що, крім
наукової літератури, на схилі
літ він устиг також видати
книгу зворушливих спогадів
про батьків, рідне село Яри,
своє дитинство і юність, що
припала на роки війни, шлях
у журналістику, наукову діяльність та випускників факультету “Моя пора, моє багатоліття”. Він дуже зрадів,
коли дізнався, що півсотні
його вихованців придбали
цю книгу для своїх домашніх
бібліотек.
Щоб згадати його і вшанувати світлу пам’ять нашого
Вчителя, пропоную до вашої
уваги уривки з двох розділів
вищевказаного видання. У
них ідеться про те, як мама
Михайла Нечиталюка, Павліна Іванівна, у морозному
січні 1942 року «добивалася»
з Вінничини, де мешкала їх
родина, через засніжену Волинь на Холмщину, а потім
– і до містечка Коньське за
Любліном, щоб викупити із
німецького концтабору свого молодшого сина Георгія.
У серпні 1941-го його, вчорашнього десятикласникадопризовника, фашисти взяли у полон біля Білої Церкви.
У той час він із колоною юнаків з Немирівщини відступав
за Дніпро.

Це було у січні 1942-го
На станції Рівне вінничанкам Павліні Іванівні та її односельчанці Парасці пощастило. Німців не було, тому їм
дозволили трохи обігрітися і
дочекатися товарного поїзда,
а коли він прибув, пасажири
кинулися до тамбурів, занесених снігом. Вигрібали його
руками і поставали впритул
одна до одної. Так вони доїхали до Ківерців. Тут чомусь
довго стояли. Лише під ранок
поїзд знову рушив.
Знову їхали в тамбурі. Минули станції Рожище і Голоби, а в Любитові зійшли, бо
до Ковеля їхати було небезпечно. Там їх, напевно, зняли
б з поїзда і відправили додому. Далі довелося йти пішки,
обходячи місто. Дорога до
прикордонного Ягодина була
найважчим відрізком шляху,
який вони до того проходили. Добиралися до нього три
дні, від села до села. По дорозі їх іноді підвозили добрі
люди на санях, пускали на
ніч, годували, попереджували, куди не заходити, як обійти село, де був постерунок.
Вони спішили, бо знали,
що кожен день може бути
для дітей останнім. Десь збоку залишився Любомль. І нарешті вони доїхали на якійсь
фурі до Ягодина. Село стояло
на березі притоки Західного Бугу. Побачивши школу,
Павліна і Параска дуже зраділи, але з обережності (бо
там могли бути німці) оминули її і підійшли до двох

молодих жінок, що стояли на
вулиці. Привітавшись, повідомили, хто вони і чого прибули сюди. Почули співчуття
та жаль, що "опізнилися",
бо зараз можливості визволити рідних з таборів дуже
ускладнилися і що про це
треба добре подумати. І запросили вимучених дорогою
вінничанок до найближчої
хати. Тут вони багато чого
дізналися. Марфа і Геля за ці
декілька місяців врятували
понад двадцять полонених,
яких проганяли через це село
в Польщу. А скільки жінок
тут переходили кордон восени! Тоді було легше. За довідками старост місцевих управ
українців, якщо вони не були
комуністами, відпускали додому. Але тепер інша обстановка. Німці після міцного
прочухана під Москвою стали лютішими. І все одно Буг
можна перейти. Якщо не тут,
то через хутір.
Як запевнила Марфа, це
може легко зробити її кум
Антось.
Під вечір до її хати
під'їхали сани. На передку
сиділо два чоловіки в башликах, кожушанках. На задньому сидінні – дві жінки, закутані по очі хустками, теж у
кожушках. Один із чоловіків
зліз із саней, підмостив сіна
з лівого боку і посадив Павліну. Параска заплакала, сказала, що у неї з собою мало
грошей, почувається зле і вирішила повертатися додому.
Марфа сердечно прощалася з Павліною Іванівною,
поцілувала, мов рідну сестру:
- Антосю! Обов'язково переправте цю бідну жінку до
Холма. Там її син у полоні.
- Не перший раз, кумо! Бувайте здорові!
Жіночки посунулися для
зручності і продовжували
розмовляти, але польською
мовою, про базар, про ціни
та інше. Поїхали. Дорогу занесло снігом. Але Антось
впевнено знаходив шлях на
безмежному білому полі.
Під'їхали до невеличкого
хутора, зупинилися біля
крайньої хати, з якої вийшла
молода жінка у кожушку,
пов'язана квітчастою хустиною.
- Зосю! З нами приїхала
пані, запроси до господи, сказав Антось.
Увійшли до хати, привіталися, як прийнято в Західній
Україні. Старенька жінка з
дитиною на руках запитала:
- Куди Бог провадить пані?
- До Холма, в табір за сином.
- Скільки жінок пройшло
туди, але мало хто привіз господаря до хати...
Запросили до вечері. Після кави почалася ділова розмова.
- Хто йде сьогодні в Польщу? - запитала мати.
- Я піду з Ігнацем, є ще
одна жінка з Польщі і пані
четверта.
- Скільки я маю заплатити? - запитала Павліна Іванівна.
- Та Бог з вами! Яка плата?
Людина тисячі кілометрів
йде рятувати свого сина. Ми
раді допомогти, як можемо, з образою відказав Антось.

- Вибачте! Я не хотіла вас
образити. Звикла, що за все
треба платити.
До хати зайшов чорноокий
Ігнацій з молодою панною на
ім'я Кася. Стали прощатися. Четверо людей вийшли з
хати і пірнули в зимову ніч.
Сніг по коліна. Дорогу прокладав Антось. Павліна Іванівна ледве повзла.
- Ще далеко? - спитала.
- Буг перейшли. Ми вже на
польській землі, - стиха відповів Антось.
- Я мешкаю недалеко звідси, в Дорогуську. Скоро і ви
будете в Холмі, - підбадьорливо сказала Кася. А коли
почула, що пані не має де
ночувати, вирішила відвести
її до вуйка, який мешкає в
кінці села.
На стук у вікно двері відхилив середнього віку чоловік у білій сорочці. Вона
йому переповіла, що була на
базарі у Ягодині, дещо купила і дуже поспішає додому,
але перейшла кордон разом
з оцією жінкою з совєтів, яка
прийшла визволяти сина з
холмського табору, але не
має де переночувати. Вуйко
чемно запросив пані до хати.
Привіталися. А далі відбулася невеличка розмовка,
звідки вона і кого розшукує.
Відмовившись від вечері,
змучена до краю Павліна Іванівна впала на подушку, яку
приніс господар, і заснула
мертвим сном. І приснилося
їй безкрає снігове поле, через яке бреде вона по коліна
в снігу і перед нею виринає
горбок чорної землі. Підходить ближче, приглядається,
бачить глибоку яму, а там
на дні лежить, скорчившись,
людина... "Жора!"- крикнула, прокинулася, схопилася,
сіла на кушетці, оглянулася,
а в хаті - горить лампа, на
стільцях двоє: господар у білій сорочці і людина з довгим
волоссям, у сутані і великим
срібним хрестом на шиї. Це
був священик. Він сів поруч і
спокійним ласкавим голосом
запитав:
- Щось страшне вам снилося, пані?
Вона тяжко заплакала, а
далі крізь сльози промовила:
- Бачила свого сина. Лежить у ямі...
- Буває іноді навпаки. Не
хвилюйтеся, пані. - І вона все
йому розповіла, як на сповіді.
Це справило на нього велике
враження. Він підняв руку,
перехрестив її і сказав: "Хай
Бог допоможе вам, відважна
жінко, знайти свого сина живого".
А далі чоловіки стали радитися, як допомогти їй добратися до Холма. Потім
священик повчав її, як вести
себе у чужому місті: нікого
не розпитувати, бо її розмовна мова одразу зверне на себе
увагу. Йти в напрямі церкви,
до школи, де знаходиться
український комітет у справах полонених. Там є добрі
сердечні люди, вони їй допоможуть. "Щасливої дороги
вам! Хай Бог вам допоможе!",
- встаючи з канапи, проговорив він.
Підготував Василь ФЕДЧУК
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Szkoła pijarów

Школа піярів

K

lasztory pijarów pojawiły się na terenach Polski w czasach rządów króla
Władysława IV i kanclerza Ossolińskiego, który po raz pierwszy zapoznał
się z tym zakonem podczas wizyty w Rzymie.

Ta organizacja religijna stawiała przed sobą zadanie uczyć
i wychowywać młodzież w duchu wysokich ideałów. Pierwszą szkołę takiego typu otwarto w 1642 roku w Warszawie,
gdzie przybyło 13 przedstawicieli Zakonu Pijarów. W 1693
roku wśród pierwszych sześciu szkół została otwarta także
szkoła pijarów w Lubieszowie.
Organizacją, materialnym zabezpieczeniem i i kwestiami
nauczania zajmowało się kolegium przy kościele. Szkoła istniała do 10 grudnia 1834 roku.
Środki finansowe na szkołę
przekazywał książę Jan Dolski,
natomiast utrzymanie wszystkich budowli, folwarków, przypisanych do kolegium gwarantował Piotr I, z którym rektor
spotkał się w Lublinie. Było
to podczas Wojny Północnej,
kiedy Rosjanie stacjonowali na
Polesiu.
Od czasu założenia do 1765
roku największa liczba uczniów
sięgała 98. Zajęcia rozpoczęły
się 29 września w dniu Świętego Michała.
W szkole uczyły się dzieci
z różnych terenów ówczesnej
Polski. Nauka trwała sześć
lat, w ciągu których uczniowie kończyli trzy klasy. W
pierwszej klasie uczyli się katechizmu, historii, gramatyki
polskiej, łaciny, arytmetyki,
podstaw geografii, nauki o moralności; w drugiej – podstaw
chrześcijaństwa,
gramatyki
polskiej, listów Cycerona, geografii, ogrodnictwa, podstaw
geometrii, historii naturalnej,
rysowania; w trzeciej – retoryki, teorii poezji, historii powszechnej, fizyki, chemii, algebry, geometrii, logiki, prawa,
tłumaczeń Cycerona i Horacjusza. Oprócz tego, we wszystkich klasach nauczano języków
- rosyjskiego, francuskiego,
niemieckiego.
Lekcje prowadzono dwie
godziny przed południem i
dwie po południu. We wtorek
i czwartek uczniowie mieli czas

wolny. Egzaminy zdawano w
końcu miesiąca, kwartału, roku
szkolnego, który kończył się 25
lipca, w dniu świętego Jakuba.
Baza materialna szkoły była
dobra. Jednopiętrowa kamienica, biblioteka, w której zgromadzono literaturę potrzebną
do nauczania po rosyjsku, po
łacinie, po polsku, po niemiecku i w innych językach.
A.Moszyński, autor «Kroniki
kollegium lubieszowskiego»,
dokładnie opisuje gabinet fizyki i chemii.
W szkole był pracownik
służby zdrowia, znajdowała się
też szkolna apteka. Codziennie
dla uczniów odprawiano nabożeństwo, do kościoła położonego niedaleko szkoły chodzili
razem. Tu co miesiąc uczniowie
spowiadali się. W czasie świąt
Bożego Narodzenia i Wielkanocy uczniowie mieli ferie.
Najważniejsze wydarzenia w
życiu szkoły zapisywano w kronice po łacinie.
Co było przyczyną tego, że
pijarzy założyli szkołę w Lubieszowie? Korzystne położenie
geograficzne, warunki naturalne, odległość od dużych miast
– miejsc pokusy. Na uczniów
pozytywnie wpływały piękna
przyroda, ciche wody Stochodu.
W «Kronice» wspomina
się o majówkach, w których
uczestniczyli uczniowie. O 4-5
godzinie rano biorąc coś do
jedzenia, jechali ponad 3 km
od miasteczka, biwakowali na
jednej z leśnych polan, która
stawała się miejscem ciekawych
gier, rozrywek. Wracali do
szkoły późnym wieczorem.
Po zakończeniu nauki uczniowie wyjeżdżali do domu,
żeby potem zgodnie ze swoimi
zdolnościami i możliwościami
studiować w Polsce lub w innych krajach.
W latach 1753-1759 uczniami szkoły pijarów byli Tadeusz
Kościuszko i jego brat Józef.
Szkoła pijarów w Lubieszowie sprzyjała rozbudowie,
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ромади піярів виникли на землях Польщі за часів правління короля
Владислава IV та канцлера Оссолінського, який уперше познайомився
з цим чернечим орденом під час візиту в Римі.

Ця релігійна організація
rozwojowi duchowości i kultury miasteczka. Tu założono ставила перед собою завданpark, a nad brzegiem Stocho- ня навчати і виховувати моdu – ogród botaniczny, w któ- лодь у дусі високих ідеалів.
rym rosły różne rodzaje drzew
i krzewów. Był on ogrodzony
częstokołem, otoczony rowami,
a nazwę nosił egzotyczną – Wenecja. Niestety, ani ogród botaniczny, ani oranżeria, istniejąca
jeszcze wcześniej, nie zachowały się.
We wszystko to, co istniało
w Lubieszowie, wnieśli swój
wkład jego mieszkańcy – budowniczy, rzemieślnicy, rybacy,
handlarze, woźnice. Miasteczko miało połączenie drogowe
z Pińskiem, Kamieniem Kaszerskim oraz innymi miastami. O szkole dziś przypomina
jednopiętrowy dom, w którym
się ona znajdowała – pomnik
architektury naszego kraju.

вівся латинською мовою.
Що було причиною того,
що піяри заснували школу у
Любешові? Вигідне географічне положення, природні
умови, віддаленість від великих міст – місць спокуси. На
учнів позитивно впливали
мальовнича природа, тихоплинний Стохід.
У «Хроніці» згадується
про маївки, у яких брали
участь учні. О 4-5 годині ранку вони відправлялися із запасом продуктів на 3 і більше
кілометрів від містечка, розташовувалися на одній із мальовничих лісових галявин,
що ставала місцем цікавих
ігор, розваг. Поверталися до
школи пізно увечері.
Після закінчення навчання учні їхали додому, щоб за
своїми здібностями і можливостями продовжити навчання в інших навчальних
закладах Польщі чи інших
країн.
У 1753-1759 роках учнями
піярської школи був Тадеуш
Костюшко та його брат Юзеф.
Піярська школа у Любешові сприяла розвитку духовності та культури містечка,
його розбудові. Тут було за-

липня, у день святого Якова.
Матеріальна база школи
була достатньою. Двоповерхове цегляне приміщення, бібліотека, у якій була необхідна для навчання латинською,
польською, російською та
іншими мовами література.
А.Мошинський, автор «Хроніки колегіуму Любешівського», докладно розповідає про
кабінети фізики та хімії.
При школі був медпрацівник, медикаментами забезпечувала шкільна аптека. Щоденно для учнів проводилося
богослужіння, до костелу, що
був поруч, вони ходили організовано. Тут щомісяця
учні сповідалися. На Різдво
і Великдень їх відпускали на
вакації (канікули). Найголовніші події з життя школи
заносились до літопису, що

кладено парк, а на березі Стоходу – ботанічний сад із багаточисельними видами дерев,
кущів. Він був обнесений
частоколом, ровами, а назву
носив екзотичну – Венеція.
На жаль, ні ботанічний сад,
ні оранжерея, що існувала
ще раніше, до наших днів не
збереглися.
До усього того, що було
у Любешові, причетні були
і його мешканці – будівельники, ремісники, рибалки,
гендлярі, візники. Ґрунтові
дороги зв'язували містечко з Пінськом, КаменемКаширським та іншими містами. Про школу ж сьогодні
нагадує двоповерховий будинок, де вона знаходилася –
пам'ятник архітектури краю.

Ołeksij BRENCZUK

Першу школу такого типу
відкрито в 1642 році у Варшаві, куди прибуло 13 ченців
цього ордену. У 1693 році серед перших шести шкіл було
також відкрито такий навчальний заклад у Любешові.
Організацією, матеріальним
забезпеченням та іншими
проблемами навчання займалася колегія (колегіум)
при костелі. Школа проіснувала до 10 грудня 1834 року.
Кошти для школи давав
князь Ян Дольський, а гарантував збереження усіх будівель, фільварків, приписаних
до колегії, Петро І, з яким
ректор зустрівся у Любліні.
Це було у роки Північної війни, коли росіяни проходили
й землями Полісся.
Від часу заснування до
1765 року найбільша кіль-
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кість учнів сягала 98. Початком навчання було 29 вересня – день Святого Міхала.
У школі навчалися діти
з різних територій тодішньої Польщі. Курс навчання
був розрахований на шість
років, протягом яких учні
встигали закінчити три класи. У першому класі вивчали
катехізис, історію, польську
граматику, латинську мову,
арифметику, основи географії, науку моралі; у другому – основи християнства,
польську граматику, латинь,
листи Цицерона, географію,
городництво, основи геометрії, натуральної історії,
малювання; у третьому –
риторику, теорію поезії, загальну історію, фізику, хімію,
алгебру, геометрію, логіку,
право, переклади Цицерона і
Горація. Крім того, в усіх класах також цікавились російською, французькою, німецькою мовами
Для уроків відводилось
дві години до обіду і стільки
ж – після обіду. У вівторок і
четвер був вільний час. Екзамени складались за місяць,
квартал, навчальний рік,
який, до речі, закінчувався 25
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