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День захисників
свободи у Литві
Dzień Obrońców Wolności
na Litwie
Трагічний
зимовий
день
об’єднав мешканців Вільнюса.
Tragiczny zimowy dzień zjednoczył mieszkańców Wilna.
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Волинь на знімках
Яна Булгака
Wołyń w obiektywie
Jana Bułhaka
Подорож знайшла відображення у
серії з 21 поштової листівки.
Wskutek podróży pojawiła się seria
składająca się z 21 pocztówek.
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„Питні меди - 2011”
„Miody Pitne - 2011”

Щедрий вечір! Добрий вечір!
С

Ś

віт уже починає забувати про новорічне шаленство. Наwiat już zaczyna zapominać o sylwestrowo-noworocznych
томість в Україні відбувається щорічне дежа вю – святкуszaleństwach. Natomiast na Ukrainie odbywa się coroczne deja
вання Старого Нового року. Згідно з юліанським календарем
vu – czyli świętowanie Starego Nowego Roku. Zgodnie z kalen(за старим стилем), грекокатолики та православні розпоdarzem juliańskim (starego stylu), grekokatolicy i prawosławni
чнуть новий рік на 13 днів пізніше.
nowy rok rozpoczną 13 dni później.

Dlaczego 14 stycznia? Kalendarz juliański został wprowadzony z polecenia
Juliusza Cezara i zaczął obowiązywać
1 stycznia 45 roku przed narodzeniem
Chrystusa, początkowo tylko w państwie rzymskim. Wraz ze wzrostem potęgi rzymskiego imperium objął później
prawie całą Europę i część Bliskiego
Wschodu.
W końcu X w. Ruś Kijowska przyjęła
razem z chrześcijaństwem też i bizantyńską wersję kalendarza juliańskiego.
Już wtedy był niedokładny i potrzebował poprawek i reformy. W 1582 roku
został wprowadzony przez papieża
Grzegorza XIII kalendarz nowego stylu – tzw. Gregoriański (który też jest
niezbyt dokładny). Zreformowany kalendarz początkowo przyjęły tylko kraje
katolickie. Do krajów protestanckich
dotarł w XVIII wieku, a Rosja przyjęła
go dopiero w 1918 roku.
Chociaż większość krajów, w tym
wschodniej Europy, uznała nowy kalendarz, tradycja juliańskiego kalendarza
jest wciąż żywa. Dla Słowian Wschodnich i Południowych jest to okazja do
częstszego świętowania i radości.
W ukraińskiej tradycji chrześcijańskiej 13 stycznia to dzień poświęcony
św. Melanii. Ta rzymska święta rozdała
cały swój majątek ubogim i potrzebującym w V wieku n.e. Ale imię Małanka
pojawia się także w mitologii słowiańskiej - rzekomo była ona córką Łady,
słowiańskiej bogini wiosny, harmonii i
miłości. Małanka miała brata zwanego

Księżycem. Pewnego dnia, gdy Księżyc udał się na polowanie, potężny wąż
wykradł Małankę z pałacu Łady i ukrył
w królestwie podziemnym. Uwolnił ją
Wasyl i się z nią ożenił. W ten oto sposób Wasyl i Małanka zostali głównymi
postaciami tzw. chodzenia z kozą, barwnego przedstawienia pełnego żartobliwych scenek, piosenek i harców, mającego miejsce w przeddzień Nowego
Roku. Na ukraińskim stole tego dnia nie
powinno zabraknąć jadła, szczególnie
mięsa, które symbolizowało dostatek i
powodzenie.
Stary Nowy Rok nie może się obejść
bez szczedriwok. Po domach chodzą
grupy wesołych przebranych na różne
sposoby kolędników winszujących gospodarzowi wszystkiego dobrego w Nowym Roku - urodzaju, zdrowia, radości,
itd.
Wigilia Nowego Roku jest przede
wszystkim wieczorem wróżb i magii.
W wielu wiejskich regionach Ukrainy wciąż żywa jest tradycja robienia
dowcipów w nocy z 13 na 14 stycznia
- wynoszenia i chowania furtek, sprzętu
gospodarczego, a potem żądania od ich
właścicieli „okupu”.
Dziś Małanka to nie tylko tradycja,
ale i okazja do dobrej zabawy. To odpowiednik polskiego sylwestra, najważniejsza noc w roku - witana szampanem
i toastami w towarzystwie przyjaciół,
rodziny i znajomych, noc która łączy
pokolenia i przypomina o tradycji.
MW

Чому саме 14 січня? Юліанський
календар був запроваджений за
дорученням Юлія Цезаря і став
обов'язковим 1 січня 45 року до народження Христа, спочатку тільки у
Римській державі. Разом із розростанням Римської імперії календар
було розповсюджено майже у всій
Європі та частині Близького Сходу.
Наприкінці X ст. Київська Русь
разом із християнством прийняла також візантійську версію юліанського
календаря. Уже тоді він був неточний
і потребував реформування. У 1582
році папа Григорій XIII запровадив
новий календар, так званий григоріанський (який також не був дуже
точним). Реформований календар
спочатку використовували тільки
католицькі держави. До протестантських країн він дійшов у XVIII ст., а
Росія прийняла його лише у 1918 році.
Хоча більшість країн, у тому числі
Східної Європи, визнала новий календар, традиція юліанського календаря і далі жива. Для східних і південних слов'ян це можливість частіше
посвяткувати і повеселитися.
В українській християнській традиції 13 січня – день, присвячений
святій Меланії. Ця римська свята у V
столітті н.е. роздала усе своє майно
бідним. Але ім'я Маланка з'являється
також у слов'янській міфології, згідно з якою вона, нібито, була донькою
Лади – слов'янської богині весни,
гармонії і кохання. Маланка мала

брата, якого звали Місяцем. Одного
дня, коли Місяць пішов на полювання, величезний змій викрав Маланку
з палацу Лади і заховав у підземному
царстві. Звільнив її Василь і одружився з нею. Василь і Маланка стали
головними постатями так званого
ходіння з козою – веселих сценок із
великою кількістю жартів, пісень та
витівок, які відбуваються напередодні Нового року. На українському столі у цей день не може бракувати їжі,
особливо м'яса, яке символізувало
добробут і успіх.
Який же Старий Новий рік без
щедрівок. З дому до дому ходять групи веселих переодягнених колядників, які бажають господареві усього
доброго у Новому році: урожаю,
здоров'я, радості і т.д.
Багатий вечір (13 січня) – це вечір
ворожіння та магії. У багатьох селах
України досі існує традиція жартувати уночі з 13 на 14 січня, наприклад,
зняти і сховати хвіртку, винести зі
схованки господарський реманент, а
потім вимагати від їх власників „викуп”.
Сьогодні Маланка – це не лише
традиція, але й можливість добре
повеселитися. Це відповідник польського Сильвестра, найважливіша
ніч у році, яку святкують із шампанським та тостами у товаристві приятелів, сім'ї і знайомих, і яка об'єднує
покоління, нагадуючи про традицію.
ВМ

На конкурс з’їхалося близько
двадцяти бджолярів.
Na konkurs przyjechało blisko
dwudziestu pszczelarzy.
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Джазові колядки
Jazzowe kolędy
9 січня, у неділю, джазмени заграли колядки.
9 stycznia w niedzielę w Łucku
jazzmani zagrali kolędy.
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Неповносправні хочуть
і можуть працювати
Niepełnosprawni chcą i
mogą pracować
Стажування проходитиме
з 1 лютого до 31 травня
2011 року.
Staże odbędą się w dniach od 1
lutego do 31 maja.

str.

11

2

Імена

13 січня 2011

2011-ий – Рік Чеслава Мілоша
2011 rokiem Czesława Miłosza
Rok 2011 obchodzony będzie w Polsce jako rok Czesława Miłosza, laureata literackiej nagrody Nobla w roku 1980. 30 czerwca
przypada 100. rocznica urodzin pisarza.
Poeta, prozaik, eseista,
tłumacz, historyk literatury,
prawnik i dyplomata. Laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury (1980), Neustadt International Prize for Literature
(1978) oraz wielu innych prestiżowych nagród literackich,
tłumaczony na czterdzieści dwa
języki. Doktor honoris causa
wielu uniwersytetów w USA i w
Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa.; profesor
Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu
Harvarda; kawaler Orderu Orła
Białego - to tylko mała część z
tego co można powiedzieć o
Miłoszu.
Rok Miłosza został już wpisany do kalendarium UNESCO
i będzie obchodzony nie tylko
w Polsce, ale na całym świecie
(m.in. na Litwie, gdzie poeta
się urodził). Na program Roku
Miłosza złożą się nowe wydania książkowe, konferencje,
dyskusje, poświęcone mu wystawy, organizowane w Polsce
i za granicą – od Krasnojarska
przez Wilno, Krasnogrudę,
Kraków, Paryż po Nowy Jork i
San Francisco. Jego najważniejszy punkt – druga już edycja
Festiwalu Miłosza, który odbędzie się w Krakowie 9-15 maja
2011 r. W dawnym dworku
rodziny Miłoszów w Krasnogrudzie dobiega końca budowa
Międzynarodowego Centrum
Dialogu. Zostanie ono otwarte
już w czerwcu, w 100. rocznicę
urodzin polskiego noblisty. W
ogólnopolskie obchody roku
noblisty włącza się także Suwałki. W tym mieście urodzili
się rodzice Miłosza. Wszystkie
miejskie placówki kulturalne
przez cały rok będą przypominać postać i twórczość pisarza.
Imprezy związane z rokiem
Miłosza odbędą się także na
Wołyniu, zorganizowane przez
Konsulat Generalny RP w Łucku we współpracy z partnerami polskimi i ukraińskim.
Czesław Miłosz urodził się
30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie. Studiował na
Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie, najpierw polonistykę
na Wydziale Humanistycznym,
następnie prawo na Wydziale
Nauk Społecznych. Zadebiutował w 1930 na łamach uniwersyteckiego pisma „Alma Mater
Vilnensis” wierszami „Kom-

pozycja” i „Podróż”. Był członkiem grupy poetów „Żagary” i
współtwórcą pisma o tej samej
nazwie. Pracował w Polskim
Radiu Wilno.
Okupację niemiecką przetrwał w Warszawie. Uczestniczył w podziemnym życiu
literackim, pod pseudonimem
Jan Syruć opublikował w 1940
r. tom Wiersze. Po upadku
powstania warszawskiego wyjechał do Krakowa, w którym
pozostał do końca 1945 roku.
Po wojnie Czesław Miłosz
pracował w służbie dyplomatycznej PRL – w USA i we Francji do
roku 1951, kiedy to zwrócił się w
Paryżu o azyl polityczny.
W latach 1951–1989 – żył
na emigracji. Do roku 1960
mieszkał we Francji a następnie
przeprowadził się do Stanów
Zjednoczonych, gdzie wykładał literaturę słowiańską na
Uniwersytecie Kalifornijskim
w Berkeley oraz na Harvardzie.
Do roku 1989 publikował głównie w emigracyjnym wydawnictwie paryskiej „Kultury” i w
Polsce poza cenzurą.
W PRL oficjalnie uznany za
zdrajcę, został uroczyście potępiony przez Związek Literatów
Polskich. Do 1980 w Polsce istniał zakaz publikacji jego utworów oraz wymieniania jego
nazwiska. Książki Miłosza były
drukowane w podziemiu lub
przemycane z zagranicy.
Stosunek władz polskich do
Miłosza zaczął się zmieniać po
1980 r., kiedy poeta otrzymał
literacką nagrodę Nobla. Rok
później przyjechał do kraju,
gdzie jego utwory zostały już
oficjalnie wydane (choć część
z nich ocenzurowano, a część
mogła się nadal ukazywać tylko
w wydaniach podziemnych).
Stały się one natchnieniem dla
rozwijającej się opozycji politycznej. W 1981 r. otrzymał
doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1989 r. Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Na początku lat 90-tych XX
wieku powrócił do kraju, został
członkiem Polskiej Akademii
Umiejętności. Był także członkiem Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. Od roku 1989 mieszkał równolegle w Berkeley oraz
w Krakowie. Zmarł 14 sierpnia
2004 w Krakowie i został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

2011-ий рік буде відзначатися у Польщі як Рік Чеслава Мілоша
– лауреата Нобелівської премії з літератури (1980 р.). 30 червня минає 100-та річниця від дня народження письменника.
На місці колишньої садиби
сім'ї Мілошів у Красногруді
завершується
будівництво
Міжнародного центру діалогу. Центр відкриють уже в
червні, в 100-ту річницю від
дня народження польського
нобелівського лауреата.
До загальнопольського вшанування Року видатного письменника також приєднаються
Сувалки. У цьому місті народилися батьки Мілоша. Усі міські
культурні представництва протягом року нагадуватимуть про
постать і творчість письменника.
Рік Мілоша уже записано
до календаря ЮНЕСКО, його
відзначатимуть не тільки у
Польщі, але й в усьому світі.

Twórczość poetycka Miłosza w opinii międzynarodowej
krytyki jak i współczesnych
mu poetów to jedno z najbardziej znaczących zjawisk naszej
epoki literackiej. Decydujący
wpływ na twórczość poety wywarło Wielkie Księstwo Litewskie wraz ze swą wielokulturową i tolerancyjną atmosferą,
na którego dawnych terenach
Miłosz się wychował. Inspirację
stanowiło dla niego zarówno
spokojne życie na wsi, jak i szalone podróże z ojcem.
Jako powieściopisarz zyskał
rozgłos powieścią „Zdobycie
władzy” (1953), o instalowaniu
władzy komunistycznej w Polsce. Jego książka „Zniewolony
umysł” do dziś uważana za wybitną próbę naukowej analizy
działania propagandy komunistycznej, a „Rodzinna Europa”
ciągle jest jedną z najlepszych
książek o przygodach „środkowoeuropejskiej” mentalności.
Miłosz był też autorem
przekładów na język polski W.
Szekspira, J. Miltona, Eliota,
poezji Yeatsa. Przekładał także
wybrane księgi Biblii oraz polską poezję na język angielski.
Natalia DENYSIUK

Поет, прозаїк, есеїст, перекладач, історик літератури,
юрист і дипломат. Лауреат
Нобелівської премії та багатьох інших престижних літературних нагород, його твори
перекладені сорока двома мовами світу. Почесний доктор
багатьох університетів у США
та Польщі, почесний громадянин Литви та міста Кракова. Лауреат Нейштадтської
літературної премії (1978) та
Нобелівської премії у галузі літератури (1980); професор Каліфорнійського університету
в Берклі та Гарварда; кавалер
Ордена Білого Орла. Це лише
невелика частина з того, що
можна сказати про Мілоша.
Рік Чеслава Мілоша відзначатиметься не лише у Польщі, але й
в інших країнах Європи, зокрема
у Литві, де народився поет.
Програма Року Мілоша
включає нові видання його
книг, конференції, дискусії,
тематичні виставки, що будуть організовані у Польщі
та за кордоном, – від Красноярська, через Вільнюс, Красногруду, Краків, Париж до
Нью-Йорка і Сан-Франциско.
Найважливіший пункт програми – Фестиваль Мілоша,
який уже вдруге відбудеться у
Кракові (9-15 травня 2011 р.).

Чеслав Мілош народився
30 червня 1911 року в селі
Шетейні у Литві. Навчався в
Університеті Стефана Баторого у Вільнюсі, спочатку вивчав
полоністику на гуманітарному факультеті, потім - право на факультеті суспільних
наук. Дебютував у 1930 році
на шпальтах університетського журналу „Alma Mater
Vilnensis” віршами „Композиція” і „Подорож”. Був членом
групи поетів „Жагари” і співтворцем журналу з однойменною назвою. Працював на
Польському радіо «Вільнюс».
Німецьку окупацію пережив у Варшаві. Брав участь
у підземному літературному
житті, під псевдонімом Ян
Сиручь опублікував у 1940 р.
книгу „Вірші”. Після поразки
Варшавського повстання виїхав до Кракова, де перебував
до кінця 1945 року. Після війни Чеслав Мілош працював на дипломатичній службі
Польської Народної Республіки – у США та Франції до 1951
року, коли попросив політичний притулок у Парижі.
У 1951-1989-их роках – в
еміґрації, до 1960-го – у Франції. Потім Мілош переїхав до
США, де викладав слов'янську
літературу в Каліфорнійському університеті в Берклі та у
Гарварді. До 1989 року його
твори переважно публікувалися в еміґраційному видавництві паризької „Культури” і
в Польщі поза цензурою.
У ПНР письменник був
офіційно визнаний зрадником
та засуджений Спілкою польських літераторів. До 1980-го

у Польщі існувала заборона
публікувати його твори та згадувати його прізвище. Книжки
Мілоша друкувалися у підпіллі
та привозилися з-за кордону.
Ставлення польської влади
до Мілоша почало змінюватися після 1980 р., коли поет
отримав Нобелівську премію
у галузі літератури. Через рік
він приїхав до Польщі, де його
твори уже були офіційно видані (хоч частину з них було
піддано цензурі, а частина могла, як і раніше, з'являтися
тільки у підпільних виданнях).
Його книги надихали політичну опозицію. У 1981 р. Чеслав
Мілош отримав ступінь почесного доктора Люблінського
католицького університету, а в
1989 р. – Яґеллонського університету.
На початку 90-их років XX
ст. повернувся до Польщі, став
членом Польської академії
знань. Був також членом Спілки польських письменників. З
1989 року проживав у Берклі та
Кракові. Помер 14 серпня 2004
року в Кракові, похоронений у
Крипті Заслужених на Скалці.
Поетична творчість Мілоша, на думку міжнародних
критиків та поетів-сучаників,
– одне з найбільш значимих
явищ нашої літературної сучасності. Вирішальний вплив
на творчість поета здійснило
Велике князівство Литовське
разом зі своєю багатокультурною і толерантною атмосферою, адже на його колишній
території Мілош виховувався.
Його однаково надихало спокійне життя у селі, як і шалені
подорожі з батьком.
Письменник прославився завдяки роману „Здобуття влади”
(1953), який розповідає про становлення комуністичної влади
у Польщі. Його книжка „Поневолений розум” до сьогодні
вважається видатною спробою наукового аналізу впливу
комуністичної пропаганди, а
„Родинна Європа” дотепер є однією з найкращих книжок про
пригоди „центральноєвропейської” ментальності.
Чеслав Мілош також був автором перекладів на польську
мову В.Шекспіра, Дж.Мільтона,
Еліота, поезій Єйтса. Перекладав також вибрані книги Біблії,
а також польську поезію на англійську мову. Наталя ДЕНИСЮК

Календар

День захисників
свободи у Литві

Dzień Obrońców
Wolności na Litwie
Już od 20 lat w Wilnie, 13 stycznia wieczorem koło
budynku Litewskiego Radia i Telewizji płoną ogniska na pamiątkę krwawych wydarzeń. Co roku
przychodzą tam ludzie starsi, studenci, młodzież
szkolna i rodzice z dziećmi. Przychodzą żeby uszanować pamięć ofiary życia oddanego za Ojczyznę i
wyjątkowego poczucia wspólnoty, które w tamten
tragiczny zimowy dzień zjednoczyło mieszkańców
Wilna.
13 stycznia 1991 roku Armia
Radziecka dokonała szturmu
na wieżę telewizyjną ochranianą przez ludność cywilną, w
większości studentów. Litwini
bronili przed komandosami
wejścia do studia, z którego do
ostatniej chwili nadawany był
program wolnej Litwy. Ludzie
kładli się na ziemię, tworząc
żywe zapory przed gąsienicami
czołgów. Do walki przeciw kilku tysiącom cywilów użyto oddziału „Alfa”, albowiem akcja
miała ściśle polityczne podłoże. 25 żołnierzy Alfy używając
granatów ogłuszających, kolb
karabinów i butów przedarło
się do studia telewizyjnego i
przerwało nadawanie programu. Pięciu ludzi na zewnątrz
powstrzymywało tłum granatami ogłuszającymi a reszta
walczyła w środku z ochroną
budynku. Obrońcy używali
do powstrzymania atakujących wody z węży strażackich,
butelek z benzyną i freonu z
systemu przeciwpożarowego.
Żołnierze Alfy w czasie całej
akcji nie użyli podobno broni
palnej. Rano opuścili budynek
na pokładach BTR-ów.
W czasie ataku na Wieżę
Telewizyjną w Wilnie zginął
jeden żołnierz, najprawdopodobniej od strzału w głowę
oddanego przez jego dowódcę.
Przyczyną zajścia miała być
odmowa wykonania rozkazu.
Tego dnia od kul sowieckich
żołnierzy, sił OMONU i pod
gąsienicami czołgów zginęło
w Wilnie 14 osób, a kilkaset
zostało rannych. Ten zamach
stanu został zainspirowany
przez przywódców ówczesnej
proradzieckiej Komunistycznej Partii Litwy.
Żołnierze sowieccy po zajęciu siłą Wieży Telewizyjnej
oraz Domu Prasy nie zdecydowali się na atak budynku
parlamentu. Nie zdecydowali
się z obawy przed dużą liczbą
ofiar wśród ludności cywilnej, która żywym łańcuchem
otoczyła gmach obrad posłów
Sejmu Restytucyjnego. Ludzie
zbudowali dookoła budynku
parlamentu
prowizoryczne
barykady. Wówczas do obrony
posłów i parlamentu stanęło
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około 100 tys. obywateli. Ludzie, nie zważając na siarczyste mrozy stali na straży budynku, w każdej chwili gotowi
na atak sowieckich wojsk. Aby
się ogrzać palili ogniska i śpiewali pieśni patriotyczne. Następnego dnia Litwini przyszli
tłumnie oddać hołd zabitym.
Wydarzenia te wywołały wielki, powszechny protest na Litwie, wzbudzając solidarność
całego społeczeństwa ponad
podziałami narodowościowymi.
Warto przypomnieć, że
wśród manifestantów broniących wtedy parlamentu oraz
Wieży Telewizyjnej i Domu
Prasy, byli również wileńscy
Polacy. Istotną rolę odegrała
aktywność w czasie tych wydarzeń rządu polskiego, który
wspierał Litwinów wszelkimi
możliwymi środkami politycznymi na arenie międzynarodowej oraz zorganizował
znacznych rozmiarów pomoc
materialną dla Litwy. W wileńskim parlamencie, który był
głównym celem wojsk sowieckich, wspólnie z litewskimi
posłami czuwali przedstawiciele Obywatelskiego Klubu
Parlamentarnego z Polski.

Z historii
W drugiej połowie lat 80tych na Litwie, na fali gorbaczowskiej pierestrojki ujawniły się od dawna ukrywane
dążenia. W 1987 r. uroczyście
obchodzono
sześćsetlecie
Chrztu Litwy, a w rocznicę
układu Ribbentrop - Mołotow
odbyła się w Wilnie potężna
demonstracja. Rozpoczęły się
wówczas dwa równoległe procesy - narodowego i państwowego odrodzenia Litwinów. W
dniu 3 czerwca 1988 r. powstał
Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy w skrócie nazywany
„Sajudisem”.
Wydarzenia zaczęły narastać lawinowo. Jeszcze w tym
samym 1988 r. Rada Najwyższa LSRR podjęła uchwałę,
przewidującą, że na terytorium
Republiki Litewskiej moc obowiązującą mają tylko ustawy
uchwalone bądź ratyfikowane

Уже 20 років поспіль у Вільнюсі щорічно увечері
13 січня біля сейму, який знаходиться неподалік
будинку Литовського радіо і телебачення та телевізійної вежі, палають вогнища на знак пам’яті
про криваві події. Сюди приходять люди похилого віку, студенти та школярі, батьки приводять своїх дітей, щоб освіжити і зберегти у своїй
пам’яті жертву, принесену за Вітчизну людським
життям. Трагічний день, 13 грудня 1991 року,
об’єднав цілий Вільнюс.

przez Radę Najwyższą LSRR. 8
lutego 1990 r. Rada Najwyższa
uznała uchwałę Sejmu Ludowego z 1940 r. o przyłączeniu
Republiki Litewskiej do ZSRR
za bezprawną, a przeprowadzone 24 lutego 1990 wybory parlamentarne przyniosły
zdecydowane zwycięstwo kandydatom „Sajudisu”. Wreszcie
prawdziwym przełomem stał
się „Akt o przywróceniu niepodległości państwa litewskiego” proklamowany 11 marca
1990 r.
21 sierpnia 1991 załamał
się w Moskwie pucz Giennadija Janajewa i sowieckie siły
opuściły wieżę telewizyjną w
Wilnie, a na placu Łukiskim
obalono pomnik Lenina. Wydarzenia te, zdaniem wielu
historyków oraz polityków,
stanowiły decydujący zwrot w
walce o niepodległość Litwy.
Zapoczątkowały też rozpad
ZSRR.
P.S.
W 2011 roku upłynie 20 lat
od tych wydarzeń. Litewska
prokuratura generalna zmienia zarzuty wobec radzieckich
żołnierzy, którzy 13 stycznia
1991 r. strzelali w Wilnie do
demonstrantów. Ściga ich teraz za przestępstwo wojenne,
które nie ulega przedawnieniu.
Litwa wciąż bezskutecznie zabiega o wydanie przez
Białoruś generała Władimira
Uschopczika, który dowodził
oddziałami radzieckich żołnierzy i którego podejrzewa się o
wydanie rozkazu użycia broni.
Generał Uschopczyk mieszka
dziś na Białorusi i jest na emeryturze. 25 byłych oficerów,
których Litwini podejrzewają
o współudział w zabójstwie
żyje albo w Rosji, albo na Białorusi.
MW

Саме тоді радянські війська розпочали штурм телевізійної вежі, на варті якої стали цивільні люди, передусім,
студенти. Литовці обороняли
від нападників вхід до студії,
де до останньої миті транслювалася телевізійна програма
вільної Литви. Люди лягали
на землю, створюючи живий
щит перед гусеницями танків. Проти декількох тисяч
цивільних було кинуто підрозділ «Альфа», оскільки ця
акція мала політичне підґрунтя. 25 солдатів «Альфи» за
допомогою шумових гранат,
штиків із гвинтівок, спеціального взуття і т.п. прорвалися
у телевізійну студію і перервали трансляцію програми.
П’ятеро людей назовні оглушували натовп гранатами, а
решта – боролася усередині
з охороною будинку. Для відсічі атаки охоронці використовували пожежні шланги з
водою, пляшки з бензином і
протипожежний фреон. Солдати «Альфи» стверджують,
що під час цієї кампанії не
вдавалися до застосування
вогнепальної зброї. Зранку
вони покинули приміщення
телестудії на бортах БТР-ів.
Під час нападу на телестудію у Вільнюсі був убитий один солдат, швидше за
все, він загинув від рук свого
командира, який вистрілив
йому в голову. Причиною конфлікту стала відмова виконати наказ. Того дня від куль радянських солдатів, сил ОМОН
і під гусеницями танків у
Вільнюсі загинуло 14 осіб, а
декілька сотень людей було
поранено. Переворот підтримували прорадянські лідери
Комуністичної партії Литви.
Радянські солдати, незважаючи на успішне здобуття
телестудії та Будинку преси, не відважилися атакува-

ти приміщення парламенту.
Вони побоювалися, що буде
багато жертв серед цивільного населення, яке живим
кільцем оточило будинок,
де перебували депутати Реституційного сейму. Довкола
парламентської будівлі люди
побудували тимчасові барикади. У цей час на захист
депутатів і парламенту виступило близько 100 тисяч
громадян. Незважаючи на
люті морози, люди стояли на
сторожі парламенту, в кожну
хвилину очікуючи на атаку
радянських військ. Щоб зігрітися, палили вогнища.
Співали патріотичні пісні. Ці
події викликали бурю протестів по всій Литві, об’єднали
усе суспільство, незважаючи
на етнічні поділи.
Варто пригадати, що серед
маніфестантів, які стояли на
чатах біля парламенту, телевізійної вежі і Будинку преси, були і вільнюські поляки.
Важливу роль у той час відіграла активна позиція польського уряду, який, як тільки
міг, підтримав литовців на
міжнародній політичній арені, організував чималу матеріальну допомогу для Литви.
У литовському парламенті,
який був основною мішенню
радянських військ, спільно
з литовськими депутатами
стояли на чатах представники Громадянського парламентарного клубу з Польщі.

З історії
У другій половині 80-их
років у Литві, на хвилі горбачовської перебудови, стали
виявлятися давно приховані
прагнення. У 1987 році проходило святкування 600-ліття хрещення Литви, а в річницю договору Ріббентропа
– Молотова у Вільнюсі була
проведена численна демонстрація. У Литві розпочалися
два паралельні процеси: національне і державне відродження країни. 3 червня 1988
року виник Литовський рух
за перебудову, який скорочено називали «Саюдіс».

Події накочувалися лавиною, ще того самого 1988 року
Верховна рада ЛРСР прийняла рішення, що на території
Литовської республіки усі
ухвали повинні бути прийняті чи ратифіковані виключно
литовською Верховною Радою. 8 лютого 1990 року Верховна Рада визнала неправомірним прийняте у 1940 році
рішення Народного сейму
про приєднання Литовської
республіки до СРСР, а проведені 24 лютого 1990 року парламентські вибори принесли
перемогу зі значною перевагою голосів кандидатам «Саюдісу». Справжнім проривом
став «Акт про відродження
незалежності
Литовської
держави», проголошений 11
березня 1990 року.
21 серпня 1991 року в Москві путч Геннадія Янаєва
зазнав поразки і радянські
війська залишили телестудію
у Вільнюсі, а на Лукіському
майдані було демонтовано
пам’ятник Леніну. Ці події,
на думку багатьох істориків і
політиків, стали переломним
моментом у боротьбі за незалежність Литви. Вони започаткували розпад СРСР.
P.S.
У 2011 році минає 20-та
річниця цих подій. Генеральна прокуратура Литви
змінила звинувачення щодо
радянських солдатів, які 13
січня 1991 року у Вільнюсі
стріляли у демонстрантів.
Вони піддані переслідуванню
за військовий злочин, часу
давності для якого не існує.
Литва безуспішно продовжує вимагати від Білорусі
видати їй генерала Владіміра
Усхопчіка – головнокомандуючого радянськими військами, якому висуваються звинувачення у наказі застосувати
зброю. Генерал Усхопчік тепер
проживає у Білорусі, вийшов
на пенсію. 25 колишніх офіцерів, яких литовці підозрюють
у співучасті в цих вбивствах,
проживають на території Росії
та Білорусі.
ВМ
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Волинь на
знімках
фотографа
Яна Булгака
Wołyń w
obiektywie
Jana Bułhaka
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Jan Bułhak – fotografik z woli bożej, mistrz
wysokiej klasy, którego nie bez powodu
uważają za „swojego” Białoruś, Litwa i
Polska – urodził się 6 października 1876
roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem.
Ukończył gimnazjum klasyczne w Wilnie
(1897 r.), wstąpił na Wydział Filozoficzny
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(po dwóch latach zostawił studia ze względu na trudną sytuację materialną). W 1912
roku założył zakład fotograficzny, od 1919
był kierownikiem Zakładu Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Jan Bułhak był etnografem,
folklorystą, historykiem fotografii, mistrzem gatunku artystycznego, krajoznawczego,
pejzażystą i portrecistą. Był
także założycielem i prezesem Fotoklubu Wileńskiego.
Współpracował z Józefem Zawadzkim, wydawcą i drukarzem, właścicielem księgarni
i drukarni w Wilnie i Józefem
Żmigrodzkim, fotografem i
wydawcą. Wskutek tej współpracy pojawiło się kilkadziesiąt
pocztówek: seria „Nowogródek” (Wydawnictwo Jan Bułhak i J. Żmigrodzki), kilka serii
pod tytułem „Wilno” (Zawadzki i Bułhak, drukarnia).
Do 1945 roku Jan Bułhak
mieszkał w Wilnie – mieście,
które bardzo kochał, któremu
oddał najlepsze lata swojego
życia i większą część swojej
twórczości. W 1944 roku spłonęła jego fototeka, a w niej
ponad 10 tysięcy zdjęć; około 6 tysięcy dotyczyło Wilna i
Wileńszczyzny. Od 1945 roku
mieszkał w Warszawie. W tym
roku odbyła się jego pierwsza
powojenna wystawa „Warszawa 1945 r. na zdjęciach Jana
Bułhaka”. Jan Bułhak uczestniczył w 174 międzynarodowych
wystawach. W 1947 roku był
współzałożycielem Związku
Polskich Artystów Fotografów.
Zmarł w Giżycku 4 lutego 1950
roku.
Jan Bułhak – autor wielu
książek, poświęconych folklorowi, krajoznawstwu, historii
fotografii, przede wszystkim:
„Pieśni wielkanocne w Mińszczyźnie
(wołoczebniki)”
(1911), „Fotografia” (1931),
„Estetyka światła” (1936), „O
pierwszych fotografach wileńskich z XIX wieku” (1939).
Książkę wspomnień „Kraj lat
dziecinnych” zilustrował własnymi zdjęciami, które powstały
na przełomie XIX-XX wieku,
gdy mieszkał niedaleko Nowogródka. Publikował swoje artykuły i zdjęcia w czasopismach
„Wiestnik Fotografii”, „Rocznik ziem Wschodnich”, „Kalendarz ziem Wschodnich”,
innych czasopismach specjalistycznych w wielu krajach.
W jego dorobku twórczym
– albumy „Grodno”, „Stary
Lwów”, „Wilno”, album-składanka „Uniwersytet Stefana
Batorego w Wilnie”; serie:
„Krajobrazy litewskie na zdjęciach Jana Bułhaka”; „Krajobrazy polskie”, „Wilno na zdjęciach Jana Bułhaka”(istnieje
dziesięć serii), „Państwowa Biblioteka im. Wróblewskich w
Wilnie”, „Wilno. Monaster Św.
Ducha”, „Nowogródek. Dom
Mickiewicza”, „Nowogródek.
Góra Mendoga”, „Szlakiem
Mickiewicza. Parafialny kościół”, „Wołyń na zdjęciach fotografa J. Bułhaka”; tysiące zdjęć

1. Замок у Дубні
над Іквою

poza seriami; część z nich
podpisana po niemiecku. Geografia jego podróży zachwyca:
Druskieniki, Grodno, Karpaty,
Krzemieniec, Uściług, Łuck,
Warszawa, Stepań, Ołyka, Poczajów, Kostiuchnówka, Lwów,
Klewań, Janowa Dolina, Międzyrzecz Ostrogski, Wiszniewiec, Ostróg, Dubno, Nowogródek, jeziora Świtaź i Świteź
(ukraińskie i białoruskie) i Narocz, Wilno i Wileńszczyzna,
– dziesiątki miast, miasteczek
i wsi Białorusi, Litwy, Polski i
Ukrainy.
Liczba pocztówek, które
powstały w oparciu o zdjęcia
Jana Bułhaka poświęcone Wołyniu, w porównaniu do całej
jego spuścizny nie jest duża,
ale to nie zmniejsza ich wartości. W 1939 roku w drukarni
„Książnica Atlas” we Lwowie
pojawiły się pocztówki: „Wołyń. Typy ze Stepania”, „Wołyń.
Poczajów: rynek i ławra”, „Wołyń. Janowa Dolina. Robotnicy
w kamieniołomach”, „Reduta
Piłsudskiego koło Kostiuchnówki”, „Wołyń. Krzemieniec,
ulica Krawiecka”, „Wołyń. Zamek Lubarta w Łucku”, „Uściług. Pomnik Św. Franciszka”
[na cmentarzu; Wołyńskie
Muzeum Krajoznawcze, inw.
nr ДМ-33210].
Wskutek podróży Jana
Bułhaka po Wołyniu w latach
1937-1939 pojawiła się seria
składająca się z 21 pocztówek
pod tytułem „Wołyń na zdjęciach fotografa Jana Bułhaka”,
która ukazała się nakładem Łuckiego Oddziału Powiatowego
Towarzystwa Krajoznawczego
w drukarni „Grafika” w Wilnie.
Niektóre pocztówki z tej serii
znajdują się w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym, jedna
pocztówka znajduje się w Muzeum Historycznym we Włodzimierzu Wołyńskim.
Jak widać chociażby po wołyńskiej serii, zainteresowania
artysty są bardzo szerokie: są
tu zamki (Ołyka, Dubno, Klewań, Ostróg, Łuck, Hubków),
pałace (Wiszniewiec), Budynki administracyjne (Krzemieniec, Łuck), świątynie (Międzyrzecz, Stepań, Poczajów).
W polu widzenia jego wszechobecnego obiektywu – szkice
etnograficzne (wieś Werbcze,
podwórko w Perewałach, ulica w Wiszniewcu), przydrożne
krzyże, nazywane na Wołyniu
„figurami” (droga w powiecie dubieńskim, wieś Pełcza w
powiecie dubieńskim), rzeki i
jeziora (Świtaź, Horyń, Ikwa),
pamiętne miejsca (reduta Piłsudskiego).
Kilka pocztówek z wołyńskiej serii proponujemy naszym czytelnikom.
Natalia PUSZKAR,
Iłona NESTORUK

2. Будинок Центральної каси земельних
спілок у Луцьку

Фотограф із ласки Божої, майстер високого класу, якого небезпідставно вважають
своїм Білорусь, Литва і Польща, Ян Булгак народився 6 жовтня 1876 року в місті
Осташин на Новогрудщині (Білорусь). Закінчив класичну гімназію у Вільні (1897р.),
вступив на філософський факультет Яґеллонського університету в Кракові (провчившись два роки, залишив навчання через скрутне матеріальне становище). 1912
року заснував фотоательє, з 1919-го – керував фотолабораторією при факультеті
образотворчого мистецтва Віленського
університету імені Стефана Баторія.
Етнограф, фольклорист,
історик фотографії, майстер
художнього, краєзнавчого,
пейзажного,
портретного
жанрів, він був засновником і головою Віленського
фотографічного товариства.
Співпрацював із Йозефом
Завадським, видавцем і друкарем, власником книгарні і
друкарні у Вільні та Йозефом
Жмігродським, фотографом,
видавцем. Кілька десятків
поштових листівок побачили
світ у результаті їх співпраці: серія „Новогрудок” (видавнича спілка Ян Булгак
і Й.Жмігродський), кілька
серій „Вільно” (Завадський і
Булгак, друкарня).
До 1945 року Ян Булгак
жив у Вільні, місті, яке дуже
любив, якому віддав кращі
роки свого життя і левову
частку своєї творчої праці. У
1944 році згоріла його фототека, яка нараховувала понад
десять тисяч фотознімків;
біля шести тисяч з них було
присвячено місту Вільно і Віленщині. З 1945 року жив у
Варшаві, того ж року тут пройшла його перша повоєнна
виставка „Варшава 1945 р. на
знімках Яна Булгака”. Загалом
брав участь у 174 міжнародних виставках. У 1947 році
був співзасновником Спілки польських фотографівхудожників. Помер у Гіжицьку 4 лютого 1950 року.
Ян Булгак – автор багатьох книг з фольклору, краєзнавства, історії фотографії,
зокрема: „Великодні пісні
на Мінщині (волочебники)”
(1911), „Фотографія” (1931),
„Естетика світла” (1936), „Про
перших віленських фотографів з XIX століття” (1939).
Книгу спогадів „Край дитячих літ” проілюстрував власними світлинами кінця XIX –
початку XX століття з життя
Новогрудщини. Публікував
свої статті і фотографії у журналах „Вестник фотографии”,
„Rocznik ziem Wschodnich”,
„Kalendarz ziem Wschodnich”,
інших спеціалізованих журналах багатьох країн.
У його творчому доробку –
альбоми кольорових таблиць
„Гродно”, „Старий Львів”,
„Вільно”, альбом-складанка
„Університет Стефана Баторія у Вільні”; серії: „Краєвиди
литовські у фотографіях Яна
Булгака”; „Краєвиди польські”, „Вільно у фотографіях
Яна Булгака” (відомо десять
серій), „Бібліотека державна ім.Врублевських у Вільні”,
„Вільно. Монастир Святого
Духа”, „Новогрудок. Будинок
Міцкевича”,
„Новогрудок.
Гора Мендога”, „Шляхами
Міцкевича.
Парафіяльний
костел”, „Волинь на знімках
фотографа Я.Булгака”; тисячі

позасерійних світлин; частина – з підписами німецькою
мовою. Географія його подорожей вражає: Друскеники,
Гродно, Карпати, Кременець,
Устилуг, Луцьк, Варшава, Степань, Олика, Почаїв, Костюхнівка, Львів, Клевань, Янова
Долина, Межиріч Острозький, Вишневець, Остріг, Дубно, Новогрудок, озера Світязь
(наше та білоруське) і Нароч,
Вільно, Віленщина, – десятки
міст, містечок і сіл Білорусі,
Литви, Польщі та України.
Кількість поштових листівок на основі світлин Яна
Булгака, присвячених Волині, у відсотковому відношенні від усієї його спадщини не
є значною, але це не зменшує
їх вартості. Так, 1939 року, в
друкарні „Książnica Atlas” у
Львові вийшли позасерійні листівки: „Волинь. Типи
зі Степаня”, „Волинь. Почаїв: ринок і лавра”, „Волинь.
Янова Долина. Робітники в
каменоломнях”, „Редут Пілсудського під Костюхнівкою”,
„Волинь. Кременець, вулиця
Кравецька”, „Волинь. Замок
Любарта в Луцьку”, „Устилуг.
Пам’ятник святому Франціску” [на кладовищі; Волинський краєзнавчий музей,
інв. № ДМ-33210].
Подорож Яна Булгака Волинню у 1937-1939 роках
знайшла відображення у серії з 21 поштової листівки
під загальною назвою „Волинь на знімках фотографа
Я.Булгака”, яка вийшла накладом у луцькому відділенні
Краєзнавчого повітового товариства в друкарні „Grafika”,
Вільно. Деякі поштові листвіки цієї серії зберігаються
у фондах Волинського краєзнавчого музею, одна листівка є у збірці ВолодимирВолинського
історичного
музею.
Як видно хоча б з волинської серії, коло зацікавлень
митця дуже широке: тут і
замки (Олика, Дубно, Клевань, Остріг, Луцьк, Губків), і
палаци (Вишневець), і адміністративні будівлі (Кременець,
Луцьк), і храми (Межиріч,
Степань, Почаїв). У полі зору
його всюдисущого об’єктива
– етнографічні замальовки
(село Вербче, двір у Перевалах, вулиця у Вишневці), придорожні хрести, які на Волині ще називають „фігурами”
(дорога в Дубнівському повіті, село Пелча в Дубнівському
повіті), ріки та озера (Світязь,
Горинь, Іква), пам’ятні місця
(редут Пілсудського).
Кілька листівок з волинської серії пропонуємо увазі
наших читачів.

3. Озеро Світязь

4. Село Вербче у
Костопільському
повіті

Наталія ПУШКАР,
Ілона НЕСТОРУК
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Ślad po nim zaginął w Його сліди загубилися
у 1939 році
1939 roku
W

У

Wołyńskim Obwodowym Archiwum Państwowym przechowywany jest unikalny dokument
– gospodarcza księga wsi Chopnów rejonu Kiwerce z
dnia 1 kwietnia 1941 roku (w przededniu wojny, która
została mianowana przez radziecką historiografię
jako Wielka Wojna Ojczyźniana). Na każdym arkuszu
księgi zostały wpisane wszystkie najważniejsze wskaźniki dotyczące ówczesnej gospodarki wiejskiej – skład
i możliwości rodziny, posiadanie podstawowego bogactwa – ziemi, narzędzi rolniczych, żywności itp.

Znajduję wiadomości o rodzinie Poszwa, których wcześniej poszukiwałem. Jako pierwsza wpisana jest Warka Poszwa,
córka Dorofeja, urodzona w
1910 roku. Świadczy to o tym,
że ona byłą głową rodziny, nie
jej mąż, którego nazwisko nosiła – Władysław Poszwa, syn
Władysława, urodzony w 1913
roku. Jednak ten wpis został
usunięty z listy i oznaczony:
„Polak, nieobecny, IX. 1939
roku mobilizowany do wojska
polskiego”. W tym czasie z rodziną mieszkała matka Warwary, Kateryna Pyłypczuk, córka
Pyłypa, urodzona w1882 roku
oraz jej syn – Władysław Poszwa, syn Władysława, urodzony w 1934 roku.
Sądząc z wpisów do księgi gospodarczej, rodzina była
uboga, ponieważ należało do
nich tylko 0,95 ha ziemi, prawdopodobnie 1 ha odebrano im
za czasów radzieckich. Pozostało jeszcze 0,15 ha łąki dla
hodowli konia, krowy i cielęcia
do jednego roku. Nie posiadali
żadnych maszyn rolniczych.
Zastanawiam się nad wyda-

rzeniem, które miało miejsce
70 lat temu. Chodzi mi o Władysława Poszwę, którego ślady
zaginęły w odległym 1939 roku.
Nie wiem, czy padł on od kuli
faszystowskiej lub czerwonoarmijskiej, czy został pojmany
przez nazistów lub ich ówczesnych sojuszników wschodnich.
Dlaczego ślad po nim zaginął?
A może trafił do jednego z
obozów na kształt tego, który
był położony w pobliżu Smoleńska? Powinno to zaciekawić
również jego dalekich krewnych, którzy obecnie mieszkają
w Kiwercach. Nie wspominając
już o Mieczysławie Poszwie (w
latach powojennych budował
socjalizm gdzieś na Uralu i być
może jeszcze żyje) i jego bezpośrednich potomkach – dzieciach, wnukach Władysława
Poszwy.
Na stronach „Monitora Wołyńskiego” należy wspomnieć o
jednym z tych, który został powołany do służby wojskowej w
pierwszych dniach drugiej wojny światowej! Może ktoś wie
cokolwiek o jego losie, chociażby ze wspomnień uczestników

Волинському обласному державному архіві
зберігається унікальний документ – погосподарська книга села Хопнів Ківерцівського району, датована 1 квітня 1941 року (напередодні
війни, яку радянська історіографія нарекла Великою Вітчизняною). На кожному аркуші книги
зафіксовані усі основні показники, що стосуються тогочасного сільського господарства: склад і
характеристика сім’ї, наявність основного багатства – землі, сільгоспреманенту, живності тощо.

Знаходжу дані про сім’ю
tych wrześniowych wydarzeń,
które zachowały się w wielu ro- Пошв, якою цікавився раdzinach. Wie, przeczyta i… da ніше. Першою там записана
Пошва Варка Дорофеївна,
znać!
1910 р. н. Це означало, що
глава сім’ї уже вона, а не чоловік, чиє прізвище вона носила, хоч далі значиться і він
Walerian TYNCZUK – Пошва Владислав Владис-

лавович, 1913 р. н.. Щоправда, цей рядок викреслений
і зроблено помітку: «поляк,
відсутній, IX. 1939 р. мобілізований у польську армію». У
сім’ї тоді ще жила мати Варвари, Пилипчук Катерина
Пилипівна, 1882 р. н., і син
– Пошва Владислав Владиславович, 1934 р. н.
Судячи з погосподарської
книги, сім’я бідувала, бо ж
за нею було закріплено лише
1,92 га землі, обрізаної до
0,95 га, очевидно, уже при радянській владі за рахунок забраного гектара ріллі. Залишалося ще 15 соток сінокосу,
щоб прогодувати мерина,
корову, теля до одного року.
Якогось реманенту узагалі не
мали.
Зупинюся на події понад
70-річної давності. Йтиметься про Пошву Владислава,
чиї сліди загубилися ще у
1939 році. Цікаво, чи він впав
від фашистської чи червоноармійської кулі, чи попав у
полон до гітлерівців чи їхніх
східних на той час союзни-

ків? Чому жодних слідів про
мобілізованого не лишилося? А раптом вони обірвалися у котромусь із таборів на
кшталт того, що був неподалік Смоленська? Нехай і далеких родичів, що мешкають
нині в Ківерцях, це повинно
зацікавити. Не кажу вже про
Пошву Мечислава (у повоєнний час будував міць соціалізму десь на Уралі і який ще,
можливо, живий), а також
про прямих його нащадків –
дітей, онуків Владислава Владиславовича.
На сторінках «Волинського Монітора» варто згадати
про одного з тих, кого покликав військовий обов’язок на
поле борні у перші дні Другої світової! Можливо, хтось
щось знає про його долю хоча
б зі спогадів учасників тих
вересневих днів, які збереглися у багатьох сім’ях. Знає,
прочитає і... відгукнеться!

Валеріан ТИНЧУК

Kolejny zamach na przeszłość
Łucka

Ще один замах на минувшину
Луцька

Kamienica na skrzyżowaniu ulic Szewczenki i Słowackiego obecnie świeci
pustymi oknami. Duży plakat na elewacji tylko podkreśla fakt, że z kamienicy
zostali wysiedleni lokatorzy, a nowy właściciel czeka tymczasem na to, aż dom
zostanie całkowicie zniszczony, żeby zbudować na jego miejscu nowy.

Будинок на перехресті вулиць Шевченка і Словацького зараз “світить” порожніми вікнами. Великий плакат на фасаді тільки підкреслює той факт, що
з будинку відселено жильців, а новий власник чекає поки він зовсім зруйнується, щоб звести на його місці новий.

Nie jest to jedyne zagrożenie dla budynku – istnieje także plan poszerzenia ulicy jego kosztem. Jest to kolejne
uśmiercenie ciekawego zabytku w mieście, mimo, że zniszczenie tego budynku
to zamach na oryginalną część historii
miasta.
Kiedyś w miejscu tego oryginalnego
domu na skrzyżowaniu była parterowa
drewniana budowla podzielona na część
gospodarczą i mieszkalną. Drewniane
były także sąsiadujące z nim budowle.
Po likwidacji jarmarków na Placu Paradnym (teraz plac Teatralny) powstał
park miejski. Pamięć o tym placu zachowała w swojej nazwie uliczka znajdująca się z tyłu. Podczas rozbudowy parku
uliczka Paradna znalazła się w centrum
uwagi i urząd miejski przyjął uchwałę
dotyczącą jej wyglądu estetycznego, która zobowiązywała wszystkich właścicieli
domów do tego, aby w miejscu drewnianych zbudowań postawić jednopiętrowe
kamienice.
Właścicielka narożnego domu na
skrzyżowaniu Paradnej (obecnie Słowackiego) i Starowłodzimierskiej (obecnie
Szewczenki) zamówiła u miejscowego technika projekt kamienicy. Ale ani
pierwszy, ani drugi, ani trzeci projekt nie
został zaakceptowany przez urząd miejski. Ponieważ w Łucku wówczas nie było architekta,
mąż właścicielki, za radą inżyniera-budowniczego W.Topolnickiego, zwrócił się do kijowskiego inżyniera-architekta Trachtenberga.
Obejrzał on skrzyżowanie i biorąc pod uwagę
to, że Starowłodzimierska była jedną z najbardziej prestiżowych ulic w mieście, zaproponował oryginalne rozwiązanie. Kamienica miała
dwie główne, ale różniące się fasady. Od strony

ulicy Starowłodzimierskiej budynek miał występ i balkon. Po środku domu znajdowała się
niewysoka kopuła. Zbudowana w latach 19121913 kamienica stała się jedną z najlepszych
narożnych budowli w Łucku. Czy warto więc
usuwać tę część historii naszego miasta?
Waldemar PIASECKI,
сzłonek Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy

Це не єдина загроза будинку – є ще план
розширити вулицю за його рахунок. Отже,
ще одна смерть цікавої пам’ятки минувшини
міста. Хоча знищення цього кутового будинку – це зазіхання на досить оригінальну сторінку історії міста…
Попередником цієї оригінальної споруди
на перехресті була одноповерхова дерев’яна
напівжитлова і напівгосподарська будівля.
Дерев’яними були і сусідні з нею будови.

Після ліквідації ярмарків на Парадній
площі (тепер Театральна) і розпланування на ній міського парку, пам’ять
про давню площу зберегла у своїй назві вуличка за ним. З розбудовою парку
вуличка Парадна опинилась у центрі
уваги і міська управа прийняла постанову про її естетичний вигляд, якою
зобов’язала всіх домовласників замість
дерев’яних звести двоповерхові цегляні будинки.
Власниця кутового будинку на перехресті Парадної (тепер Словацького) і
Староволодимирівської (нині Шевченка) замовила у місцевих техніків проект будівництва цегляного будинку.
Але ні перший, ні другий, ні третій варіанти проекту не були схвалені міською управою. Оскільки у Луцьку на той
час не було свого архітектора, то чоловік власниці, за порадою інженерабудівельника
В.А.Топольницького,
звернувся до київського інженераархітектора Трахтенберга. Цей архітектор, ознайомившись на місці з
перехрестям і врахувавши, що Староволодимирівська
була однією з
найпрестижніших в місті вулиць, запропонував оригінальне вирішення.
Будинок мав два головних, але різних
між собою, фасади. Зі сторони Староволодимирівської вулиці будинок мав виступ і
балкон. Центр будинку виділяв невисокий
купол на гранчастому барабані. Зведений у
1912-1913 роках, будинок став однією із кращих кутових споруд у Луцьку.
Тож чи варто перекреслювати цю сторінку
історії міста?
Вальдемар ПЯСЕЦЬКИЙ,
член Національної спілки краєзнавців України
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„Miody Pitne - 2011”: „Питні меди - 2011”:
Łuczanie już po raz trzeci na Boże Narodzenie pró- Лучани уже втретє на Різдво куштували
bowali miodu pitnego i śpiewali wspólnie kolędy
медовуху і співали колядки
W minioną niedzielę na placu Teatralnym
w Łucku tradycyjnie odbywał się regionalny konkurs miodów pitnych w ramach
etno-festiwalu „Boże Narodzenie w Wołyńskiej Rodzinie”.

Минулої неділі на Театральному майдані у Луцьку традиційно проходив крайовий конкурс питних медів у рамках
етнофестивалю „Різдво у волинській
родині”.

W tym dniu Łuczanie
mogli posłuchać kolęd,
spróbować miodu pitnego
od miodowarów z różnych
regionów Ukrainy, zrobić
zapasy miodu na cały rok,
kupić autentyczne ukraińskie amulety i wyszywanki - czyli po prostu dobrze
spędzić czas w bożonarodzeniowej atmosferze. Na
pamiątkę święta każdy chętny mógł przynieść do domu
Ogień Betlejemski, zapaliwszy swoją świecę od dużej
woskowej świecy, która w
ciągu dnia stała na placu.
Została ona zrobiona specjalnie dla festiwalu przez
wołyńskich pszczelarzy, a
ogień z Ziemi Świętej przekazano przez wołyńskich
płastunów.
Na regionalny konkurs
„Miody Pitne - 2011”, który
już po raz trzeci odbywa się w
Łucku z inicjatywy Gildii Miodowarów Ukrainy, przyjechało
blisko dwudziestu pszczelarzy
z dziesięciu regionów Ukrainy,
nie tylko zachodnich, ale także wschodnich – z obwodów
odeskiego, charkowskiego, donieckiego itd.
Szef Gildii Miodowarów
Ukrainy Wasyl Barabasz opowiedział, że festiwal miodów
pitnych ma na celu odrodzenie
zapomnianych
ukraińskich
tradycji miodosytniczych, a
nie wyznaczenie najlepszych
w konkursie.
„Nie mamy na celu konkretnie kogoś wyróżnić.
Konkurs raczej ma charakter edukacyjno-metodyczny.
Przyjeżdżamy w regiony i
znajdujemy nowe nazwy i gatunki wśród wyrobów miejscowych pszczelarzy” - dodał
Wasyl Barabasz, nagradzając dyplomami uczestników
i zwycięzców konkursu. „To
podziękowanie i szacunek za
to, co robicie” - zwrócił się on
do miodowarów.
Zwycięzców w miodowym
konkursie wyznaczała specjalna komisja degustacyjna,
która oceniała uczestników w
czterech kategoriach. Członkowie komisji nie wiedzieli,
czyjego napoju próbują, ponieważ każda butelka oznaczona była tylko kolejnym
numerem.
Liczy się wiec tylko jakość
i smak. Na przykład, jeden
z organizatorów konkursu
„Miody Pitne”, znany na Wołyniu pszczelarz Wołodymyr
Dmytruk co roku zajmuje w
konkursie czołowe miejsca.
Podobnie było i w tym roku.

Цього дня лучани мали
змогу послухати і поспівати різдвяні колядки,
спробувати медовуху від
медоварів із різних регіонів України, зробити
медові запаси на цілий
рік, придбати автентичні
українські обереги та вишиванки, просто гарно
провести час у святковій
атмосфері. На згадку про
конкурс кожен бажаючий
мав змогу принести додому Віфлеємський вогонь,
запаливши свою свічку
від велетенської свічі, що
стояла впродовж дня на
майдані. До речі, воскова
свічка була виготовлена
спеціально до етнофестивалю волинськими бджолярами, а вогонь зі Святої
землі передали волинські
пластуни.
На регіональний конкурс
„Питні меди - 2011”, який
уже втретє проводиться у Луцьку з ініціативи
Гільдії медоварів України,
з’їхалося близько двадцяти
бджолярів із десяти регіонів
України, і не лише західних,
а й східних – із Одещини,
Харківщини,
Донеччини
тощо.
Голова Гільдії медоварів України Василь Барабаш розповів, що фестиваль питних медів має на
меті відродження забутих
українських традицій медоваріння, а не визначення кращих з кращих у конкурсі.
- Ми не маємо на меті
конкретно когось нагородити. Конкурс швидше має
н а вч а л ь н о - м е т од и ч н и й
характер. Ми приїжджаємо у регіони і відкриваємо
нові імена серед бджолярів, - додав Василь Барабаш і нагородив дипломами учасників і переможців
конкурсу. - Це знак подяки
і поваги за те, що ви робите, - звернувся він до медоварів.
Переможців у медовому
конкурсі визначала спеціальна дегустаційна комісія
за бальною системою у чотирьох номінаціях. Члени
комісії не здогадувалися,
чий саме медовий напій
вони куштують, адже кожна
пляшка була позначена певним номером.
Приміром, один із організаторів конкурсу „Питні
меди”, відомий на Волині
бджоляр Володимир Дмитрук щороку посідає у кон-

„W ogóle w tym roku nie
chciałem wystawiać swojego
miodu do konkursu, bo gdy w
Internecie podawałem wyniki
konkursu, to robiono mi zarzut, że sam organizuję, daję
łapówki jurorom i dlatego
zajmuję czołowe miejsca. Zrezygnowałem wtedy z uczestnictwa w „Miodach Pitnych
- 2011. Ale Wasyl Barabasz
namówił mnie do udziału w
konkursie. Nie przygotowywałem się, wziąłem ze stołu w
swoim namiocie trzy butelki i
dałem na konkurs. Nawet nie
wiedziałem pod którym numerem jest moja produkcja.
Proszę mi uwierzyć, nie interesuje mnie jakieś przekupstwo. Interesuje mnie uczciwa
ocena” - przekonywał Wołodymyr Dmytruk.
Zwycięzców
wyznaczono w czterech kategoriach:
„Miód niesycony bez dodania soków lub ziół aromatyzujących”, „Miód niesycony
z dodaniem soków lub ziół
aromatyzujących”,
„Miód
sycony bez dodania soków
lub ziół aromatyzujących” i
„Miód sycony z dodaniem
soków lub ziół aromatyzujących”. Oprócz tego wyróżniono oryginalne etykietki
do butelek z napojami miodowymi.
„W ogóle na Ukrainie istnieje ponad sto miodowych
napojów, różniących się ze
względu na smak, krystalizację, aromat itd. Nasze napoje
znane są za granicą. Technologię ukraińskiego miodosytnictwa zachowujemy w tajemnicy” - powiedział głowa
Gildii Miodowarów Ukrainy
Wasyl Barabasz. „Na przykład Rosja ma siedem zakładów
miodosytnictniczych
i Instytut Napojów Miodowych, mimo to rosyjskim
napojom miodowym będzie
trudno konkurować z naszymi”.
Po zakończeniu konkursu „Miody Pitne – 2011” w
ramach festiwalu „Boże Narodzenie w Wołyńskiej Rodzinie” na placu Teatralnym
mieszkańcy miasta wraz z
zespołami folklorystycznymi zaśpiewali wspólną kolędę. Następnie trzeci dzień
Bożego Narodzenia obchodzony był w Pałacu Kultury
miasta Łucka, gdzie odbyły
się bożonarodzeniowe wieczornice.

Ania TET
Zdjęciа Wołodymyra Chomyсza

курсі перші місця. Так трапилося і цього року.
- Я взагалі у цьому році
не хотів виставляти свої
напої на конкурс, бо коли
в Інтернеті висвітлював
результати конкурсу, то
мені робили закиди, мовляв, сам організовуєш,
підкупляєш журі і тому займаєш перші місця. Тоді я
відмовився брати участь у
„Питних медах - 2011”. Але
Василь Степанович (Барабаш – ред.) мене вмовив.
Я, не готуючись, взяв зі
столу своєї торгової палатки три екземпляри і дав на
конкурс. Навіть не здогадувався під яким номером
представлена моя продукція. Та й повірте, зовсім не
цікаво займатися якимось
підкупом. Цікаво, як тебе
оцінять по-чесному, - запевнив Володимир Дмитрук.
Загалом же переможців
визначили у чотирьох номінаціях: „Мед ставлений
без додавання соків та ароматичних трав”, „Мед ставлений із додаванням соків
та ароматичних трав”, „Мед
варений без додавання соків та ароматичних трав” і
„Мед варений із додаванням соків та ароматичних
трав”. Окремі дипломи вручалися за оригінальні етикетки на пляшках медових
напоїв.
- В Україні існує більше
ста різних медових напоїв:
за смаком, за цукристістю,
ароматом тощо. Наші напої уже відомі за кордоном.
Технологія
українського
медоваріння
знаходиться під великим секретом,
- розповів голова Гільдії
медоварів України Василь
Барабаш. – Хоча Росія має
сім медоварних заводів та
Інститут медових напоїв,
їхнім медовим напоям буде
важко конкурувати з нашими.
По завершенню конкурсу „Питні меди – 2011” у
рамках фестивалю „Різдво
у волинській родині” на Театральному майдані прозвучала спільна колядка
мешканців міста із фольклорними
колективами.
Продовження святкування
третього дня Різдва відбулося у Палаці культури
Луцька під час різдвяних
вечорниць.
Аня ТЕТ
Фото Володимира Хомича

Культура
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Jazzowe kolędy Джазові колядки

Informacja
wołyńska

Т

Волинська
інформація

T

ego jeszcze w Łucku nie było! 9 stycznia w niedzielę w Łucku
jazzmani zagrali kolędy. Koncerty zostały zorganizowane
przez polski Konsulat Generalny w Łucku we współpracy ze
lwowskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Dzyga” oraz Lutsk
Jazz Club.

Warto podkreślić nie
tylko to, że jazzmani wystąpili po raz pierwszy z
kolędami w Łucku, ale – i
co może najważniejsze –
koncerty odbyły się, po
raz pierwszy w historii, w
świątyniach obu obrządków Kościoła katolickiego
– w katedrze greckokatolickiej i katedrze rzymskokatolickiej. Widzowie,
może nie wszyscy, przyjęli muzyków z wielkim
wzruszeniem.
Wiemy
wszyscy – większość po
raz pierwszy miała okazję
zapoznać się z kolędami
wykonanymi inaczej – w
jazzowej aranżacji.
W koncertach wystąpili wspólnie jazzowi
muzycy polscy i ukraińscy, którzy od wielu lat
współpracują ze sobą, a
kilku muzyków z ukraińskiego zespołu „Schockolad” było stypendystami
Gaude Polonia polskiego
ministra kultury.
Muzycy
przedstawili
zaledwie fragment wspól-

– gitar, Michał Jaros
– double bass, i płytę „Szczedryj wieczir
z dobrym jazzom”
w wykonaniu grupy
„Schockolad”
w składzie: Iwanka
Czerwińska – vocal,
Dana Vynnytska –
vocal,
Anastasiya
Litvinyuk – piano, Igor Gnydyn –
drums, Andrij Kohan – bass, Michał
Balog – saxophone.
I jeszcze jedno.
Miałem okazję – jak
my wszyscy – słuchać od wczesnego
dzieciństwa kolęd,
śpiewanych przez
najbliższych,
w
kościołach, ale po
tych dwóch koncertach wiem jedno – jeszcze nigdy
nie słyszałem tak
wielkiego ładunku
Фото www.volynnews.com macierzyństwa, jakie wyśpiewały dwie
nych osiągnięć jazzowych dziewczyny z Ukrainy
środowisk polskich i ukra- i jedna z Polski… I nie
ińskich. Zaprezentowano chodzi wyłącznie o emonowe płyty z kolędami cje, ale o umiejętność
polskimi, ukraińskimi i an- wyśpiewania jednej z
gielskimi – „Cradle Songs” największych tajemnic,
w wykonaniu grupy w skła- która towarzyszy Bożemu
dzie: Karolina Beimcik – Narodzeniu i całej naszej
vocal, violin, Dana Vynnyt- cywilizacji.
JL
ska – vocal, Konrad Zemler

акого у Луцьку ще не було! 9 січня, у неділю, джазмени заграли колядки. Концерти були організовані Генеральним
консульством Республіки Польща у Луцьку спільно із львівським мистецьким об’єднанням «Дзиґа» та Луцьким джазклубом.
Варто відзначити, що
не тільки джазові музиканти вперше виступали з колядками у Луцьку, а й те, що, можливо,
вперше за всю історію,
концерти були проведе-

ентузіазмом. І не дивно – більшості з них
уперше випала нагода
послухати колядки, виконані нетрадиційно – у
джазовому аранжуванні.

абас. Ще було презентовано альбом «Щедрий
вечір з добрим джазом» у виконанні групи
«Schockolad» у складі:
Іванка Червінська – вокал, Дана Вінницька

Поблизу Луцька до
осені планують створити
притулок для бездомних
собак. Частина коштів для
реалізації цього задуму
надійде у рамках європейського ґранту, який виграла Луцька міська рада.

.......

W pobliżu Łucka do jesieni ma powstać schronisko
dla bezdomnych psów. Część
kosztów na realizację tego pomysłu wpłynie w ramach grantu europejskiego, wygranego
przez Łucką Radę Miejską.
Луцьк приєднався до реалізації проекту, у рамках
якого планують створити
Центр надання адміністративних послуг. У проекті
беруть участь також ІваноФранківськ,
НовоградВолинський та Житомир.

.......

Łuck przyłączył się do realizacji projektu, w ramach
którego planowane jest
utworzenie Centrum Usług
Administracyjnych. W projekcie uczestniczą również
Iwano-Frankiwsk, Nowograd Wołyński i Żytomierz.
«Schockolad» Фото Оксани БЛИЩИК

ні у храмах обох обрядів католицької Церкви
– у греко-католицькому
та римо-католицькому
соборах. Можливо, не
усі глядачі сприйняли
музикантів з великим

У концертах взяли
участь українські та
польські джазові музиканти, які вже багато
років поспіль працюють
разом, а декілька музикантів з української
групи
«Schockolad»
отримували стипендію
Gaude Polonia, надану
польським міністром
культури.
Музиканти
представили лише частину спільних досягнень
польського та українського джазових середовищ.
Відбулась
презентація
нового
альбому з українськими, польськими й англійськими колядками
– «Cradle Songs» у виконанні групи у складі:
Кароліна Баїмцік – вокал, скрипка, Дана Вінницька – вокал, Конрад Землєр – гітара,
Міхал Ярос – контр-

– вокал, Анастасія Литвинюк – фортепіано,
Ігор Гнидин – ударні,
Андрій Коган – бас, Міхал Балог – саксофон.
Ще зазначу одну
важливу річ. У мене
була можливість, як і в
більшості людей, з раннього дитинства слухати колядки у виконані
рідних, також слухав
їх у храмах, однак після вищевказаних двох
концертів переконався
у тому, що досі ніколи
не траплялося чути такого потужного заряду
материнства, яке було у
співі двох дівчат з України і однієї з Польщі…
Я не маю на увазі виключно емоції, а здатність передати співом
одну з найбільших Божих таємниць, яка супроводжує Різдво і всю
нашу цивілізацію.
JL

Напередодні
Нового
року на Волині побувала
делегація Лодзького воєводства на чолі з воєводою
Йолантою Хелмінською.
У ході візиту учасники
делегації обговорили з
представниками місцевої
влади напрямки співпраці
між регіонами на 2011 рік.

.......

W przededniu nowego
roku na Wołyń przyjechała z
wizytą delegacja województwa łódzkiego na czele z wojewodą Jolantą Chełmińską.
Podczas wizyty uczestnicy
delegacji omówili z przedstawicielami władz lokalnych
kierunki współpracy między
regionami na 2011 rok.
ОБСЄ передала для
шкіл міста Луцька мультимедійний комплекс для
екологічного виховання
«Зелений пакет». Комплекс
розроблено Регіональним
екологічним центром для
Центральної та Східної
Європи.

.......

Понедiлок
17 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
12.15 Погода
12.20 Ревізор
12.55 Право на захист
13.15 Темний силует
13.30 Х/ф “Гори, гори, моя
зірко”
15.00 Новини
15.15 Euronews

15.25 Діловий світ. Агросектор
15.30 Погода
15.40 Нащадки
16.55 Т/с “Сусіди” 5,
6 серії
18.00 Вікно в Америку
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.40 Ян Табачник.
“Життя на біс”
20.40 Вечірня казка
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Погода
21.50 Шеф-кухар. Вечеря
22.05 Красиво
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
02.55 Х/ф “Гори, гори,
моя зірко”
04.30 Фестиваль дитячої

творчості “Світ для
молодих”
05.05 Т/с “Зона” 1 серія
05.50 Діловий світ. Агросектор

СТБ
06.10 “Документальний
детектив”
06.40 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
09.40 Х/ф “Вечірня
казка” (1)
11.50 “Містичні історії з
Павлом Костіциним”
12.50 “Битва екстрасенсів”
14.50 “Давай одружимося”
16.50 “Неймовірна
правда про зірок”
17.50, 22.00 “ВікнаНовини”
18.00 “Битва екстрасенсів. Війна світів”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”
(2)
00.20 Т/с “Клініка” (2)
01.25 “Вікна-Спорт”
01.35 “Бізнес+”
01.40 Х/ф “Щовечора об
11” (1)

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”

06.15, 10.15, 13.20, 15.05,
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,
16.05, 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”
15.10, 16.10 Народне токшоу “Майдан. Якою бути
Україні?”
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 “Златопольські”. Т/с.
14.15 “Час гордості”. Т/с.
15.05 “Сто тисяч лелек”.
15.35 II Фестиваль імені
Марка Грехути.
16.30 “Тигри Європи”. Х/ф.
17.30 “Нескорені. Незвичайні історії”. Ток-шоу.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “L. U. C. - зрозуміти
Польщу”. Шоу.
19.55 “Алфавіт почуттів.
10 років із серіалом “Л як
любов”.
20.15, 02.15 На добраніч,
малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Любов над розливом”. Т/с.
22.10 Бенефіс Збігнєва

Гурнего.
23.05, 04.00 Польща 24.
23.40, 06.05 Ток-шоу
Томаса Ліса.
00.35 “Поза системою”.
Короткометражний
фільм.
01.30 “Пам’ятай про
мене”. Концерт вітань.
03.10 “Іспит життя”. Т/с.
04.30 Концерт.
05.10 “Перт Адамчук актор...”. Д/ф.

POLSAT
06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.40 “Сніговик Морозик”
- мультфільм, США, 1969.
10.00 “Медяні роки”.
10.55 “Лікарня на перипетіях”.
11.55, 17.30 “Малановський і партнери”.
12.25 “І хто тут головний?”.
13.00 “Прийомна родина”.
14.00 “Моя прекрасна
нянька”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Розпачливі домогосподарки”.
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 “Люди в чорному” комедія, США, 1997.
23.05 “Паніка в небесах” трилер, США, 1996.
01.00 “Підступництво гір”
- серіал
02.15 Інтерактивна програма

TVP-1
06.05 “Дві сторони медалі”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30
Новини.
09.10 Політика за кавою.
09.20 “Подорож за посмішку”.
09.50 “Покахонтас”, мультфільм, США, 1995.
11.20 “Рейс 29: загублені на
острові”.
11.50 Незвичайні історії.
12.20 Телемагазин.
13.40 “Ясновидець”.
14.45, 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”.
22.20 “Загублені”.
00.10 “Майстри жахів”,

серіал, США.
01.25 “Розкопки”, серіал,
Великобританія.
03.40 “Коджак”.
04.35 Позначення.
04.45 Ніч загадок.

OBWE przekazała szkołom miasta Łucka multimedialny zestaw do edukacji
ekologicznej «Zielony Pakiet». Zestaw został opracowany przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę
Środkową i Wschodnią.

TVP-2
07.05 “M.A.S.H.”.
07.30 Єврейська школа у
Варшаві.
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 орангутангів”.
13.55 Запитуючи про Бога.
14.20 85 років Польському
Радіо. Концерт.
15.25 “Священна війна”.
16.00 “І в горі, і в радості”.
17.00, 18.25 Панорама.
17.30 “Танцюристи”.
18.55 Гандбол Польща-Чилі.
21.10 “Кольори щастя”
21.45 “Мостовяки”.
22.50 Ток-шоу Томаша Ліса.
23.50 “Мислити як злочинець”.
00.50, 04.20 “Смертельна ізоляція”, трилер, США, 2005.
02.25 “Загублений світ
комунізму”.
03.25 “Гаряча тема”, гостросюжетний серіал, РП.

У Луцьку вийшла друком книга «Пам’ятки археології Луцького району
Волинської області», авторами якої є волинські археологи Михайло Кучинко
та Олексій Златогорський.

.......

W Łucku została wydana
książka «Zabytki archeologiczne rejonu łuckiego w
obwodzie wołyńskim». Autorami tego opracowania są
wołyńscy archeolodzy Mychajło Kuczynko i Ołeksij
Złatogorski.

8

TV

13 січня 2011

Вівторок
18 січня

19.25, 01.15, 05.15
16.20 Нащадки
06.15, 10.15, 13.20,
СТБ
16.55 Т/с “Сусіди” 6, 7
“Час: важливо”
15.20, 17.20, 18.55,
серії
21.00, 02.00 “Час”
06.15, 01.35 “Бізнес+” 23.50 “Погода на
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 18.00 Герой дня
21.50, 03.40 “На межі”
06.20 Т/с “Кулагін та курортах”
18.20 Новини
23.55, 02.55, 04.25
06.20, 18.45, 23.15,
Партнери” (1)
06.00 “Доброго ранку,
18.45 Діловий світ
“Огляд преси”
Україно!”
00.20,
02.50,
04.20
06.45
Т/с
“Комісар
19.00 Про головне
06.00 Ранкова молитва
00.40 “Смачні подо“Час спорту”
Рекс” (1)
19.25 Погода
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 19.40 Ян Табачник.
06.30 “Ранок на 5-му” рожі”
09.50 Х/ф “Чужі
08.00 Новини
04.40 “Велика по“Честь маю запросити...” душі” (1)
09.10,
22.15,
23.30,
06.10, 07.05, 08.05 Спорт (1ч.)
літика”
02.40, 04.15 “Бізнес11.45 “Нез’ясовно,
06.15, 07.10, 08.10 По20.40 Вечірня казка
час”
але факт”
года
20.55 Офіційна хроніка 12.50 “Битва екстра- 09.20, 11.20, 12.20,
TVP POLONIA
06.20 Вертикаль влади - 21.00 Підсумки дня
14.20, 16.20, 17.50,
сенсів”
1 частина
21.25 Діловий світ
07.00 “Кава або чай?”
06.35 Вертикаль влади - 21.35 Світ спорту
22.45 “Погода в
13.50 “Моя правда.
09.05 “Політика за
2 частина
Україні”
Іосиф Кобзон”
21.45 Погода
чашкою кави”.
06.45 Православний
14.50 “Давай одружи- 09.25, 00.30, 03.30
21.50 Шеф-кухар.
календар
Вечеря
“Автопілот-новини” 09.25 “Прощавай,
мося”
06.50 Тravel- чек
Рокфеллере”. Т/с.
22.05 Красиво
09.35,
13.30,
14.30
“5
16.50 “Неймовірна
07.15 Ера бізнесу
09.55 “L. U. C. - зрозу22.55 Трійка, Кено,
елемент”
правда про зірок”
07.25 Автодрайв
Максима
міти Польщу”. Шоу.
10.00, 11.00, 12.00,
17.50, 22.00 “Вікна07.50, 08.30 Мультфільм 23.00, 00.00 Підсумки
10.55 “Польський
13.00,
14.00,
15.00,
Новини”
08.15 Огляд преси
23.15 Вертикаль влади смак”. Тележурнал.
08.40 Корисні поради
18.00 “Битва екстра- 16.00, 17.00, 18.00,
1 частина
11.15, 11.40 “Квіти
09.00 Підсумки дня
20.30, 03.00 “Час
сенсів. Війна світів”
23.30 Підсумки дайщастя”. Т/с.
09.25 Про головне
22.25 “Паралельний новин”
джест
10.00 Ток-шоу “Легко
12.10 “Л як любов”.
23.35 Вертикаль влади - світ”
10.30,
11.30,
12.30
бути жінкою”
2 частина
“Прес-конференції у 13.00, 20.30, 02.30
23.25 Т/с “Доктор
11.10 В гостях у Д. Гор- 23.50 Погода
Новини.
прямому
ефірі”
Хаус”
(2)
дона. С. Жигунов (1ч.)
00.10 Спорт
13.15, 19.20, 01.50
10.55, 18.20, 00.25
00.20 Т/с “Клініка”
12.00 Новини
00.15 Шоу Біз
“Будинок парафіяль“Погода
у
світі”
(2)
12.10 Діловий світ
00.20 Від першої особи
ного священика”. Т/с.
12.15 Хай щастить
01.25 “Вікна-Спорт” 15.30 “Не перший
00.50 Корисні поради
13.45 “Златопольські”.
12.35 Персона
погляд”
01.40
Х/ф
“Дами
за01.20 Підсумки дня
Т/с.
13.10 Наша пісня
прошують кавалерів” 16.30 “Мотор-ТБ”
01.45 Погода
13.45 Х/ф “Заради
14.15 “Іспит життя”
01.50 ТелеАкадемія
17.30
“Особливо
не(1)
декількох рядків”
15.05, 23.05, 04.00
02.50 Х/ф “Заради
безпечно”
15.00 Новини
5 КАНАЛ
Польща 24.
декількох рядків”
18.30,
23.40,
04.30
15.15 Euronews
04.05 Д/ф “Патрульні
15.35 Концерт групи
“Київський час”
06.00 Програма
15.25 Діловий світ.
бики”
“Leszcze”.
19.00,
23.00,
00.00,
Агросектор
05.05 Т/с “Зона” 2 серія передач
16.30 Ток-шоу Томаса
15.30 Погода
01.00, 04.00, 05.00
06.01, 22.30 “Час05.50 Діловий світ.
Ліса.
15.35 Т/с “Зона” 1 серія Агросектор
“Час
новин”
(рос.)
Тайм”

Середа
19 січня

“Чорних дроздів”
15.00 Новини
15.15 Euronews
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 15.25 Діловий світ.
Агросектор
06.00 “Доброго ранку, 15.30 Погода
Україно!”
15.35 Т/с “Зона” 2 серія
06.00 Ранкова молитва 16.20 Нащадки
06.05, 06.30, 07.00,
16.55 Т/с “Сусіди” 7,
07.30, 08.00 Новини
8 серії
06.10, 07.05, 08.05
18.00 Герой дня
Спорт
18.20 Новини
06.15, 07.10, 08.10
18.45 Діловий світ
Погода
19.00 Про головне
06.20 Вертикаль влади 19.25 Погода
- 1 частина
19.40 Ян Табачник.
06.35 Вертикаль влади “Честь маю запроси- 2 частина
ти...” (2ч.)
06.45 Православний
20.40 Вечірня казка
календар
20.55 Офіційна хро06.50 Тravel- чек
ніка
07.15 Ера бізнесу
21.00 Підсумки дня
07.25 Автодрайв
21.25 Діловий світ
07.50, 08.30 Муль21.35 Світ спорту
тфільм
21.45 Погода
08.15 Огляд преси
21.50 Прем’єра. Досвід
08.40 Корисні поради 22.45 Мегалот
09.00 Підсумки дня
22.50 Суперлото, Трій09.25 На зв’язку з
ка, Кено
Урядом
23.00, 00.00 Підсумки
09.55 Погода
23.15 Вертикаль влади
10.00 Ток-шоу “Легко
- 1 частина
бути жінкою”
23.30 Підсумки дай11.10 В гостях у Д.
джест
Гордона. С. Жигунов
23.35 Вертикаль влади
(2ч.)
- 2 частина
12.00 Новини
23.50 Погода
12.10 Діловий світ
00.10 Спорт
12.15 Погода
00.15 Шоу Біз
12.20 Крок до зірок
00.20 Від першої особи
13.20 Х/ф “Таємниця

Четвер
20 січня

15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ Агросектор
15.30 Погода
06.00 “Доброго ранку, 15.35 Т/с “Зона” 3 серія
Україно!”
16.20 Нащадки
06.00 Ранкова молитва 16.55 Т/с “Сусіди” 8,
06.05, 06.30, 07.00,
9 серії
07.30, 08.00 Новини
18.00 Герой дня
06.10, 07.05, 08.05
18.20 Новини
Спорт
18.45 Діловий світ
06.15, 07.10, 08.10
19.00 Про головне
Погода
19.25 Погода
06.20 Вертикаль влади 19.40 Ян
- 1 частина
Табачник.”Честь маю
06.35 Вертикаль влади запросити...” (3ч.)
- 2 частина
20.40 Вечірня казка
06.45 Православний
20.55 Офіційна хрокалендар
ніка
06.50 Тravel- чек
21.00 Підсумки дня
07.15 Ера бізнесу
21.25 Діловий світ
07.25 Автодрайв
21.35 Світ спорту
07.50, 08.30 Муль21.45 Шеф-кухар.
тфільм
Вечеря
08.15 Огляд преси
22.00 Прем’єра. Гли08.40 Корисні поради бинне буріння
09.00 Підсумки дня
22.55 Трійка, Кено,
09.25 Про головне
Максима
10.00 Ток-шоу “Легко
23.00, 00.00 Підсумки
бути жінкою”
23.15 Вертикаль влади
11.10 Здоров’я
- 1 частина
12.00 Новини
23.30 Підсумки дай12.10 Діловий світ
джест
12.15 Погода
23.35 Вертикаль влади
12.25 Аудієнція. Кра- 2 частина
їни від А до Я. Святі
23.50 Погода
місця
00.10 Спорт
13.00 Кордон держави 00.15 Шоу Біз
13.15 Х/ф “Гарячий
00.20 Від першої особи
сніг”
00.50 Корисні поради

00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Музика Різдва
04.00 Небесна топдесятка
05.05 Т/с “Зона” 3 серія
05.50 Діловий світ.
Агросектор

СТБ
06.00, 01.35 “Бізнес+”
06.05 “Документальний детектив”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
06.55 Т/с “Комісар
Рекс”(1)
09.00 Кінець ефіру
УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА
10.00 Х/ф “Дами запрошують кавалерів”
11.40 “Нез’ясовно,
але факт”
12.45 “Битва екстрасенсів”
13.45 “Правила життя. Еликсир молодості”
14.50 “Давай одружимося”
16.50 “Неймовірна
правда про зірок”
17.50, 22.00 “ВікнаНовини”
18.00 “Битва екстра01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Біатлон. Кубок
світу. Спринт (чоловіки)
05.05 Т/с “Зона” 4 серія
05.50 Діловий світ.
Агросектор

СТБ
06.10, 01.35 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
06.40 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
09.40 Х/ф “Американська дочка” (1)
11.45 “Нез’ясовно,
але факт”
12.50 “Битва екстрасенсів”
13.50 “Зіркове життя.
Вижити та подолати”
14.50 “Давай одружимося”
16.50 “Неймовірна
правда про зірок”
17.50, 22.00 “ВікнаНовини”
18.00 “У пошуках
істини. Українське
чаклунство”
20.00 “Містичні історії з Павлом Костіциним”
22.25 “Паралельний
світ”
23.25 Т/с “Доктор

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.45 “Камелот” мультфільм.
10.10 “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 “Моя прекрасна
нянька”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Розпачливі домогосподарки”.
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 “Брудна справа”
- драма, США, 2005.
23.05 “С.S.I.”
00.05 “Готель 52”.
01.05 “Шкільні узи” драма, США, 1992.
03.20 Інтерактивна
програма

17.30 “Відеотека дорослої людини”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Шанс на успіх”.
19.45 “Дика Польща”.
Д/с.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Лондонці”. Т/с.
22.05 “Сцена кабаре
“Двійки”. Історія
Польщі за версією
кабаре “Морального
занепокоєння””. Розважальна програма.
23.40 “Екстрадиція
II”. Т/с.
00.45 “Тигри Європи”.
Т/с.
01.30 “Пам’ятай про
мене”. Концерт поздоровлень.
03.10 “Любов над
розливом”. Т/с.
04.25 “Вільнотека”.
Тележурнал.
04.40 “Вечір з Ласковіком і Маліцкім”.
Розважальна програма.
05.35 “Королі центра”. Т/с.
06.25 “Ш як шпигун.
Історії одного телеграфіста”. Репортаж. TVP-1
POLSAT

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 “Здорові історії”
16.30 “Арсенал”
17.30 “Велика по5 КАНАЛ
літика”
06.00 Програма
18.30, 23.40, 04.30
передач
“Київський час”
06.01, 22.30 “Час19.00, 23.00, 00.00,
Тайм”
01.00, 04.00, 05.00
06.15, 10.15, 13.20,
“Час новин” (рос.)
15.20, 17.20, 18.55,
19.25, 01.15, 05.15
23.50 “Погода на
“Час: важливо”
курортах”
21.00, 02.00 “Час”
06.20, 18.45, 23.15,
21.50, 03.40 “Машина
00.20, 02.50, 04.20
часу”
“Час спорту”
23.55, 02.55, 04.25
06.30 “Ранок на 5-му” “Огляд преси”
09.10, 22.15, 23.30,
00.40 “Ресторанні
02.40, 04.15 “Бізнесновини”
час”
04.40 “Особливо не09.20, 11.20, 12.20,
безпечно”
14.20, 16.20, 17.50,
TVP POLONIA
22.45 “Погода в
Україні”
07.00 “Кава або чай?”
09.25, 00.30, 03.30
09.05 “Політика за
“Автопілот-новини” чашкою кави”.
09.35, 13.30, 14.30 “5 09.25 “Подорож за
елемент”
одну посмішку”. Т/с.

10.00 “Шанс на успіх”.
10.50 Польський
смак.
11.10 Репортаж.
11.40 Кулінарна програма.
12.10 “Л як любов”.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.20, 01.50
“Будинок парафіяльного священика”. Т/с.
13.45 “Златопольські”.
14.15 “Любов над
розливом”. Т/с.
15.05, 23.05, 04.00
Польща 24.
15.40 Бенефіс Збігнєва Гурнего.
16.35 “Я син убивці”.
17.35, 01.15 “Інфопоїздка”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.30 Концерт групи
“DAAB”.
19.45, 06.50 “Під
Татрами”. Цикл репортажів.
20.00 “Вільнотека”.
Тележурнал.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Як я розв’язав
Другу світову війну”.
Х/ф. Польща, 1970 р.
22.30 “Ополе 2009 на
біс”. Концерт.

“Погода у світі”
15.30 “Життя в задоволення”
16.30 “Драйв”
17.30, 04.40 “Машина
5 КАНАЛ
часу”
18.30, 23.40, 04.30
06.00 Програма
“Київський час”
передач
19.00, 23.00, 00.00,
06.01, 22.30 “Час01.00, 04.00, 05.00
Тайм”
“Час новин” (рос.)
06.15, 10.15, 13.20,
19.25, 01.15, 05.15
15.20, 17.20, 18.55,
“Час: важливо”
23.50 “Погода на
21.00, 02.00 “Час”
курортах”
21.50, 03.40 “Вільна
06.20, 18.45, 23.15,
гавань”
00.20, 02.50, 04.20
23.55, 02.55, 04.25
“Час спорту”
“Огляд преси”
06.30 “Ранок на 5-му” 00.40 “Акцент”
09.10, 22.15, 23.30,
TVP POLONIA
02.40, 04.15 “Бізнесчас”
07.00 “Кава або чай?”
09.20, 11.20, 12.20,
09.10 “Політика за
14.20, 16.20, 17.50,
чашкою кави”.
22.45 “Погода в
09.25 “Карино”. Т/с.
Україні”
09.55 Концерт групи
09.25, 00.30, 03.30
“DAAB”.
“Автопілот-новини” 10.50 “Польський
09.35, 13.30, 14.30 “5 смак”. Тележурнал.
елемент”
11.05 “Войтек Черов10.00, 11.00, 12.00,
ський. Босоніж по
13.00, 14.00, 15.00,
світу”. Цикл репор16.00, 17.00, 18.00,
тажів.
20.30, 03.00 “Час
11.35 “Подорож
новин”
Макловича”. Теле10.30, 11.30, 12.30
журнал.
“Прес-конференції у 12.10 “Дві сторони
прямому ефірі”
медалі”. Т/с.
10.55, 18.20, 00.25
12.40, 21.15 “Вечір з

Ласковіком і Маліцкім”. Розважальна
програма.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.20, 01.50
“Будинок парафіяльного священика”. Т/с.
13.45 “Златопольські”.
14.15 “Лондонці” Т/с.
15.05, 23.05, 04.05
Польща 24.
15.30 “Вільнотека”.
Тележурнал.
15.40 “Сцена кабаре
“Двійки”. Історія
Польщі за версією
кабаре “Морального
занепокоєння””.
16.40 Варто обговорити.
17.30 Польськочеські бесіди.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Клуб “Кабаре
на дивані”.
19.45 “Словарик
польсько-польський”.
Ток-шоу.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
22.10 “Іспит життя”.
23.35 “Будинок”. Т/с.
01.20 “Ш як шпигун.
Історії одного телеграфіста”. Репортаж.
03.10 “Екстрадиція II”.
04.35 “Як я розв’язав

сенсів. Війна світів”
20.00 “Містичні історії з Павлом Костіциним”
22.25 “Паралельний
світ”
23.25 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
00.20 Т/с “Клініка”
01.25 “Вікна-Спорт”
01.40 Х/ф “Американська дочка” (1)

Хаус” (2)
00.20 Т/с “Клініка”
01.25 “Вікна-Спорт”
01.40 Х/ф “Рідня” (1)

06.05, 16.50 “Мода на
успіх”.
23.35 Паспорта політики (2011).
00.35, 06.10 Варто обговорити.
01.30 “Алфавіт почуттів. 10 років із серіалом “Л як любов””.
03.10 “Лондонці”. Т/с.
04.25 “Сцена кабаре
“Двійки”.
05.20 “Тигри Європи”.
POLSAT

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 “Бабар” - мультфільм.
10.00 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 “Моя прекрасна
нянька”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Розпачливі домогосподарки”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімейДругу світову війну”.
Х/ф. Польща, 1970 р.
05.50 “Ополе 2008 на
біс”. Концерт.
06.10 “Вул. Діллеми, 5”.
POLSAT

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Каспер: початок” - США, 1997.
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 “Моя прекрасна
нянька”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Розпачливі домогосподарки”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ за сімейством Кепських”.
21.00 “С.S.I.”
22.00 “Кішки-мишки”.
23.25 “Шпильки на
Гевонті”.
TVP-1

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
09.05 Політика за
кавою.
09.20 “Подорож за
посмішку”.
09.55 Дитсадок “1”.
10.25 “Навіщо? Чому?
Як?”.
10.45 Мультсеріал.
11.15 “Рейс 29: загублені на острові”.
11.40 Усі, хто бачив,
усі, хто знає.
12.10 Алфавіт клімату.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Ясновидець”.
14.35, 18.25 “Будинок парафіяльного
священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.30 “Відповімо вогнем”, серіал,
Австралія-Канада,
2007.
23.10 “Пробуджуючи
мертвих”.
00.15 Варто говорити.
01.05 “Поцілуй наречену”, США, 2002.
02.45 “Коджак”.
ством Кепських”.
21.30 “Крутий хлопець”.
23.30 Кабаре.
00.30 “Місіонер”.
02.15 Інтерактивна
програма

03.35 Позначення.
04.15 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.
11.50 Алея зірок.
12.15 Сімейний
турнір.
12.50 Телетурнір.
13.50 “Умбрія”.
14.55 “Священна
війна”.
15.30, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.05, 21.45 “Мостовяки”.
17.00, 18.25 Панорама.
17.30 “Танцюристи”.
18.55 Гандбол
Ю.Корея-Польща.
22.50 Експрес репортерів.
23.55 Нагороди “Політики”.
01.00, 03.40 “Приречений на блюз”,
драма, РП, 2005.
02.45 “Рим”.
05.20 “Як залишитися
молодим”.
будинків”.
22.20 “Філантроп”.
23.15 “Вогнепоклонники”.
01.05 “Герої”.
02.45 “Країна диваків”.
04.50 Ніч загадок.

TVP-1

TVP-2

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 “Подорож за
посмішку”.
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 “Ясновидець”.
15.05, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Лікар дорогих

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 Гільйотина.
12.50 Телетурнір.
13.55 “Погода на
п’ятницю”.
14.50 “Священна
війна”.
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”.
20.35 “Сусіди”.
21.45 “Нова”.
22.40, 04.25 “Вона чоловік”.
00.35 “Біобаба”
01.30 “Доктор Хауз”.
03.30 “Відділ 998”.

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.
09.25 “Подорож за
посмішку”.
10.00 Між матусями.
10.25 Для дітей.
10.40 Мультсеріал.
11.10 “Рейс 29: загублені на острові”.
11.40 Ми, ви, вони.
12.05 Алфавіт клімату.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Ясновидець”.
14.40, 18.25 “Будинок
парафіяльного священика”.
15.05, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 “Отець Матеуш”.
22.25 Справа для
репортера.
23.15 “Очі брехуна”.
01.00 “Скривджені
мафією”. (2)
02.45 Позначення.
03.00 “Викрадена в 17
років”
04.30 Ніч загадок.

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.
11.50 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”.
21.00 Гандбол
Польща-Швеція.
23.10 “Доктор Хауз”.
00.00 “Медсестра
Джекі”.
00.40 Точка зору.
01.35 “Коноплянка”,
РП, 1981.
03.10 Вечір мистецтв.
04.15 “Життя Камілла
Куранта”.
05.20 “Карний розшук”.

TV
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П’ятниця
21 січня

13.30 Х/ф “32 грудня” 05.50 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
15.00 Новини
06.15, 00.35 “Бізнес+”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 15.15 Euronews
06.20 Т/с “Комісар
15.25 Діловий світ.
Рекс” (1)
06.00 “Доброго ранку, Агросектор
08.00, 17.45 Х/ф “ЖіУкраїно!”
15.30 Погода
ноча логіка” (1)
06.00 Ранкова мо15.35 Т/с “Зона” 4
17.35, 22.00 “Вікналитва
серія
Новини”
06.05, 06.30, 07.00,
16.20 Нащадки
07.30, 08.00 Новини
16.55 Т/с “Сусіди” 9, 20.00 “Смішні люди”
22.25 “Пригоди
06.10, 07.05, 08.05
10 серії
Вєрки Сердючки”
Спорт
18.00 Дурейтер
Мюзікл (1)
06.15, 07.10, 08.10
18.20 Новини
00.25 “Вікна-Спорт”
Погода
18.40 Магістраль
00.40 Х/ф “Максим
06.20 Вертикаль вла- 19.00 Шустер-Live
Перепелиця” (1)
ди - 1 частина
21.00 Підсумки дня
02.15 Х/ф “Тридцять
06.35 Вертикаль вла- 21.20 Діловий світ
три” (1)
ди - 2 частина
21.25 Шустер-Live
06.45 Православний 22.45 Трійка, Кено
5 КАНАЛ
календар
22.50 Шустер-Live
06.50 Тravel- чек
06.00 Програма
00.00 Підсумки
07.15 Ера бізнесу
передач
00.15 Погода
07.25 Автодрайв
06.01, 22.30 “Час00.20 Вертикаль
07.50 Мультфільм
Тайм”
влади
08.15 Огляд преси
00.50 Корисні поради 06.15, 10.15, 13.20,
08.40 Корисні поради 01.20 Підсумки дня
15.20, 17.20, 23.45
09.00 Підсумки дня
“Погода на курортах”
01.40 Погода
09.25 Про головне
06.20, 18.50, 23.15,
01.45 ТелеАкадемія
10.00 Ток-шоу “Легко 02.45 Біатлон. Кубок 00.20, 02.50, 04.20
бути жінкою”
світу. Спринт (жінки) “Час спорту”
11.10 Ток-шоу “Віра. 04.40 Хай щастить
06.30 “Ранок на 5-му”
Надія. Любов”
04.55 Д/ф “Сейшели - 09.10, 22.15, 23.30,
12.00 Новини
перлина Індійського 02.40, 04.15 “Бізнес12.10 Діловий світ
час”
океану”
12.15 Погода
09.20, 11.20, 12.20,
05.50 Діловий світ.
12.20 “Надвечір’я” з Агросектор
14.20, 16.20, 17.50,
Т. Щербатюк
22.45 “Погода в
13.00 Околиця
СТБ
Україні”

Субота
22 січня

21.00 Підсумки дня
21.45 Світ спорту
21.50 Хіт-парад “НаПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ціональна двадцятка”
22.45 Мегалот
06.00 Ранкова мо22.50 Суперлото,
литва
Трійка, Кено
06.05, 07.10, 07.35
23.00 Док. фільм
Погода
23.20 Ера здоров’я
06.10 Ера здоров’я
23.45 Погода
06.40 Крок до зірок
23.50 Орбіта Поплав07.15 Док. фільм
“Жива енциклопедія” ського
07.45 Корисні поради 00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
08.00 Шустер-Live
02.00 Погода
12.25 Погода
02.05 Біатлон. Кубок
12.30 Х/ф “Орел і
світу. Естафета
решка”
(жінки)
14.05 Погода
03.35 Біатлон. Кубок
14.10 Доки батьки
світу. Мас-старт
сплять
(чоловіки)
14.40 Так просто
04.35 Х/ф “Орел і
15.00 Наша пісня
15.35 Феєрія мандрів решка”
16.00 В гостях у Д.
СТБ
Гордона. Б. Алібасов
(1ч.)
05.20, 11.20 “Наші
16.45 Погода
улюблені мультфіль17.00 Хай так
ми” (1)
17.30 Бокс. В.Кличко. 06.25 Х/ф “Вогонь,
Підсумки 2010 року вода й... мідні труби”
18.05 Ревізор
(1)
18.30 Погода
08.00 “Караоке на
18.40 Майстер-клас
Майдані”
19.00 Золотий гусак
09.00 “Їмо вдома”
19.40 Ян Табачник.
10.05 “ВусоЛапоХ“Честь маю запроси- віст”
ти...” (4ч.)
10.50 М/ф “Пінгвіни

Неділя
23 січня

“Про що кіно?”
20.30 Ток-шоу “Віра.
Надія. Любов”. СпецПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ випуск
21.00 Підсумки тижня
06.00 Ранкова молитва 21.45 Погода
06.05, 07.15, 08.15
21.50 Фольк-music
Погода
22.45 Погода
06.10 Мультфільм
22.50 Трійка, Кено,
06.30 Орбіта Поплав- Максима
ського
23.00 Ера бізнесу. Під07.20 Док. фільм
сумки
“Жива енциклопедія” 23.35 Погода
07.50 Сільський час
23.40 Автодрайв
08.20 Укравтоконти23.55 Оперативний
нент
об’єктив
08.40 Моя земля - моя 00.15 DW.Новини
власність
Європи
08.50 Корисні поради 00.50 Корисні поради
09.00 Погода
01.20 Підсумки тижня
09.05 Як це? Тимур та 02.05 Погода
шоколадна фабрика
02.10 Біатлон. Кубок
09.30 Хто в домі
світу. Мас-старт
хазяїн?
03.05 Біатлон. Кубок
10.00 Крок до зірок.
світу. Естафета
Євробачення
04.05 Фольк-music
11.00 Шеф-кухар
СТБ
країни
11.55 Х/ф “Принц та
05.10 “Наші улюблені
жебрак”
мультфільми” (1)
13.20 Золотий гусак
07.05, 03.15 Х/ф “Мо13.45 В гостях у Д.
розко” (1)
Гордона. Б. Алібасов
08.50 “Їмо вдома”
14.40 Біатлон. Кубок
09.55, 02.30 “Неймосвіту. Мас-старт
вірні історії кохання”
15.30 Діловий світ.
11.00 “Караоке на
Тиждень
Майдані”
16.05 Біатлон. Кубок
12.00 Х/ф “Рік Золотої
світу. Естафета
рибки” (1)
17.20 Погода
14.15 Х/ф “За двомя
17.30 Спецпроект

Мадагаскара” (1)
13.10 Х/ф “Максим
Перепелиця” (1)
15.10 “Пригоди
Вєрки Сердючки”
Мюзікл (1)
16.55 “Смішні люди”
19.00 Х/ф “За двомя
зайцями” (1)
20.35 Х/ф “Рік Золотої рибки” (1)
22.55 Х/ф “Тобі,
справжньому” (1)
02.05 “Мобільна
скринька”
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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

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, 18.10, 00.25
“Погода у світі”
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 “Фактор
безпеки”
23.50, 02.55, 04.25
“Огляд преси”
00.40 “Ресторанні
новини”

09.25 “Собачі розповіді, або охи та
зітхання”. М/ф.
09.40 “Булі”. М/с.
09.55 “Клуб “Кабаре
на дивані”. Розважальна програма.
10.50 Польський
смак.
11.05 “Мандрівник”.
Тележурнал.
11.35 “Смак часу з
Каролем Окрасом”.
12.10 “Королі центра”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.20, 01.50
“Будинок парафіяльного священика”. Т/с.
13.45 “Златопольські”.
Т/с.
14.15 “Яносик”. Т/с.
15.05, 23.05, 04.00
Польща 24.
15.35 “Шоу Роберта
Розмуса”.
16.30, 21.40 “Вечір з
Ласковіком і Маліцкім”. Розважальна
програма.
17.30 “Де чорт не
може...”. Тележурнал.
18.00, 03.10 “Кабареїди”. Телетурнір.
TVP POLONIA
18.50 Телеекспрес.
07.00 “Кава або чай?” 19.45 “Войтек Черовський. Босоніж по
09.05 “Політика за
світу”. Цикл репорчашкою кави”.
новин”
07.15, 09.15, 17.50,
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”
11.55 “Досягти мети”
12.15 “Вікно в Європу”
13.20 “Драйв”
14.10 “Страва від
шефа” (Сергій Корольов)
14.25 “Гра долі”
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,

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 мандрів”
11.20 “Життя цікаве”
11.55 “Досягти мети”
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12.20 “Машина часу”
13.20 “Життя в задо06.00 Програма
волення”
передач
14.10 “Страва від
06.01, 09.35 “Вікно в
шефа”
Америку”
14.25 “Гра долі” (Сер06.15, 10.15, 13.15,
15.20, 17.20, 23.50 “По- гій Корольов)
15.30 “Мотор-ТБ”
года на курортах”
17.10 “Палата”
06.20, 07.05, 08.05,
17.30, 04.40 “Не пер18.45, 23.15, 00.20,
ший погляд”
03.15, 04.20 “Час
18.20 “Народний
спорту”
контроль”
06.35, 07.30, 23.35,
04.30 “Київський час” 19.00, 23.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00,
06.40, 03.20 “Техно05.00 “Час новин”
парк”
(рос.)
07.00, 08.00, 09.00,
19.15, 01.20 Народне
10.00, 11.00, 12.00,
ток-шоу “Майдан.
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 “Час Якою бути Україні?”
21.00, 05.15 “Час: підновин”
сумки”
07.15, 08.55, 11.50,
17.50, 22.55 “Погода в 22.00, 03.40 “Особливо небезпечно”
Україні”
22.30 “Час-Тайм”
07.20, 07.50, 00.30,
23.55, 04.25 “Огляд
02.50 “Тема тижня”
зайцями” (1)
16.00 “Зіркове життя.
Актори однієї роли-2”
17.00 “Моя правда.
Ірина Алфьорова”
18.00 “Містичні історії
з Павлом Костіциним”
19.00 “Битва екстрасенсів”
21.00 “Ніколи не забуду тебе”
23.05 “Доктор Хаус”

тажів.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Відеотека дорослої людини”.
21.40 “Алфавіт кабаре”. Розважальна
програма.
22.05 “І в горі, і в
радості”. Т/с.
23.35 “Замруж очі”.
Х/ф. Польща, 2003 р.
01.20 “Подорож
Макловича”. Тележурнал.
04.30 “Будинок”. Т/с.
06.10 “Лицарі і розбійники”. Т/с.

12.20 Телемагазин.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Ясновидець”.
14.45, 16.15 “Будинок парафіяльного
священика”.
15.10, 16.40”Клан”.
15.45 Розважальна
програма.
17.15, 18.30 Стрибки
з трампліна.
18.25 Телеекспрес.
19.30 Вгадай мелодію.
20.05 Вечірка.
21.25 “План гри”,
комедія, США, 2007.
23.25 “Діаманти”,
гостросюжетний
серіал, КанадаСША-ЮАР.
01.00 Кіножурнал.
01.35 “Щось”, жахи,
США, 1982.
03.30 “Щоденник
схибленої домогосподарки”, комедія,
США, 1990.
05.10 Ніч загадок.

11.45 “Шпильки на
Гевонті”.
12.45 “Готель 52”.
13.45 “До смерті
гарна”.
14.45 Екстремальний
ремонт
15.45 Крутиться!
16.30 “Мій домашній
динозавр”.
18.45 Книга рекордів
Гиннесса.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за сімейством Кепських”.
21.00 “Люди Худого”.
23.00 Волейбол.
00.30 “Смерть на
похоронах” - комедія,
ВеликобританіяСША-ФРН, 2007.
02.30 “Уявна подруга”
- horror, Канада, 2006.
04.30 Інтерактивна
програма.
05.40 ТБ МАРКЕТ.

09.40 “Покахонтас
2: Подорож у Новий
Світ”, мультфільм,
США, 2007.
11.15 “Ставка більше,
ніж життя”.
13.30, 19.30 Зірковий
карнавал “1”.
14.15 “Комісар Рекс”.
15.15 “Кит”.
17.05, 18.35 Стрибки
з трампліна.
18.25 Телеекспрес.
18.55 Вгадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Смерфи”.
21.25 Парадний прийом майстрів спорту.
23.20 “Дежа вю”, н/ф
бойовик, США, 2006.
23.35 Ричард Гір і Кім
Бейсінгер у трилері
“Остаточний аналіз”.
01.50 “Троянський
кінь”. (2)
03.25 “Рай - зараз”.
05.15 “Ідеальна
дитина”

08.30, 21.05 “І в горі,
і в радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Модна швидка
допомога.
12.55 Кабаре.
13.55 “Погода на
п’ятницю”.
14.50 “Сусіди”.
15.25 “Священна
війна”.
16.00 “Вул. Альтернативи 4”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.20 Біржа.
17.30 “Танцюристи”.
POLSAT
18.25 “Гільйотина”.
06.00 Вставай! Гра19.40 Гаряча тема.
ємо!.
20.00 “Королі маг07.00 “Новини
ми”.
Полсат”.
TVP-1
22.10, 04.30 “Пів08.35 “Франклін і
денний Кенсінгскарб озера” - муль- 06.05, 17.05 “Мода
тон”, комедія,
на успіх”.
тфільми.
Великобританія10.10 “Медяні роки”. 07.00 Кава або чай.
Франція, 2001.
09.00, 14.00, 16.00,
11.00 “Лікарня на
00.15 “Вуличний
20.30 Новини.
перипетіях”.
воїн”, бойовик,
09.05 Політика за
TVP-2
12.00, 17.30 “МалаСША, 2008.
кавою.
новський і партне01.50 “Смертельна
09.20 “Подорож за
ри”.
06.35 “M.A.S.H.”.
бессоница”, трилер,
12.30 “І хто тут голо- посмішку”.
07.05 “Дочки Макле- США, 2001.
10.25 “Кохання і
вний?”.
ода”.
03.35 “Попелюшка”.
13.00 “Прийомна
війна”, драма, Італія, 07.55 Телемагазин.
родина”.
2007.

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”

15.40 “Пам’ятай про
мене”. Концерт.
16.00 “Дві сторони
медалі”. Т/с.
16.35 “Алфавіт кабаре”. Розважальна
програма.
17.00 Культурні PL.
18.00, 01.25 “Л як любов”.
18.50 Телеекспрес.
19.10, 19.40 “Кольори
щастя”. Т/с.
20.10, 02.15 На добраніч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Час гордості”.
TVP POLONIA
22.05 Така правда, або
45 років Екзотичного
07.00, 07.25, 07.50,
Терцета.
08.15, 08.40, 05.20
23.00 “O - бі, о - ба.
“Златопольські”. Т/с. Кінець цивілізації”.
09.15 “Ранчо під Зеле- 00.35 Розважальна
ною сімкою”. Т/с.
програма.
09.50 “Дика Польща”. 03.00 “Яносик”. Т/с.
10.20 “Лицарі і роз04.50 “Відеотека добійники”. Т/с.
рослої людини”.
11.05 “Інфопоїздка”.
05.50 “Замруж очі”.
Тележурнал.
POLSAT
11.25 Польща 24.
11.55 “Сорокарічний”.
13.00 Концерт групи 06.00 Вставай! Граємо!.
“DAAB”.
07.00 “Новини Пол14.00, 20.30, 02.30
сат”.
Новини.
14.15, 03.55 “І в горі, і 08.15 “Скубі Ду”.
09.15 “Маленькі
в радості”. Т/с.
монстри.
15.10 Кулінарний
11.15 Готує Ева Ватележурнал.
хович.

преси”
00.40 “Смачні подорожі”

14.00 “Моя прекрасна нянька”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Розпачливі
домогосподарки”.
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 “Мій домашній
динозавр” - США,
2007.
23.45 “Удавальник” США, 2001.
01.10 “Американський жиголо” мелодрама, США,
1980.
03.45 Інтерактивна
програма

Каролем Окрасом”.
16.50 “Алфавіт почуттів. 10 років із серіалом “Л як любов””.
TVP POLONIA
17.05 “Златопольські”.
17.35 “Гра в міста”.
07.35, 08.00, 08.20,
Телетурнір.
08.40, 09.05 “Буди18.00 Телеекспрес.
нок парафіяльного
18.20, 01.20 “Л як
священика”. Т/с.
09.30 “Школа на Со- любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольори
нячній”. Т/с.
щастя”. Т/с.
10.00 “Зерно”. Теле20.15, 02.15 На дожурнал.
браніч, малюки.
10.30 “Лицарі і роз20.30, 02.30 Новини.
бійники”. Т/с.
20.50, 02.50 Спорт.
10.15 “Момент іс21.10 “Яносик”. Т/с.
торії”. Цикл репор22.05 “Нескорені.
тажів.
Незвичайні історії”.
11.35 “Словарик
польсько-польський”. Ток-шоу.
22.40 “Шанс на успіх”.
Ток-шоу.
12.05 “Пам’ятай про 23.35 “Королева
Бона”. Т/с.
мене”. Концерт.
12.25 “Ш як шпигун. 00.40 “Договір
згодом”. Концерт АнІдеальний шлюб”.
джея Сікоровського.
Репортаж.
03.00 “Час гордості”. `
12.50, 13.15 “Між
03.50 “O - бі, о - ба.
небом і землею”.
Кінець цивілізації”.
Тележурнал.
Х/ф. Польща, 1984 р.
13.00 “Янгол”. Теле05.30 Культурні PL.
журнал.
13.45 “Під Татрами”. 06.30 “Дві сторони
медалі”. Т/с.
Цикл репортажів.
14.00 Трансляція
POLSAT
меси.
15.20 “Смійся, кра06.00 Вставай! Граїно!”.
ємо!.
16.20 “Смак часу з
07.00 “Новини Пол-

TVP-1

06.30 Мультсеріали.
07.25 “Проект Земля”.
07.35 Уолт Дісней в
“1”.
08.30 Рік у саду.
09.00, 14.00, 20.30
Новини.
09.15 Зерно.
сат”.
08.15, 09.15 “Скубі
Ду”.
08.45 “Селезень Дак
представляє”.
09.45 “Ведмедикистрибуни”.
10.45 “Качині історії”.
11.45 “Лід у серці” США, 2005.
13.35 “Роксана” - комедія, США, 1987.
15.55 “Зізнання нареченої” - комедія,
США, 2005.
17.45 “Прийомна
родина”.
18.45 “Мільйон відразу!”. Реалити-шоу.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за сімейством Кепських”.
21.00 “С.S.I.”
23.00 “Кістки”.
00.00 “Інстинкт
убивці”.
01.00 “Хрестоносець”
- бойовик, Іспанія,
2005.
03.00 Спортивний
журнал.
05.00 Інтерактивний
телетурнір.

TVP-2

06.55 “Орден
Св.Августіна”.
07.30 “Людина серед
людей”.
08.15 “Флінтстоуни”,
мультсериал.
08.35 “Чорна стріла”.

07.30, 09.40 Мультсеріали.
08.00 Богослужіння.
09.00 Тиждень.
10.05 “Скандал через
Басю”.
11.20 “Вручитель”.
12.15 Зірковий карнавал “1”.
12.50, 13.15 Між небом і землею.
13.00 Ангел Господень.
14.00, 20.30 Новини.
14.15 “Комісар Рекс”.
15.10 Лідери польського бізнесу.
15.35 Стрибки з
трампліна.
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Отець Матеуш”.
19.25 Вгадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Чип
та Дейл”.
21.20 “Блондинка”,
серіал, РП.
23.15 “Реальні дівчиська”, мелодрама,
США, 2006.
01.05 Ричард Гір,
Шерон Стоун і Лоліта
Давидович у мелодрамі “Перехрестя”,
США, 1994.
TVP-1
02.50 “Рим”.
07.00 Заради майбут- 04.50 “Спіраль”, драма, РП, 1978.
нього.

09.40 “Мостовяки”.
10.35 “Кольори
щастя”.
11.05 Лижі.
12.50 Босоніж по
світу.
13.25 Кулінарний
журнал.
13.55 “Граф МонтеКрісто”, серіал, Франція, 1998.
15.00 Сімейний
турнір.
15.35 “У перукаря”.
16.15 Телетурнір.
17.40 Слово на неділю.
17.50 “Зроблено в
Москві”, док.фільм.
19.00 Панорама.
19.40 Кольори життя.
19.55 Хіт десятиріччя.
21.10 Вино, кабаре і
пісні.
22.00 Кабаре.
23.05 “Смертельна
безсоння”, трилер,
США, 2001.
00.50 “Лісова глухомань”, трилер, США,
2008.
02.25 “Вуличний
воїн”, бойовик, США,
2008.
03.50 “Мій перший
раз”. Ток-шоу.

TVP-2

06.35 Слово на неділю.
06.45 “Аромат Полінезії”.
07.50 Природа дає
здачі.
08.25 “Мостовяки”.
08.50 “Кольори
щастя”.
10.20, 01.55 Зона
зірок.
10.50 Лижі.
13.00, 02.25 П’єр
Рішар і Жерар
Депрадьє в комедії
“Невдахи”, ФранціяМексика, 1981.
15.00 Сімейний
турнір.
15.35 “У перукаря”.
16.15 Шанс на успіх.
17.15 “І в горі, і в
радості”.
18.15 Розважальна
програма.
19.00 Панорама.
19.45 Телетурнір.
21.05 Кабаре.
22.10 Кевін Костнер
у н/ф бойовику “Водний світ”, США, 1995.
00.30 Люблю кіно.
01.00 Лех Маевскі.
04.00 “Лісова глухомань”, трилер, США,
2008.

10

Робота для Вас

13 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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Niepełnosprawni chcą i mogą pracować
Неповносправні хочуть і можуть працювати
Pod koniec grudnia przedstawiciele władz obwodowych, miejskich i
organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych podpisali „Memorandum w sprawie wspólnych działań na rzecz stworzenia warunków do korzystania z prawa do pracy przez osoby niepełnosprawne”.

Наприкінці грудня 2010 року представники обласної, міської
влади та громадських організацій інвалідів підписали „Меморандум про спільні дії над створенням умов для реалізації
права на працю осіб з обмеженими можливостями”.

Memorandum zostało podpisane w czasie
obrad okrągłego stołu „Korzystanie z prawa do
pracy przez osoby niepełnosprawne w ramach
realizacji Konwencji o Prawach Niepełnosprawnych”, które miały miejsce w Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Niniejszy dokument określa prawa osób niepełnosprawnych
do pracy i ich wolnego dostępu do rynku pracy
oraz stworzenia należytych warunków zatrudnienia. Strony, które podpisały ten protokół, „są
zobowiązane do niedopuszczenia do jakiejkolwiek dyskryminacji osób niepełnosprawnych w
rozwiązywaniu wszelkich problemów, dotyczących zatrudnienia: rekrutacji, warunków zatrudnienia, ochrony pracy, rozwoju kariery” itp.
– Memorandum zostało ułożone zgodnie z
Konstytucją Ukrainy i Konwencją o Prawach
Niepełnosprawnych przyjętą przez ONZ w dniu
13 grudnia 2006 roku. Niniejsza Konwencja jest
podpisana przez ponad 140 krajów, ratyfikowana
przez 96, w tym przez Ukrainę – powiedział prezes WMOS „Generacja udanych działań” Bogdan Mojsa. – Myślą przewodnią Konwencji jest
udostępnienie niepełnosprawnym wszystkich
możliwości społecznych. Ponadto Konwencja
traktuje niepełnosprawnych jako ludzi, którzy
nie zawsze mogą pokonać przeszkody pojawiające się na ich drodze. Zadaniem państwa jest ich
maksymalne zminimalizowanie.
– Memorandum dotyczące wspólnych działań ma na celu minimalizację problemów –
oznajmił wiceprezes Wołyńskiej Obwodowej
Administracji Państwowej Oleksandr Kuryluk.
Według niego, dokument ten umożliwi osobom
niepełnosprawnym staże w sektorze publicznym i prywatnym. Zostanie to zrealizowane w
ramach projektu „Połączmy siły na rzecz zatrudnienia dla każdego”.
– Staże odbędą się w dniach od 1 lutego do 31
maja dla osób niepełnosprawnych posiadających
wykształcenie wyższe lub średnie specjalistyczne
– poinformował Bogdan Mojsa. – Mamy już 40
chętnych, którzy złożyli swoje wnioski. Jednak,
niestety, tylko 10 z nich będzie mogło uczestniczyć w szkoleniu – tyle mamy stypendiów. Jednakże mamy nadzieję, że ci, którzy nie wejdą do
dziesiątki wybranych, odbędą szkolenie w samorządach lokalnych lub w przedsiębiorstwach
prywatnych spoza projektu.

Підписання Меморандуму відбулося під
час круглого столу «Реалізація права на працю особами з обмеженими можливостями в
контексті впровадження Конвенції про права
інвалідів», який відбувся у Волинській облдержадміністрації. Цей документ визначає право
осіб з інвалідністю на працю та доступ на рівні з іншими до вільного ринку праці, а також
створення умов для працевлаштування і можливості заробляти собі на життя. Сторони, які
підписали цей Меморандум, „зобов’язуються
не допускати жодних умов дискримінації за
ознакою інвалідності при вирішенні усіх питань, які стосуються різних форм зайнятості:
прийому на роботу, найму та зайнятості збереження роботи, просування по службі” тощо.
– Основою для укладеного Меморандуму є Конституція України та Конвенція про
права інвалідів, яку ООН ухвалила 13 грудня
2006 року. Цю Конвенцію підписали понад
140 країн, 96 ратифікували її, в тому числі
й Україна, – розповів президент ВМГО «Генерація успішної дії» Богдан Мойса. – Основним лейтмотивом конвенції є вільний доступ інвалідів до можливостей суспільства.
Також конвенція трактує інвалідів як осіб,
які не завжди можуть подолати перешкоди,
що трапляються на їх шляху. Завдання держави – максимально їх мінімізувати.
– Меморандум про спільні дії і має на меті
мінімізувати проблеми при працевлаштуванні інвалідів, – повідомив заступник голови
Волинської облдержадміністрації Олександр
Курилюк. За його словами, цей документ
дасть змогу людям з обмеженими фізичними
можливостями пройти стажування в органах
влади та приватному секторі. Відбуватиметься це у рамках проекту „Об’єднуємо зусилля
для зайнятості кожного”.
– Стажування проходитиме з 1 лютого до
31 травня 2011 року для інвалідів із вищою та
середньо-спеціальною освітою, – повідомив
Богдан Мойса. – У нас уже є 40 бажаючих, котрі
подали свої анкети. Але, на жаль, лише 10 з них
зможуть пройти стажування. Саме така кількість у нас стипендій. Проте сподіваюся, що ті,
хто не увійде в десятку, зможуть пройти стажування в органах місцевого самоврядування чи
на приватних підприємствах поза проектом.

O problemach zatrudnienia osób niepełnosprawnych opowiedziała również OLGA Szewczuk – główny specjalista ds. promocji zatrudnienia Wołyńskiego Obwodowego Centrum
Zatrudnienia.
– Obecnie pracujemy nad tym, aby przełamać stereotyp w społeczeństwie, że osoby niepełnosprawne są mniej aktywne lub gorsze. W
rzeczywistości niepełnosprawni pragną i mogą
pracować na równi z innymi – zapewnia Olga
Szewczuk. – Dlatego Służba Zatrudnienia oferuje
pełny zakres usług na rzecz osób niepełnosprawnych i stara się udostępnić im wszystkie usługi
społeczne. Na przykład, wszystkie centra zatrudnienia są wyposażone w podjazdy i dzwonki.
Jak zauważa główny specjalista ds. promocji
zatrudnienia Wołyńskiego Obwodowego Centrum Zatrudnienia, liczba niepełnosprawnych,
którzy korzystają z usług Centrum Zatrudnienia
i znajdują pracę z każdym rokiem wzrasta. W
2006 roku z prośbą o zatrudnienie zgłosiło się
475 osób niepełnosprawnych, a w 2010 roku (do
grudnia 2010) – 1079 osób.
Tymczasem oficjalne statystki pokazują, że
tylko 15% niepełnosprawnych jest zatrudnionych i są to głównie osoby niepełnosprawne
grupy drugiej lub trzeciej. Dla osób niepełnosprawnych z grupy pierwszej znalezienie pracy
jest rzeczą prawie niemożliwą.
Dlatego też, zdaniem uczestników okrągłego
stołu, w 2011 roku na Wołyniu zostanie wypracowany schemat, który ułatwi znalezienie pracy
osobom niepełnosprawnym. Pierwszy krok został
zrobiony – podpisano protokół wspólnych działań.
Ania TET

Про проблеми працевлаштування осіб з
обмеженими фізичними можливостями також розповіла головний спеціаліст відділу
сприяння працевлаштуванню Волинського
обласного центру зайнятості Ольга Шевчук.
– Сьогодні ми працюємо над тим, аби зламати стереотип у суспільстві, що неповносправні працюють менш активно чи гірше.
Насправді люди з обмеженими фізичними
властивостями хочуть і можуть працювати
на рівні з іншими, – запевнила Ольга Шевчук. – Тому служба зайнятості надає повний
об’єм послуг неповносправним особам і намагається створити усі умови для їх доступу
до соціальних послуг. Так, приміром, усі центри зайнятості обладнані пандусами і дзвінками виклику, щоб кожна людина могла безперешкодно дістатися до послуг.
Як зазначила головний спеціаліст відділу
сприяння працевлаштуванню Волинського
обласного центру зайнятості, кількість
осіб з інвалідністю,
що звертаються у
центр зайнятості і
працевлаштовуються, з кожним роком
збільшується. Приміром, у 2006 році
у центр зайнятості
звернулося 475 осіб
з обмеженими можливостями, а у 2010
(станом на грудень
2010 року) – 1079 людей.
У той же час офіційна статистика свідчить,
що лише 15 % інвалідів мають роботу, і це,
переважно, інваліди ІІ і ІІІ груп. Неповносправним І групи роботу знайти практично
неможливо.
Тому, за словами учасників круглого столу, увесь 2011 рік на Волині працюватимуть
над виробленням схеми, яка б дала можливість забезпечити людей з обмеженими можливостями робочими місцями. Перший крок
уже зроблений – це підписання Меморандуму про спільні дії.
Аня ТЕТ

Люблін запрошує до співпраці
До 31 січня 2011 року
триває прийом проектів для
програми «Люблін – 2016».
У 2010 році місто Люблін
офіційно стало кандидатом
конкурсу «Європейська столиця культури 2016». Згідно
з рішенням Європейського
Парламенту, в ініціативі Європейської столиці культури
можуть брати участь держави, які не є членами Європейського Союзу.
Для участі України у цій
програмі художній директор проекту «Європейська
столиця культури – Люблін

2016» Кшиштоф Чижевскі
звернувся до українських
громадських діячів, митців,
культурних установ, громадських організацій та приватних осіб з пропозицією
подавати власні проекти і
програми, які були б реалізовані у 2016 році і презентували б європейський потенціал
України.
У зверненні йдеться: «Віримо, що завдяки створеним
зв’язкам до 2016 року нам
вдасться збудувати спільну
культурну програму, для якої
перестануть існувати кордони. Використовуючи шанс,
який нам дає перспектива

Європейської столиці культури, ми хочемо зміцнити
співпрацю з нашими партнерами з України. Ми віримо
у силу, яку нам дасть використання вже наявних контактів, встановлення нових
контактів, а також черпання
можливостей, які нам пропонує проект Східного Партнерства».
Наразі місто Люблін працює над фінальною конкурсною заявкою, яка повинна
містити візіонерську програму відзначення Європейської
столиці культури 2016. Згідно з ідеєю Європейських столиць культури, програма має

опиратися на багатоаспектні
ініціативи: мистецькі, освітні, ділові, туристичні, спортивні тощо. Її інтегральним
елементом є громадянський
вимір, відкритість культури
та різнорідність міських середовищ і громад.
Поданий до програми проект повинен містити: назву,
опис (ідея, інноваційність
проекту, час і місце проведення, потенційні адресати,
способи популяризації проекту), передбачувану співпрацю (громадські організації,
фізичні особи, спеціалісти
й науковці з даної галузі),
передбачуваний бюджет на

реалізацію проекту, особисті
й контактні дані автора проекту.
Проекти необхідно надсилати на електронну адресу: maria.transkultura@gmail.
com або на поштову адресу: Warsztaty Kultury, ul.
Popiełuszki 5, 20-552 Lublin,
Rzeczpospolita Polska.
Організатори також пропонують консультації і допомогу стосовно поданих ідей і
проектів за телефонами: +48
81 533 08 18, +48 509 468 557.

родного
співробітництва
та проектної діяльності
Луцької міської ради (тел.
0332 777905) та на сайті:
www.kultura.lublin.eu.
Організатори програми
сподіваються, що реалізація усіх поданих проектів
від України не закінчиться у
2016 році, а стане елементом
тривалого розвитку співпраці Європейського Союзу та
України. З усіх прийнятих до
розгляду проектів буде створена відкрита база даних,
яка служитиме партнерам із
Детальнішу
інформа- Любліна, Польщі та Європи
цію можна також отри- в розбудові транскордонних
мати в Управлінні міжна- культурних проектів.

Європейські Cтолиці Kультури
Спочатку цей проект мав назву
“Європейське місто культури”. Назву змінено в 2005 році. Нижченаведений список охоплює зіставлення усіх міст, які отримали звання
від початку функціонування проекту; міст, які були представлені до
звання Європейської столиці культури в 2009 – 2013 роках, та назви
держав, з-поміж яких будуть вибрані міста у 2013 році.

Європейські міста культури
1985: Афіни (Греція)

1986: Флоренція (Італія)
1987: Амстердам (Голландія)
1988: Західний Берлін (ФРН)
1989: Париж (Франція)
1990: Глазго (Великобританія)
1991: Дублін (Ірландія)
1992: Мадрид (Іспанія)
1993: Антверпен (Бельгія)
1994: Лісабон (Португалія)
1995: Люксембург (Люксембург)
1996: Копенгаген (Данія)
1997: Салоніки (Греція)
1998: Стокгольм (Швеція)
1999: Веймар (Німеччина)
2000: Рейк'явік (Ісландія),

2006: Патрас (Греція)
Берген
(Норвегія),
Гельсінкі
2012: Гуймарес (Португалія),
(Фінляндія), Брюссель (Бельгія),
2007: Люксембург (Люксем- Марібор (Словаччина)
Прага (Чехія), Kраків (Польща), бург), Сібіу (Румунія)
2013: Марсель (Франція), КоСантьяго-де-Компостела
(Іспа2008: Ліверпуль (Великобрита- шице (Словаччина)
нія), Авіньйон (Франція), Боло- нія), Ставангер (Норвегія)
нья (Італія)
Від 2014 року звання «Євро2001: Роттердам (Голландія), Європейські столиці культу- пейська столиця культури»
Порто (Португалія)
ри – міста, представлені до
отримають міста наступних
2002: Брюгге (Бельгія), Салацього звання
держав:
манка (Іспанія)
2003: Ґрац (Австрія)
2009: Вільнюс (Литва), Лінц
2014: Швеція, Латвія
2004: Генуя (Італія), Ліль (Франція) (Австрія)
2015: Бельгія, Чехія
2010: Ессен (Німеччина), Печ
2016: Іспанія, Польща
Європейські столиці культури (Угорщина), Стамбул (Туреччина)
2017: Данія, Кіпр
2011: Турку (Фінляндія), Тал2018: Голландія, Мальта
2005: Корк (Ірландія)
лінн (Естонія)
2019: Італія, Болгарія
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РІЗДВЯНИЙ
КОНЦЕРТ

HEJ, KOLĘDO
-КОЛЯДО!
КАТЕДРА
СВ. ПЕТРА І ПАВЛА
ЛУЦЬК
16 січня 2010р.
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Генеральне консульство
Республіки Польща у Луцьку
Римо-католицька парафія
Святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку
Товариство польської культури
на Волині ім. Еви Фелінської

“Wołyń – Lubelszczyzna” “Волинь – Люблінщина”
Czytelnicy „Monitora Wołyńskiego”
i słuchacze ukraińsko-polskiego programu radiowego „Po obu stronach Bugu”
obwodowej stacji radiowej wiedzą już o
tym, że regularnie przeprowadzamy różne konkursy. W ciągu ostatnich trzech lat
zorganizowaliśmy cztery kreatywne konkursy: „Polska naszym sąsiadem”, „Łuck
– Lublin: siostrzane miasta”, „Juliusz
Słowacki wieszczem Ukrainy” i „Fryderyk Chopin – kompozytor i pianista”. Te
intelektualne zmagania wywołują prawdziwe zainteresowanie nie tylko w kręgu
uczniów, lecz także wśród osób w podeszłym wieku.
Zwycięzcy są zawsze godnie uhonorowani przez jury. Otrzymują dyplomy,
podziękowania, prezenty. Wyróżnienia
są wręczane w Domu Medialnym Wołyńskiej Obwodowej Kampanii Radia i
Telewizji.
Dziś podajemy nowe pytania konkursowe:
Konkurs będzie przebiegał w trzech
etapach. Odpowiedzi można wysyłać na
wszystkie pytania w całości lub przy każdym etapie odrębnie. Zwycięzcy zostaną
wyróżnieni przez jury – w prezencie dostaną aparaty fotograficzne, odbiorniki
radiowe, sprzęt elektroniczny, obrazy, nagrody książkowe. Główną nagrodą konkursu jest telewizor.

Pytania etapu I
1. W którym roku Wołyń po raz pierwszy
zawarł przyjazne stosunki z województwem
lubelskim? Kto podpisał tę umowę? Kiedy
partnerskie kontakty zostały wznowione?
2. Kiedy na terenie Polski powstało
województwo lubelskie? Ile reform administracyjnych przeprowadzono w ciągu
ostatnich 30 lat?

3. Kto z wołyńskich poetów tłumaczy
Читачі газети “Волинський монітор” та слухачі українсько-польської
dzieła swoich lubelskich kolegów?
програми “Обабіч Бугу” обласного
Pytania etapu II
1. Które miasta i rejony naszego regio- радіо уже знають про регулярне проnu współpracują z polskimi? Które z tych ведення різних вікторин. Упродовж
останніх трьох років було організоzwiązków są szczególnie owocne?
2. Co wiecie Państwo o najpotężniej- вано чотири творчі конкурси: “Наш
szych przedsiębiorstwach przemysłowych сусід – Польща”, “Луцьк-Люблін
Wołynia i województwa lubelskiego? Od – міста-побратими”, “Юліуш Слоilu lat funkcjonuje kopalnia “Bodanka” i вацький – співець України” та “Фреjaka kopalnia obecnie jest budowana w дерік Шопен – композитор і піаніст”.
Ці інтелектуальні змагання викликаNowowołyńsku?
3. Proszę wymienić kilka amatorskich i ють велике зацікавлення не тільки в
zawodowych zespołów Wołynia, które od- учнів, а й у людей старшого віку.
Переможці були достойно вшаноwiedziły tereny polskie i polskich kolegów,
którzy występowali na Wołyniu. Jeśli oso- вані. Журі конкурсу їх відзначило дипломами,
подяками, подарунками. Наbiście uczestniczyliście w tych występach,
городження відбувалися у медіа-домі
prosimy podzielić się wrażeniami.
ВОДТРК.
Сьогодні пропонуємо запитання до
Pytania etapu III
1. W których miejscowościach przy- нового конкурсу.
granicznych na Wołyniu odbywają się
Він буде проводитися у три тури.
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa? Proszę
wymienić wioski Wołynia i Lubelszczyzny, Відповіді можна надсилати на усі заgdzie znajdują się pomniki ku czci ofiar питання або лише на певний тур. Журі,
konfliktów etnicznych z okresu II wojny відповідно, заохотить переможців нагородами – фотоапаратами, радіоприйświatowej.
2. Z kim z polskich partnerów współ- мачами, електроприладами, картинами,
pracuje Wołyński Uniwersytet Narodowy бібліотечками літератури. Суперприз
imienia Łesi Ukrainki, Wołyńskie Muze- конкурсу – телевізор.
um Krajoznawcze i Wołyńskie Archiwum
Запитання І туру
Obwodowe?
1. У якому році Волинь уперше нала3. W repertuarze których wołyńskich
piosenkarzy są polskie piosenki i utwory годила дружні зв’язки із Люблінським
воєводством? Хто тоді підписував цю
muzyczne?
Na Państwa odpowiedzi czekamy do угоду? Коли дружні контакти було від19 lutego. Listy z oznaczeniem „Konkurs новлено?
2. Коли на терені Польщі було утвоradiowy Wołyń - Lubelszczyzna” prosimy
wysyłać na adres: Radio Wołyńskie, ul. рене Люблінське воєводство? Скільки
адміністративно-територіальних
реWynnyczenki 17, m. Łuck.
форм тут відбулося упродовж останніх
30 років?
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3. Хто з волинських поетів перекладає твори своїх польських колег?

Запитання ІІ туру
1. Які міста і райони нашого краю
співпрацюють із польськими? У кого ці
зв’язки є особливо плідними?
2. Що Ви знаєте про найбільші промислові підприємства області й Люблінського воєводства? Скільки років
працює шахта “Богданка” і яке підземне
підприємство зараз будується у Нововолинську?
3. Назвіть декілька мистецьких і самодіяльних колективів Волині, що побували з гастролями за Бугом, і польських, які відвідали наш край. Якщо Ви
особисто брали участь у цих поїздках,
напишіть про свої враження.

Запитання ІІІ туру
1. У яких прикордонних населених
пунктах Волині відбуваються Європейські дні добросусідства? Назвіть села
Волині й Люблінщини, де встановлено
пам’ятники на честь загиблих у міжетнічних конфліктах періоду ІІ Світової
війни?
2. З якими польськими партнерами
співпрацюють ВНУ імені Лесі Українки,
Волинський краєзнавчий музей та наш
обласний архів?
3. У репертуарі яких волинських артистів є польські пісні та музичні твори?
На Ваші відповіді чекаємо до 19
лютого. Листи просимо надсилати на
адресу: Волинське радіо (з поміткою
“Радіовікторина “Волинь – Люблінщина”), вул.Винниченка, 17, м.Луцьк.
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Z okazji Jubileuszu
85-lecia urodzin
serdecznie życzymy szczęścia, zdrowia i wszystkiego
najlepszego naszej
Kochanej Jubilatce
Wandzie Rad – długoletniej członkini
Stowarzyszenia
Kultury Polskiej im.
Ewy Felińskiej na
Wołyniu.
SKP im. Ewy Felińskiej na Wołyniu
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