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Познаньський Червень

Beresteczko: POST SCRIPTUM

Poznański Czerwiec
1956 рік став початком довгої
польської дороги до відновлення повної незалежності.
Rok 1956 to początek długiej
polskiej drogi do odzyskania
pełnej niepodległości.
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Забута мелодія польської
мазурки
Zapomniana melodia
polskiego mazura
Польща для неї – це якась
нездійсненна мрія.
Dla niej Polska to jakieś niezrealizowane marzenie.
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Дні української культури
в Щецині
Dni Kultury Ukraińskiej
w Szczecinie
Народні мелодії та пісні змусили наших земляків та поляків пройнятися
незвичайною енергетикою українського народного мистецтва.
Nasze wspólne hasło: „DroMelodie i pieśni
ludowe wypełniły niezwykłą energią ukraińskiej sztuki ludowej nie tylko naszych rodaków, lecz także Polaków.
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Від торгівлі людьми здебільшого
страждають жінки
Wskutek handlu ludźmi cierpią
przeważnie kobiety

Берестечко: POST SCRIPTUM
T

Т

rzysta sześćdziesiąt lat temu pola pod Beresteczkiem zostały
obficie zroszone ludzką krwią. „Nienawiść wrosła w serca i
zatruła krew pobratymczą” - tak opisywał te czasy nieśmiertelny
Sienkiewicz. 28 czerwca 1651 roku rozpoczęła się jedna z największych bitew XVII-wiecznej Europy, która była przełomowym
etapem walk w czasie wojen kozackich.

риста шістдесят років тому поля під Берестечком були
рясно скроплені людською кров’ю. «Ненависть вросла
у серця і отруїла кров побратимів», – так описував тодішні
часи безсмертний Сенкевич. 28 червня 1651 року розпочалася одна із найбільших битв Європи XVII століття, яка була
переломним моментом боротьби під час козацьких воєн.

Potocznie uważa się, że wojnę polsko-kozacką zapoczątkował Bohdan
Chmielnicki, szlachcic, syn podstarościego czehryńskiego, pisarz wojska zaporoskiego. Zlekceważony przez
polskiego króla odmową uregulowania
prywatnego zatargu z Danielem Czaplińskim poczuł się urażony na własnej
ambicji i wznęcił bunt wiosną 1648 r.
Powstanie Chmielnickiego, który został
obrany hetmanem zaporoskim, wstrząsnęło podstawami Rzeczypospolitej. Z
perspektywy czasu możemy powiedzieć,
że powodem buntu kozackiego głównie
był czynnik społeczno-ekonomiczny.
Dla Rzeczypospolitej brak dowództwa
wojskiem koronnym, zawirowania polityczne wywołane śmiercią Władysława
IV spowodowały utratę kontroli nad
większością obszarów Ukrainy. Wojska
kozacko-tatarskie podchodziły aż pod
Lwów i Zamość.

Нині вважається, що польськокозацьку війну розпочав Богдан
Хмельницький, шляхтич, син чигиринського підстарости, писар
Запорізького війська. Ображений
відмовою польського короля врегулювати особистий конфлікт із Даніелем Чаплинським, відчув кривду,
нанесену власним амбіціям, і підняв
бунт навесні 1648 року. Повстання
Хмельницького, котрий був обраний
запорізьким гетьманом, похитнуло
основи Речі Посполитої. У часовій
перспективі можемо ствердити, що
причиною козацького бунту, в основному, був суспільно-економічний
чинник. Для Речі Посполитої відсутність керівництва над коронним
військом, політичні заворушення, викликані смертю Владислава IV,
призвели до втрати контролю
над більшістю території Украї-

Dotkliwe klęski poniosło wojsko
polskie pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami. Natarcie kozackotatarskie zostało dopiero zatrzymane
przez heroiczny obronę Zbaraża. Pod
Beresteczkiem, stojący na czele połączonych sił litewsko-polskich nowo
obrany król Jan Kazimierz, zagrodził
drogę Kozacczyźnie idącej na podbój
Rzeczypospolitej.
Zwycięstwo odniesione na polach
beresteckich było olbrzymie, lecz nie
potrafiło zatrzeć skutków poprzednich
klęsk i nie miało decydującego wpływu na dalsze dzieje. Krwawe zmagania
trwały nadal. Wielu ludu zginęło w tych
zmaganiach a Ukraina jeszcze przez
wiele lat pustoszona była przysłowiowym ogniem i mieczem. „Opustoszała
Rzeczpospolita - pisał Sienkiewicz- opustoszała Ukraina.
str.
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ни. Козацько-татарські війська підходили аж під Львів та Замость.
Польське військо зазнало дошкульних поразок під Жовтими
Водами, Корсунем і Пилявцями.
Козацько-татарський наступ був затриманий завдяки героїчній обороні
Збаража. Новообраний король Ян Казімєж, стоячи під Берестечком на чолі
об’єднаних литовсько-польських сил,
загородив дорогу козаччині, що йшла
на завоювання Речі Посполитої.
Перемога, здобута на берестецьких полях, була величезною, однак
не змогла послабити наслідків попередніх поразок і не мала вирішального впливу на подальші події. Криваві
змагання продовжувалися і надалі.
Багато людей загинуло у цих війнах
і Україну протягом багатьох років
спустошували вогнем і мечем.

За даними ОБСЄ в Україні щороку понад 30 тисяч людей стає
жертвами торгівлі людьми.
Według danych OBWE na Ukrainie co roku ponad 30 tysięcy osób
staje się ofiarami handlu ludźmi.
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Про розстріл у Луцькій
в’язниці 1941 року
O rozstrzelaniu w łuckim
więzieniu w 1941 roku
Часто, проводячи пошук з метою розкрити одну таємницю,
випадково відкриваєш іншу.
Często prowadząc poszukiwania w celu ujawnienia jednej
tajemnicy przypadkowo odkrywasz inną.
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Календар

23 червня 2011
(Zakończenie. Początek na str.1)

Wilcy wyli na zgliszczach dawnych miast i kwitnące niegdyś kraje były jakby wielki grobowiec (...)”.
W tej wielkiej wojnie nie było zwycięzcy
- przegrali wszyscy. Przegrała Rzeczpospolita, przegrali Kozacy i ambitny Chmielnicki. 18
stycznia 1654 roku w Perejesławiu hetman zaporoski Bohdan Chmielnicki i Rada Kozacka,
podpisują ugodę z Carską Rosją. Chmielnicki
w imieniu Kozacczyzny zaprzysiągł carowi w
cerkwi wierne poddaństwo i otrzymał dekret na
atamana, jako dowód carskiej łaski.
Car Rosji z dynastii Romanowych Aleksy I
Michajłowicz w dniu 27 marca 1654 roku wydaje przywilej dla wojska zaporoskiego, w któ-

(Закінчення. Початок на 1-й сторінці)

rym nie ma żadnej mowy o samostanowieniu i
samodzielności. Zaporoże zostaje włączone pod
administrację rosyjską.
Sprawa kozacka była w zasadzie rozstrzygnięta. Lud wracał do pańszczyzny, Kozacy zajmowali stanowiska wyrzniętej szlachty. Ich prawa
i wolności były zależne od łaski despotycznego
carskiego rządu. Rzeczpospolita traciła Ukrainę.
Ten piękny i bogaty przed wojną kraj dostawał
się pod długowieczne moskiewskie panowanie.
Kozacczyzna straciła to, co Kozacy najbardziej kochali - Wolność.
Walenty WAKOLUK

«Спустошено Річ Посполиту, – писав
Сенкевич, – спустошено Україну. Вовки вили
на згарищах колишніх міст, а колись квітучі
краї були, немов велика гробниця (…)».
У цій великій війні не було переможця – програли усі. Програла Річ Посполита, програли
козаки та амбітний Хмельницький із Козацькою радою, підписуючи договір із царською Росією. Хмельницький від імені козаків присягнув
цареві у церкві про вірне підданство і отримав
декрет на отамана, як доказ царської ласки.
Російський цар із династії Романових
Олексій І Михайлович 27 березня 1654 року
видає привілеї для Запорізького війська, в

якому не може бути й мови про самовизначення і самостійність. Запоріжжя віддавалося під російське панування.
Козацька справа, в основному, була вирішена. Народ повертався до панщини, козаки
займали становище підкореної шляхти. Їх
права і воля залежали від ласки деспотичного царського уряду. Річ Посполита втрачала
Україну. Цей красивий і багатий перед війною край попав під довговічне московське
панування.
Козаччина втратила те, що найбільше любили козаки – Волю.
Валентин ВАКОЛЮК

P.S. W latach 1910-1914 staraniem władz rosyjskich powstał pod Beresteczkiem obiekt zwany potocznie „Kozackie Mogiły”. Całość tego memorialnego kompleksu tworzą cerkwie św. Michała i św. Grzegorza i dzwonnica a także były klasztorny budynek, w którym obecnie znajduje
się muzeum. Idea powstania tego kompleksu daleka była od zasad chrześcijańskiej posługi i
moralności. Jego głównym zadaniem było utrwalenie w społeczeństwie ukraińskim antypolskich nastrojów, wzmocnienie jednostronnej prorosyjskiej wizji stosunków polsko-ukraińskich
i wpajanie pokoleniom Ukraińców przekonania o dobrodziejstwach sojuszu z Moskwą. Carskim władzom, a później i sowieckim, nie i przyszło do głowy postawić w Baturynie chociaż by
drewniany krzyż pomordowanym przez wojsko rosyjskie Ukraińcom.
Niepodległe europejskie państwa takie jak Ukraina i Polska, które mają wiele wieków wspólnej historii, mają obecnie możliwość zmiany formatu beresteczkowskiej martyrologii i zamknięcia tego smutnego dla obu narodów rozdziału Historii. Nadszedł już najwyższy czas,
żeby pod Beresteczkiem - na poziomie - prezydentów obu naszych Państw podać sobie ręce i
odmówić wspólnie Modlitwę za Poległych. Powinniśmy wspominać to pole walki jako przykład
ludowego porzekadła - „Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta”.

P.S. У 1910-1914 роках стараннями російської влади під Берестечком з’явився музейзаповідник під назвою «Козацькі Могили». Цілісність цього меморіального комплексу творять
церкви св. Михайла та св. Григорія, дзвіниця, а також колишній монастирський будинок, у
якому нині знаходиться музей. Ідея створення цього комплексу була далека від засад християнського служіння та моральності. Її головним завданням було утвердження в українському
суспільстві антипольських настроїв, зміцнення однобічного проросійського бачення польськоукраїнських відносин і прищеплення поколінням українців переконання про правильність
союзу із Москвою. Царській владі, а пізніше і радянській, не прийшло до голови поставити у
Батурині принаймні дерев’яний хрест у пам’ять про знищених російським військом українців.
Незалежні європейські країни, такі як Україна та Польща, які мають багато століть
спільного минулого, нині мають можливість змінити формат берестечкового мучеництва і закрити сумний для обох народів розділ Історії. Прийшов найвищий час, щоб під
Берестечком, на рівні президентів наших обох держав, подати один одному руку і прочитати спільну молитву над полеглими. Ми повинні згадувати це поле битви як приклад
народної приказки: «Коли б’ються двоє, то третій користується із цього».

Konferencja z okazji 360 rocznicy
bitwy pod Beresteczkiem

Конференція з нагоди
360-річчя битви під Берестечком

Okazją do spotkania naukowców z Polski i Ukrainy stała się przypadająca w czerw- Приводом для зустрічі польських і українських вчених стала 360-та річcu 360 rocznica bitwy, która była jednym z największych zwycięstw militarnych
ниця битви, яка була однією з найбільших військових перемог армії Речі
armii Rzeczypospolitej i jednocześnie emblematyczną klęska wojsk kozackich.
Посполитої і одночасно символічною поразкою козацького війська.
W dniach 6-7 czerwca miała miejsce w Łucku międzynarodowa konferencja historyczna
pod tytułem „Bitwa pod Beresteczkiem 1651
- w historii Polski i Ukrainy". Organizatorami
tej imprezy były Konsulat Generalny RP w Łucku i Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi
Ukrainki. W konferencji udział wzięli historycy
z uczelni z Warszawy, Krakowa, Lublina oraz Łucka, Lwowa, Kijowa i Czerniowiec. Referaty dotyczyły uwarunkowań i skutków starcia pod Beresteczkiem a także recepcji tego wydarzenia w
literaturze, kulturze i historiografii obu narodów.
Obrady odbywały się w salach Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, w
obecności licznej grupy studentów i osób za-

interesowanych historią ruchu kozackiego. Po
zakończeniu sesji plenarnej odbył się panel dyskusyjny będący okazją do wymiany poglądów
i omówienia spornych kwestii. Drugiego dnia
konferencji jej uczestnicy udali się pod Beresteczko, gdzie zwiedzili pole bitwy i memorialny
kompleks wraz z muzeum.
Była to już kolejna wspierana przez Konsulat inicjatywa wspólnej refleksji naukowej nad
ważnymi wydarzeniami z dziejów relacji polsko
-ukraińskich. Wzorem poprzednich projektów
także w tym przypadku planowane jest wydanie
materiałów pokonferencyjnych w formie dwujęzycznej publikacji.
MW

6-7 червня у Луцьку відбулася Міжнародна конференція "Битва під Берестечком
1651 року в історії Польщі та України". Організаторами заходу виступили Генеральне
консульство РП у Луцьку та Волинський національний університет імені Лесі Українки. У конференції взяли участь історики з
університетів Варшави, Кракова, Любліна,
Луцька, Львова, Києва та Чернівців. Доповіді
присвячувалися передумовам та наслідкам
битви під Берестечком, а також висвітленню
цієї події у літературі, культурі та історіографії обох народів.
Конференція проходила в залах історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки в

присутності великої кількості студентів і
осіб, зацікавлених історією козацького руху.
Після завершення пленарної сесії відбулися
дискусії, що стали нагодою для обміну думками та обговорення спірних питань. На
наступний день учасники конференції вирушили під Берестечко, де відвідали поле битви і меморіальний комплекс із музеєм.
Це була ще одна ініціатива спільного наукового аналізу важливих подій з історії
польсько-українських взаємин, яку підтримало консульство. Як і в попередніх проектах, планується двомовне видання матеріалів
конференції.
ВМ

Poznański Познаньський
Czerwiec Червень
R

ok 1956 to początek długiej polskiej drogi do odzyskania pełnej niepodległości, na której były takie daty zwrotne w polskiej historii jak 1968, 1970,
1976, 1980, 1981.
55 lat temu 28 czerwca 1956
roku w Polsce odbył się pierwszy masowy bunt społeczny
przeciwko systemowi komunistycznemu. Obecnie jest on
uznawany za pierwsze w historii PRL-u wystąpienie społeczeństwa przeciwko władzom
komunistycznym.
Po śmierci Stalina w 1953,
II Zjeździe PZPR w 1954 r.,
nagłej śmierci przewodniczącego PZPR Bolesława Bieruta w
Polsce zapowiadały się zmiany
polityczne i gospodarcze. Jednak nowe kierownictwo szybko
zapomniało o swoich obietnicach. W tej sytuacji opinia publiczna domagała się odpowiedzi na pytanie, dlaczego, mimo
ogromnych wysiłków i starań
poziom życia nadal utrzymywał się na niskim poziomie.
Bezpośrednią przyczyną wybuchu niezadowolenia w Poznaniu była nieprawidłowość w
naliczaniu wynagrodzenia, nierealne wskaźniki wzrostu produkcji i wydajności oraz bardzo
złe warunki pracy w zakładach.
Apogeum niezadowolenia społecznego nastąpiło w zakładach

Hipolit Cegielski Poznań (wówczas Zakłady Przemysłu Metalowego im. J. Stalina). Załoga
Cegielskiego od 1954 r. zgłaszała niezadowolenie w sprawie
pobieranego podatku od więcej
zarabiających przodowników
pracy, niskich płac, złych warunków pracy, niesprawiedliwego rozdziału mieszkań, ciągłych braków surowców. Do
Warszawy wysyłano petycje,
listy i delegacje, doszło nawet
do uzgodnień z Ministerstwem
Przemysłu Maszynowego i KC
PZPR (zwłaszcza o podniesieniu płac i polepszeniu warunków pracy). Ale minister Przemysłu Maszynowego podczas
masówki w Poznaniu wycofał
się częściowo z uzgodnień z
robotnikami. W tej sytuacji 28
czerwca doszło w Poznaniu do
wystąpień robotniczych. Robotnicy rozpoczęli pochód,
żądając wolności i chleba. Do
nich dołączyli pracownicy innych fabryk. W manifestacji
wzięło udział blisko 100 tysięcy
osób.
Przeciw robotnikom zostało wysłane wojsko, łącznie 10

tysięcy żołnierzy, około 400
czołgów, blisko 30 transporterów opancerzonych. Liczby
ofiar wśród ludności cywilnej
nie podawano oficjalnie. Według wstępnych szacunków
zginęło ok. 75 osób. Rannych
zostało ok. 800 osób. Aresztowano blisko 700 najaktywniejszych demonstrantów. Wiele
osób w czasie śledztwa torturowano.
Władze komunistyczne blokowały wszelkie informacje
o krwawych wydarzeniach w
Poznaniu. Legenda Poznańskiego Czerwca powstała na
podstawie wspomnień i ustnych przekazów. Pamięć o tych
wydarzeniach pielęgnowana
była przez rodziny i kolegów
ofiar. Przełom nastąpił z powstaniem w 1980 roku związku zawodowego “Solidarność”,
jedną z pierwszych inicjatyw
którego była budowa pomnika
upamiętniającego wydarzenia
Czerwca 1956 w Poznaniu.

Natalia DENYSIUK

1956

рік став початком довгої польської дороги до відновлення
повної незалежності, на якій були такі переломні дати в
польській історії, як 1968, 1970, 1976, 1980, 1981 роки.

55 років тому, 28 червня
1956 року, в Польщі відбувся
перший масовий суспільний
бунт проти комуністичної
системи. Тепер його називають першим в історії ПНР
виступом суспільства проти
комуністичної влади.
Після смерті Сталіна в
1953 році, II з'їзду Польської
об'єднаної робітничої партії (ПОРП) у 1954 р., раптової смерті очільника партії
Болеслава Берута в Польщі
передбачалися
політичні
та економічні зміни. Однак
нове керівництво швидко забуло про свої обіцянки. У цій
ситуації суспільство домагалося відповіді на питання,
чому, незважаючи на величезні зусилля, рівень життя
надалі був низьким.
Безпосередньою причиною вибуху незадоволення
в Познані було неправильне нарахування заробітної
плати, нереальні показники
зростання виробництва і
продуктивності праці, погані умови праці на підприємствах. Пік суспільного

незадоволення відбувся на
заводі Цегельського в Познані (тоді – завод ім. Сталіна).
Колектив Цегельського ще з
1954 р. демонстрував незадоволення у справі податків,
якими обкладалися зарплати
передовиків, низької заробітної плати, поганих умов
праці, несправедливого розподілу квартир, постійної
відсутності сировини. Робітники висилали до Варшави
петиції, листи і делегації, дійшло навіть до домовленостей із Міністерством машинобудівної промисловості і
ЦК ПОРП (наприклад, про
збільшення заробітної плати
і покращення умов праці).
Але міністр машинобудівної
промисловості під час мітингу в Познані частково відмовився від домовленостей із
робітниками. У цій ситуації,
28 червня в Познані почалися виступи робітників. Вони
організували маніфестацію,
вимагаючи свободи та хліба. До працівників Заводу
Цегельського приєдналися
представники інших заводів.

У маніфестації взяло участь
близько 100 тисяч осіб.
Проти робітників було
вислано війська: 10 тисяч
солдатів, майже 400 танків,
близько 30 бронетранспортерів. Ніхто офіційно не подавав кількості жертв серед
цивільного населення. Згідно
з попередніми підрахунками, тоді загинуло близько 75
осіб, поранено близько 800
осіб, заарештовано близько
700 найактивніших учасників виступів. Багато кого під
час слідства катували.
Комуністична влада блокувала будь-яку інформацію
про криваві події в Познані. Легенда Познаньського
Червня виникла на основі
спогадів і усних розповідей.
Пам'ять про ці події зберігали сім'ї та друзі загиблих. Перелом наступив зі створенням у 1980 році профспілки
“Солідарність”, однією з перших ініціатив якої була побудова пам'ятника для увіковічення подій червня 1956 року
в Познані.
Наталя ДЕНИСЮК
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Apostoł trędowatych Апостол прокажених
Z

apytałam niedawno córkę, co może powiedzieć o Madagaskarze. W
odpowiedzi usłyszałam, że to wyspa niedaleko Afryki i tytuł znanego filmu
animowanego. Szczerze mówiąc sama też nie o wiele więcej potrafiłabym
powiedzieć.
Ze szkolnych lat pamiętam, że Madagaskar jest czwartą pod względem wielkości
wyspą w świecie z niepowtarzalną florą i
fauną. Internet podpowiedział, że jeszcze
jedną właściwością może być egzotyczny odpoczynek bez szczególnych atrakcji
cywilizacji. Prawdę mówiąc pytanie nie
było przypadkowe. Madagaskarem zainteresowałam się niedawno, po tym jak
usłyszałam historię o życiu jednego nieprzeciętnego człowieka, naszego rodaka
Jana Beyzyma.
Rzeczywiście, kiedy zaczęłam dalsze
poszukiwanie informacji w sieci, obrazek
dalekiego afrykańskiego zakątka nie wyglądał już tak kolorowo. Coraz częściej
historia Madagaskaru kojarzyła się ze słowami: trąd i trędowaci. Chyba ciężko odszukać wśród nas ludzi, którzy na własne
oczy widzieliby horror tej jeszcze do niedawnych czasów nieuleczalnej choroby.
Używamy okropnych słów w naszym języku raczej dla porównania z czymś wstrętnym i obrzydliwym. Kim więc dla Madagaskaru był urodzony na Wołyniu polski
duchowny Jan Beyzym? Co zrobił on dla
mieszkańców tych dalekich krajów, że
jeszcze za życia stał się dla nich świętym?
Niezwykle szanowana postać w świecie
katolickim, jeden z trzech największych
misjonarzy Polski, błogosławiony o. Jan
Beyzym urodził się w 1850 roku w Beyzymach Wielkich, należących wówczas do
Wołynia. Jego rodzinę dotknęła tragedia
Powstania Styczniowego. Ciężkie materialne okoliczności, w których dorastał
Jan, jeszcze w dzieciństwie wykształciły
w nim niezłomną siłę zwyciężania samego siebie, pozostawiając przy tym w jego
sercu miejsce dla dobroci. Z Ukrainą
wiąże go nie tylko miejsce urodzenia, ale
także trwała praca w Kolegium Jezuickim
w Tarnopolu, gdzie po zakończeniu seminarium duchownego przez długie lata
był wychowawcą i opiekunem młodzieży.
Swoich uczniów wychowywał na odważnych i szlachetnych ludzi, wiernych Bogu
i Ojczyźnie. Wychowankowie bardzo go
lubili. Młodsi uczniowie nazywali o. Beyzyma drugim Juliuszem Verne'em, bo jego
opowieści podobały się im bardziej, niż
książki znanego pisarza. Czy wiedział już
wtedy, że na własne oczy zobaczy “atrakcje” dalekich krajów i będzie miał własne
“egzotyczne” przygody?
Chociaż praca z młodzieżą przynosiła
ojcu Janowi Beyzymу ogromną satysfakcję, coraz częściej zastanawiał się nad działalnością misjonarską. Mimo, że z zawodu nie
był lekarzem, zawsze opiekował się chorymi.
Często mówił, że chorych należy strzec, jak
źrenicy oka, a także, że nie szpital jest dla
lekarza, a lekarz powinien służyć szpitalowi.
Właśnie takie jego potrzeby duchowne doprowadziły do tego, że 49-letni o. Jan Beyzym znalazł się na dalekim Madagaskarze w
misjonarskim ośrodku jezuitów zajmującym
się opieką nad trędowatymi. Był przerażony
na widok tego co zobaczył. Chorych na trąd
mieszkańców wyspy nie uważano za ludzi,
wypędzano ich z miast i wsi, nie przejmując
się, co z nimi będzie dalej. Wygnańcy umierali z chorób i głodu. W listach do domu o.
Jan Beyzym pisał, że mimo wszystko, ci nieszczęśliwi ludzie, którzy gniją żywcem nie
przestają być naszymi braćmi i potrzebują
pomocy. Najgorsze jest to, że zubożenie materialne wywołuje zubożenie moralne. Żeby
być z chorymi przez cały czas, zamieszkał
wśród trędowatych, pielęgnował okryte ranami ciała i jednocześnie leczył ich dusze,
przybliżając ich do Boga. Prowadził stałą naukę religijną i kulturową. Łamał w taki sposób bariery lęku, przekleństw, nieczułości.
Rozumiejąc, że musi zrobić wszystko co jest
możliwe dla swoich “czarnych piskląt”, rozpoczął zbiór środków na budowę współczes-

Н

ещодавно запитала у доньки, що вона може розповісти про Мадагаскар. У відповідь почула, що це острів біля Африки, а ще – назва відомого «класного» мультфільму. Відверто кажучи, і сама не набагато більше
змогла би розповісти.

Ян Бейзим

nego szpitala dla trędowatych. Przy czym,
mówiąc współczesnym językiem, zademonstrował świetne zdolności organizacyjne. Z
wielu zakątków świata dostał odpowiedzi na
swoje listy pełne okrutnej prawdy. Janowi
Beyzymowi udało się wybudować najlepszy
szpital na Madagaskarze. Szpital zbudowany
dla uczczenia Matki Boskiej Częstochowskiej istnieje do dziś. Niestety nie potrafił
zrealizować innych pomysłów, w wieku 62
lat “sługa trędowatych” ojciec Jan Beyzym
zmarł po tej strasznej chorobie. Z ogromnym szacunkiem o jego ziemskim czynie
wspominają w wielu krajach, a w 2002 roku
Papież Jan Paweł II ogłosił o. Jana Beyzyma
błogosławionym apostołem trędowatych.
Chciałam przypomnieć o tej postaci z tego
powodu, że w zeszłą niedzielę obchodzono
święto pracowników medycznych. Ojciec Jan
Beyzym nie był z zawodu lekarzem, jednak
jego życiowa droga połączyła posługę Bogu i
posługę ludziom. Powołanie duchowne i lekarza są podobne do siebie, czasami jednakowe.
Posługa ludziom potrzebującym pomocy, gotowość do pomocy mimo narażenia się czasem na śmiertelne niebezpieczeństwo są to
cechy właściwe ludziom, którzy leczą duszę i
ciało. Niech postać “sługi trędowatych” będzie
wzorem i opiekunem dla naszych lekarzy.
Olga GORIACIEWA

Зі шкільних лав пам’ятаю, що Мадагаскар є четвертим за величиною островом
у світі, з неповторною флорою і фауною.
Інтернет підказав, що ще однією особливістю може бути екзотичний відпочинок,
не переобтяжений принадами цивілізації.
Та питання, насправді, не було випадковим. Мадагаскар зацікавив мене почутою
нещодавно життєвою історією однієї непересічної людини, нашого земляка Яна
Бейзима.
Дійсно, коли продовжила пошук інформації по мережевих посиланнях, картинка
далекого африканського куточка виглядала уже не такою райдужною. Усе частіше
історія Мадагаскару асоціювалася зі словами: проказа і прокажені. Напевно, важко відшукати серед нас людей, які би на
власні очі, не на картинці, бачили жах цієї
ще до недавніх часів невиліковної хвороби. Вживаємо страшні слова у нашій мові
швидше як порівняння з чимось відразливим та бридким. Ким же для Мадагаскару
став уродженець великої Волині, простий
польський священик Ян Бейзим? Що зробив він для мешканців тих далеких країв,
адже ще за життя став для них святим?
Надзвичайно шанована постать у католицькому світі, один із трьох найбільших
місіонерів Польщі, блаженний отець Ян
Бейзим народився у 1850 році у селі Вели-

кі Бейзими, що тоді входили до складу Волині. Трагедія Січневого повстання торкнулася і його родини. Тяжкі матеріальні
обставини, в яких підростав Ян, виховали
уже змалку в ньому незламну волю, силу
перемагати самого себе, але, водночас, залишили в його серці місце для чуйності
та доброти. З Україною його пов’язало
не лише місце народження, але і тривала праця у Тернопільському єзуїтському
колегіумі, де, після закінчення духовної
семінарії, довгі роки, був вихователем
і опікуном молоді. Він виховував своїх
учнів відважними шляхетними людьми,
вірними Богові й Батьківщині. Вихованці
його безмежно любили. Менші учні називали отця Бейзима другим Жюль Верном,
оскільки його розповіді подобались їм
більше, аніж книжки відомого письменника. Чи знав він уже тоді, що на власні
очі побачить «принади» далеких країв та
пізнає і свої «екзотичні» пригоди?
Хоча праця з молоддю приносила отцю
Яну Бейзиму велике задоволення, та він
усе частіше замислювався над місіонерською діяльністю. Попри те, що за фахом
не був лікарем, завжди опікувався хворими. Любив говорити, що хворих треба
берегти, як зіницю ока, а також, що не
шпиталь є для лікаря, а лікар має бути
для шпиталю. Саме ця його духовна потреба у 49-літньому віці привела отця
на далекий Мадагаскар до місіонерських
осередків єзуїтів для опіки над прокаженими. Від побаченого отець Ян жахнувся.
Хворих на проказу мешканці острова не
вважали за людей, виганяли з міст і сіл, не
переймаючись, що з ними буде далі. Вигнанці помирали від хвороби і голоду. У
листах на батьківщину отець Ян Бейзим
писав, що, попри все, ці нещасні люди, які
гниють живцем, не перестають бути нашими братами і потребують порятунку.
А найгірше, що матеріальне зубожіння
тягне за собою моральне. Щоб перебувати з хворими вдень і вночі, оселився серед прокажених, обробляв рани тіла та,
водночас, лікував їхні душі, наближаючи
їх до Бога. Провадив постійне релігійне
навчання, прививав їм культуру. Ламав
у такий спосіб бар’єри страху, прокльонів, нечутливості. Розуміючи, що має
зробити усе можливе для своїх «чорних
пташенят», розпочав збір коштів для побудови сучасної лікарні для прокажених.
При цьому, говорячи сучасною мовою,
проявив блискучі здібності адміністратора. На його, сповнені жорстокої правди,
листи відгукнулися у багатьох куточках
світу. Отцю Яну Бейзиму вдалося збудувати найкращий лікувальний заклад на
Мадагаскарі. Шпиталь, споруджений на
честь Ченстоховської Божої Матері, існує
і сьогодні. На жаль, не зміг здійснити інші
задуми, у 62-літньому віці «слуга прокажених» отець Ян Бейзим помер від цієї
страшної хвороби. З великою шаною про
його земний подвиг згадують у багатьох
країнах, а у 2002 році Папою Іваном Павлом II отець Ян Бейзим був проголошений
блаженним апостолом прокажених.
Захотілося пригадати цю постать, адже
у минулу неділю на державному рівні вітали працівників медичної галузі. Отець
Ян Бейзим за фахом лікарем не був, однак
його життєва дорога поєднувала в собі
служіння Богові і служіння людям. Покликання священика і лікаря схожі між
собою, а іноді і тотожні. Абсолютна відданість людям, які потребують допомоги,
готовність допомогти, часом наражаючись
на смертельну небезпеку – це є одні й ті
ж фахові сторони, притаманні людям, що
лікують душу і тіло. Нехай постать «слуги
прокажених» буде взірцем і покровителем
для наших лікарів.
Ольга ГОРЯЧЄВА
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Zapomniana melodia Забута мелодія
polskiego mazura
польської мазурки
H

istorię wsi Trisky, która położona jest w rejonie krasyliwskim w obwodzie
chmielnickim, można nazwać niezwykłą.

O tej wsi opowiedziała mi
moja babcia, gdy jeszcze jako
uczennica przyjeżdżałam do
niej w odwiedziny. Wieś słynęła z tego, że nawet za czasów
radzieckich podtrzymywała
polskie tradycje, chroniąc kulturę i język. Osada powstała
tutaj w XVII wieku. Założyli
ją Polacy, którzy przyjechali
aby zebrać wyjątkowy gatunek dębu do budowy polskich
statków. Według opowiadań
w tamtych czasach została zawarta długoterminowa umowa pomiędzy carską Rosją a
Rzeczpospolitą. W archiwum
historycznym Kamieńca Podolskiego są także wiadomości
o tym, że dęby z tej miejscowości eksportowane były do Wenecji, gdzie wykorzystywano je
dla wzmocnienia wysp.
Na miejscu niedużej osady wkrótce pojawiła się wieś.
Nazwa wsi pochodzi od słowa
„trisky” (po polsku „drzazgi”).
Kiedy rąbano dęby, powstawały drzazgi i miejscowa ludność przychodziła do polskich
drwali po drzazgi dla ogrzewania chat.
Na podwórku czekała na
nas 89-letnia pani Władysława. Trochę zmartwiona siedziała przy stole nakrytym białym obrusem, na którym stał
duży bukiet bzu.
– „Dzień dobry!” – witamy
się po polsku. Na twarzy Władysławy Mołodeckiej pojawia
się szczery uśmiech.
– „Oj, dzieci, jak dawno słyszałam swój język ojczysty” –
odpowiada też po polsku.
Nasza rozmówczyni urodziła się w grudniu 1922
roku w rodzinie gospodarzy, w której było ośmioro
dzieci. Rodzina uprawiała
własną ziemię i hodowała
bydło. Pani Władysława dobrze pamięta swoją mamę
Marię i tatę Mykołę. Pamięta
bardzo dobrze, jak z mamą
szła pieszo do sąsiedniej wsi
Tereszky do kościoła, gdzie
mama śpiewała w chórze.
Od najmłodszych lat praktykowała szczerą modlitwę
do Boga i Matki Boskiej. A
jeszcze pamięta swoją babcię
Barbarę Ostrowską urodzoną
w 1847 roku, która żyła sto
lat i zostawiła jej w spadku
miłość do języka ojczystego
i modlitwy. Pani Władysława
pokazuje nam modlitewniki i
ikony, które dostała od babci
i mamy. To dla niej bezcenny
skarb i rodzinna relikwia.
Na oddzielną uwagę zasługuje także historia 7-klasowej szkoły we wsi Trisky,
do której nasza rozmówczyni
chodziła w latach 1929-1933
i w której ukończyła prawie
cztery klasy. Od 1920 do 1933
roku szkoła miała zezwolenie
władz radzieckich na prowadzenie wszystkich zajęć
w szkole w języku polskim.
W 1933 roku komuniści zamknęli szkołę.
Pani Władysława mimo
swoich lat ma fenomenalną
pamięć – pamięta nazwiska
dyrektora szkoły i nauczycieli. Dyrektorem szkoły, za jej
uczniowskich lat, był pan Pruszyński, a matematykę wykładała pani Szymańska. Wówczas we wsi mieszkało prawie

tysiąc osób i wszyscy
oni byli Polakami. Tylko
jedna Ukrainka mieszkała na wsi – Sofia Markiewicz – nauczycielka
języka
ukraińskiego.
Więc miejscowi o sobie
mówili: „Tysiąc Polaków
i jedna Ukrainka”.
We wsi nie było kościoła, tylko kaplica na
cmentarzu, na którym
chowano dzieci. Pochówek dorosłych odbywał się w sąsiedniej wsi
Tereszky, w której był
kościół. Obecnie nie pozostał nawet ślad po kaplicy czy cmentarzu. Nie
ma na terenie wsi także
żadnego budynku polskiej wspólnoty, pozostało jedynie kilka chat
zbudowanych w latach
1927-1930.
Nasza rozmówczyni
wspomina o polskim
domu w centrum wsi,
w którym zbierała się
wspólnota, żeby potańczyć i pośpiewać czy
też urządzić wesele. W
domu grali miejscowi
muzycy. Pani Władysława lubiła tańczyć polskiego mazura...
Długo
opowiadała
nam pani Mołodecka o
swoim wujku Marianie
Jaworskim, który służył
w polskim wojsku, a po
zakończeniu służby był
rybakiem na stawach
wiejskich. Podarowała
nam dwa jego zdjęcia.
Na jednym pozuje on w
mundurze wojskowym - młody i odważny. Na innym zdjęciu widzimy 104-letnią ciocię
Klementynę Jaworską, która
mając 99 lat zrezygnowała z
pomocy techniki i sama wymłóciła cztery kopy żyta (w
jednej kopie 60 snopów).
W ogóle Polacy byli- według
pani Władysławy - dobrymi
gospodarzami, nie używali alkoholu ani wulgarnych słów.
Nawet reżim komunistyczny
nie potrafił wykorzenić tej
mentalności u miejscowych
mieszkańców.
Straszne czasy dla polskiej ludności zaczęły się
z początkiem represji stalinowskich, a zwłaszcza z
początkiem stworzenia kołchozów. Wielu mieszkańców
zostało zesłanych do pracy
w obiektach przemysłowych
w Charkowie i Kazachstanie.
Podczas wojny zginęło wielu
mężczyzn wcielonych do Armii Czerwonej.
II wojna światowa zostawiła głęboką ranę i w życiu naszej rozmówczyni. W
1943 roku wywieziono ją do
pracy przymusowej do miasteczka Grünberg, gdzie pracowała w zakładzie wojskowym produkującym pociski.
Po uwolnieniu pani Władysława do 1945 roku opiekowała się rannymi radzieckimi żołnierzami w szpitalach
i uzdrowiskach na terenie
Niemiec. Po zakończeniu
wojny wróciła do domu i
pracowała w kołchozie a następnie jako listonosz.
Kiedy za czasów radzieckich zaczęto wydawać paszporty pani Władysława - w
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сторію села Тріски, що сьогодні територіально входить до складу Красилівського району Хмельницької області, я б назвала особливою.
одноосібних господарів,
у якій підростало восьмеро діток. Сім'я жила з
того, що обробляла власну землю та вирощувала худобу. Бабця добре
пам’ятає свою маму Марію та тата Миколу. Особливо в пам’яті закарбувалися миттєвості, коли
пішки з мамою йшла до
сусіднього села Терешки
у костел, де мама співала
в хорі. З найменших літ
її серце і душа пов’язані
зі щирими молитвами до
Бога і Божої Матері. А ще
тепло згадує свою бабусю
Варвару Островську, 1847
року народження, яка дожила до ста літ і в спадок
передала любов до рідної мови і молитви. Пані
Владислава показує нам
молитовники та ікони,
які дісталися їй від бабці
та мами. Це для неї безцінний скарб та сімейна
реліквія.
Заслуговує
окремої
уваги історія школисемирічки с. Тріски, до
якої ходила наша героїня
з 1929 по 1933 рік, закінчивши неповних чотири
класи. Унікальним є те,
що з 1920 року по 1933
рік з дозволу радянської
влади викладання у школі
всіх шкільних предметів
велося польською мовою.
У 1933 році комуністи закрили школу.

У другому ряду посередині – Мар’ян Яворський

odróżnieniu od innych mieszkańców wsi - pomimo prześladowań nie „zmieniła” swojej
narodowości i wymagała, żeby
w paszporcie zapisano, że jest
Polką.
Modlitwa zawsze pomagała
jej w ciężkich chwilach. Narzeka jednak, że w pobliżu nie
ma kościoła. Najbliższy ksiądz
mieszka centrum w rejonowym, gdzie polska społeczność
nie jest liczna. Młodsi mieszkańcy wsi nie umieją ani pisać,
ani czytać po polsku.
Pytamy, co wie o współczesnej Polsce? Wie tylko,
że tam Polacy mają bogatsze
życie, niż tu. Mówi, że dla
niej Polska to jakieś niezrealizowane marzenie. Jej rodzice
też nigdy nie byli na polskiej
ziemi. Jednak sercem czuje, że
jest ona jednocześnie i ojczysta i bliska.
Osiem lat temu do wsi przyjechał ksiądz z Polski i spotkał
się z przedstawicielami polskiej
ludności, której było wówczas
tylko 26 osób. Dziś we wsi
mieszka jedynie 128 osób, i
tylko w 15 domach pozostały
osoby mające polskie korzenie.
Pani Władysława Mołodecka
jest jedyną osobą, kto obecnie
odprowadza w ostatnią drogę
starych Polaków w obrządku
katolickim.
Alina WOWK,
studentka trzeciego roku naAkademii
Leona Koźmińskiego, Warszawa.

P.S.: Autorka dziękuje
Mykole Iszczuku, który
pomógł w organizowaniu spotkania z panią
Władysławą Mołodecką.

Про нього мені розповіла моя бабця, коли я ще
школяркою гостювала у неї.
Село славилося тим, що навіть при радянській владі
плекало польські традиції,
оберігаючи культуру і мову.
Поселення тут виникло в
XVII столітті. Заснували його
поляки, котрі приїхали на
заготівлю деревини особливої породи дуба для потреб
польського
кораблебудування. Кажуть, що в ті часи
була укладена така довготермінова угода між царською
Росією та Річчю Посполитою. В історичному архіві
Кам'янця-Подільського є також відомості, що дуби із цієї
місцевості експортували для
укріплення островів Венеції.
Маленьке поселення поступово переросло в повноцінний населений пункт.
Назва села походить від
слова “тріски” (польською
«drzazgi»). Коли вирубували
дуби, летіли тріски і місцеве населення приходило до
польських лісорубів попросити тріски для опалення хат.
На сільському обійсті
нас зустріла 89-річна пані
Владислава. Трішки схвильована, сиділа за накритим
білою скатертиною столом,
на якому стояв великий букет бузку.
– Джєнь добри! – вітаємося польською. На обличчі Владислави Молодецької
з'являється щира усмішка.
– Ой, дітки, як давно я
чула свою рідну мову, – відповідає теж польською.
Народилася наша героїня в грудні 1922 року в сім'ї

Пані Молодецька, як
на свої роки, має феноменальну пам'ять – пригадує прізвища директора школи та вчителів. Директором
школи, за її навчання, був
пан Прушинський, а математику викладала пані Шиманська. В ті роки у селі проживало близько тисячі осіб і всі
вони були поляками. Лише
одна українка проживала у
селі, Софія Маркевич, котра
у школі викладала українську мову. Тому місцеві про
себе говорили: «Тисяча поляків і одна українка».
У селі не було костелу,
лише капличка на кладовищі,
на якому хоронили дітей. Поховання дорослих відбувалося у сусідньому селі Терешки,
де був костел. Сьогодні не
залишилося навіть сліду від
каплички чи кладовища. Немає на території села і будьякої іншої споруди польської
спільноти, хіба що декілька
хат, збудованих в 1927-1930
роках.
Героїня згадує про польський будинок у центрі села,
в якому збиралася спільнота,
щоб потанцювати і поспівати пісні, відсвяткувати весілля. В будинку грали місцеві
музики. Особливо пані Владислава любила танцювати
польську мазурку…
Довго розповідала нам
пані Молодецька про свого
дядька Мар'яна Яворського,
котрий служив у польському
війську, а після закінчення
служби був рибаком на сільських ставках. При цьому подарувала дві його світлини,
на одній з яких він у військовій формі, молодий та бравий. А ось ще з однієї світлини дивиться дитячими очима

104-річна тітка – Клементина
Яворська, яка у 99 років відмовилася від послуг залізної
техніки і сама обмолотила
чотири копи жита ціпом (у
копі – 60 снопів, – авт.).
Загалом поляки вважалися добрими господарями, не
вживали алкоголю, не грішили поганим словом. Навіть
комуністичний режим не викорінив цього менталітету у
старожилів.
Страшні часи для польської спільноти прийшли в
часи сталінських репресій,
а особливо з початком створення колгоспів. Багатьох
односельчан було вислано на
промислові об’єкти Харкова
та Казахстану. В роки війни
багато чоловіків загинуло в
лавах Червоної армії.
Друга світова війна глибокою раною викарбувалася і
на долі нашої героїні. У 1943
році її примусово вивезли на
роботу в місто Грюндберг, де
вона на військовому заводі
виробляла снаряди. Після
визволення пані Молодецька до 1945 року доглядала
радянських солдатів-калік
у госпіталях і санаторіях на
території Німеччини. Після
закінчення війни повернулася у село, де працювала у колгоспі, а пізніше – була листоношею.
Коли за радянської влади
почали видавати паспорти,
на відміну від інших, пані
Молодецька не «змінила»
своєї національності, незважаючи на утиски, а настояла,
щоб у паспорті було написано, що вона полька.
Молитва завжди вберігала пані Владиславу у
важкі хвилини лихоліття
та випробовування. Проте старенька бідкається, що
поблизу немає костелу. Найближчий ксьондз мешкає у
районному центрі, де польська громада є дуже малочисельною. Молодші мешканці
села не вміють ні писати, ні
читати польською мовою.
Питаємо, що знає бабця
про сучасну Польщу? Їй відомо лише, що там поляки живуть набагато заможніше, як
тут. Каже, що Польща для неї
– це якась нездійсненна мрія,
та й батьки її ніколи не були
на польській землі. Проте
серцем відчуває, що вона одночасно і рідна, і близька.
Років вісім назад до села
приїжджав ксьондз із Польщі, зустрівся із етнічною
польською громадою, а чисельність її на той час складала лише 26 осіб. Сьогодні
в селі мешкає лише 128 людей, і тільки у 15 дворах залишились особи, що мають
польське коріння. Пані Молодецька єдина, хто сьогодні
проводжає в останню дорогу
старих поляків за католицьким обрядом.
Аліна ВОВК,
студентка третього курсу Академії
Леона Козьмінського, Варшава.

P.S.: Авторка висловлює
вдячність Миколі Іщуку,
котрий допоміг зустрітися із Владиславою
Молодецькою.

Різне

Uczniowie Szkoły Polskiej z Kowla
na XIII Warsztatach Polonijnych
10-12 czerwca uczniowie Szkoły Polskiej z Kowla uczestniczyli
w XIII Polonijnych Warsztatach Artystycznych w Przedborzu
(województwo łódzkie).
Na przygotowanie się do warsztatów uczniowie
mieli tylko dwa tygodnie. W tym czasie stworzyli
zespół „Kowel Band”, który przygotował piosenki
polskie i ukraińskie. Zaśpiewały w nim Natalia
Balecka, Oksana Melnik, Iryna Demianczuk,
Bohdana Nakoneczna, Kasia Czawluk, Iryna
Bilous. Na gitarze zagrał Maksym Melnik.
Do występu zmobilizowano również Ludowy
Zespół Pieśni i Tańca „Lisowa Pisnia”, który
przygotował profesjonalnie pięć wspaniałych
tańców. Ania Marczuk, od września uczennica
Szkoły Polskiej, zaśpiewała dwie piosenki, a
Studio Tańca Wschodniego „Achat” wykonało
trzy tańce.
Przedbórz przywitał gości z Kowla wspaniałą
pogodą. W sobotę najpierw odbyła się próba w
Domu Kultury, a następnie występ na scenie

5

23 червня 2011

na rynku. Programy artystyczne przedstawiło
około 200 uczestników, którzy prezentowali
układy taneczne, programy muzycznowokalne, recytatorskie oraz teatralne. Grupa
z Kowla została zaproszona dodatkowo,
jako wyróżniona na występ do miejscowości
Falków. Tam została bardzo ciepło przyjęta
przez wójta p. Henryka Koniecznego, zastępcę
Zdzisława Skibę i przez tłumnie zgromadzoną
publiczność.
Zdobywając pierwszą nagrodę na XIII
Warsztatach Artystycznych w Przedborzu
uczniowie pokazali, że w Szkole Polskiej w
Kowlu, że w ogóle w Kowlu kultura: śpiew, taniec
i poezja polska żyją i dobrze się mają.
Wiesław PISARSKI

Польська преса про Україну
Ukraina ma nadzieję na zniesienie wiz do UE do Euro 2012
Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz wyraził nadzieję, że Unia Europejska zniesie obowiązek
wizowy dla Ukraińców przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Obywatele
państw UE jeżdżą na Ukrainę bez wiz.
"Mam nadzieję, że zawczasu zrealizujemy to (plan działań Ukraina-UE w sprawie liberalizacji
przepisów wizowych) dla ukraińskich obywateli przed rozpoczęciem mistrzostw Euro 2012, które
odbędą się w czerwcu przyszłego roku" na Ukrainie i w Polsce - powiedział ukraiński prezydent
w Bratysławie na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Słowacji Ivanem Gaszparoviczem.
"Mam też nadzieję, że decyzja (o zniesieniu wiz) będzie podjęta przez Komisję Europejską razem
z państwami UE, które dadzą pozytywny sygnał i mandat KE, aby podpisała porozumienie o stowarzyszeniu z Ukrainą" - dodał.
Polska Agencja Prasowa, 17 czerwca 2011 roku

Україна має надію відмінити візи до ЄС перед Євро-2012
Президент України Віктор Янукович висловив надію, що Європейський Союз відмінить
обов’язкові візи для українців перед чемпіонатом Європи з футболу наступного року. Громадяни країн ЄС їздять в Україну без віз.
«Маю надію, що завчасно це реалізуємо (план дій Україна-ЄС у справі лібералізації візових законів) для громадян України перед початком змагань Євро-2012, що пройдуть у
червні наступного року в Україні та Польщі», – сказав Президент України у Братиславі
на спільній прес-конференції із Президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем. «Також
надіюся, що рішення (про відміну віз) буде прийняте Європейською Комісією разом із країнами ЄС, які продемонструють позитивний сигнал і рішення ЄК, щоб підписати договір
про асоційоване членство з Україною», – додав він.
Polska Agencja Prasowa, 17 червня 2011 року

Umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską:
jak to widzi Ukraina?
W przeciwieństwie do Polski z początku lat dziewięćdziesiątych, obecne ukraińskie władze nie postrzegają umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską jako mapy drogowej do członkostwa. Porozumienie
zostało uznane za polityczny dokument, mający pomóc Ukrainie w osiągnięciu trzech kluczowych celów:
uzyskania europejskiej perspektywy, przybliżenia się do zniesienia wiz do Unii oraz zwalczenia międzynarodowego wizerunku Ukrainy jako państwa o pogarszających się standardach demokratycznych.
Negocjacje nad umową stowarzyszeniową pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą zaczęły się w
2008 roku. Kilka miesięcy później, po przystąpieniu Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu,
rozpoczęły się rozmowy nad pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu (DCFTA), będącą
kluczową częścią umowy stowarzyszeniowej.
Początkowo negocjacje nad umową stowarzyszeniową wydawały się łatwiejsze niż nad umową
o strefie wolnego handlu – Ukrainą rządzili „pomarańczowi” o europejskich aspiracjach, w grę
nie wchodziły żadne interesy finansowe. Takie przekonanie przetrwało zresztą wybory 2010 roku
i zmianę władzy na Ukrainie, gdy do rządów doszła Partia Regionów i prezydent Wiktor Janukowycz, postrzegani jako zdecydowanie prorosyjscy. Jeszcze pod koniec ubiegłego i na początku
obecnego roku, gdy kryzys w negocjacjach nad DCFTA wydawał się nie do rozwiązania, zarówno
w Kijowie, jak i w Brukseli rozważano wariant zakładający podpisanie jedynie porozumienia politycznego, by ratować wiarygodność wzajemnych relacji.
Nowa Europa Wschodnia, 16 czerwca 2011 roku

Договір про асоційоване членство з ЄС:
як його бачить Україна?

Учні польської школи із Ковеля
на XIII Полонійних майстернях
10-12 червня нинішнього року учні польської школи із Ковеля взяли участь у XIII Полонійних артистичних майстернях у
Пшедбожу (Лодзьке воєводство).
На підготовку до майстерень учні мали
лише два тижні. За цей час вони створили
гурт «Ковель-Бенд», який підготував польські
та українські пісні. У ньому співали Наталія
Балецька, Оксана Мельник, Ірина Дем’янчук,
Богдана Наконечна, Катя Чавлук, Ірина Білоус. На гітарі грав Максим Мельник. До участі
також був мобілізований Народний ансамбль
пісні і танцю «Лісова Пісня», який на професійному рівні підготував п’ять чудових танцювальних номерів. Аня Марчук, котра із минулого вересня є ученицею польської школи,
заспівала дві пісні, а студією східного танцю
«Ахат» було виконано три танці.
Пшедбож привітав гостей із Ковеля прекрасною погодою. Спочатку у суботу в Будинку культури відбулися репетиції, а згодом

пройшов виступ на сцені головного майдану
міста. Артистичну програму представили
близько 200 учасників, котрі презентували
танцювальні номери, музично-вокальні, декламаційні та театральні виступи. Група із
Ковеля була відзначена і запрошена на додатковий виступ у містечку Фальків. Там її дуже
тепло зустріли війт Хенрик Конєчний, його
заступник Здзіслав Скіба та місцеві жителі.
Здобуваючи першу нагороду на XIII Полонійних артистичних майстернях у Пшедбожу, учні продемонстрували, що у польській
школі в Ковелі, та загалом у місті залізничників, польська культура (спів, танець, поезія) живе і розвивається.
Вєслав ПІСАРСКІ

На відміну від Польщі з початку дев’яностих років, нинішня українська влада не сприймає договір про асоційоване членство із Європейським Союзом як дорогу до повноцінного членства. Угода була визнана політичним документом, який має допомогти Україні
в досягненні трьох основних завдань: отримання європейської перспективи, наближення
відміни віз до ЄС, а також ліквідація міжнародного іміджу України як держави, де погіршуються демократичні стандарти.
Переговори стосовно договору про асоційоване членство між Європейським Союзом та
Україною започатковані у 2008 році. Через кілька місяців після вступу України до Світової
організації торгівлі розпочалися розмови про поглиблену і комплексну зону вільної торгівлі (DCFTA), що є ключовою частиною договору про асоційоване членство.
Спочатку переговори стосовно договору про асоційоване членство видавалися легшими, ніж стосовно зони вільної торгівлі – Україною управляли «помаранчеві» із європейськими прагненнями, в гру не входили жодні фінансові інтереси. Такі переконання існували до виборів 2010 року і зміни влади в Україні, коли до влади прийшла Партія регіонів
і Президент Віктор Янукович, які вважаються проросійськими силами. Ще наприкінці
минулого та початку нинішнього року, коли криза у переговорах про зону вільної торгівлі
видавалася особливою, як у Києві, так і в Брюсселі прийшли до висновку підписати єдине
політичне порозуміння, щоб врятувати вірогідність взаємних відносин.
Nowa Europa Wschodnia, 16 червня 2011 року

Ukraina wyremontuje gazociągi
- Modernizacja idących przez Ukrainę gazociągów będzie kosztować, tak jak zaplanowaliśmy, ok.
3,5 mld dol. Jest to dużo mniej od wszystkich alternatywnych dróg przesyłu, które proponuje się
obecnie w świecie - zaznaczył Wadim Czuprun prezes Nafotgazu, nawiązując do kosztów budowy rurociągów omijających Ukrainę - gotowego Nord Steram oraz planowanych South Stream i Nabucco.
Prezes Naftogazu dodał, że modernizacja ruszy w tym roku i za ukraińskie pieniądze, choć kraj
oczekuje też współfinansowania ze strony Unii i Rosji. Przez kraj przepływa obecnie ok. 80 proc.
rosyjskiego gazu dla Europy. Magistrale wychodzą na teren Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii.
Ukraińcy próbują przekonać Rosję i Unię, że zamiast inwestować w nowe gazociągi, taniej i szybciej
można wyremontować system ukraiński. Zdają sobie sprawę, że budowa Nabucco i South Stream pozbawiłaby ich kraj ogromnych wpływów z opłat tranzytowych. Jednak Rosjanie od budowy Gazpociągu Południowego nie zamierzają odstąpić. Projekt jest zaawansowany i ma być zrealizowany do 2014 r.
Rzeczpospolita, 20 czerwca 2011 roku

Україна відремонтує газопроводи
– Модернізація газопроводів, що проходять Україною, буде коштувати, як і планували,
близько 3,5 млрд. доларів. Це набагато менше, аніж усі альтернативні транспортні дороги,
які нині пропонуються у світі, – зазначив голова НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун,
маючи на увазі кошти будівництва газопроводів, що оминають Україну – готовий «Nord
Steram» та плановані «South Stream» i «Nabucco».
Голова НАК «Нафтогаз України» додав, що модернізація розпочнеться у нинішньому році за
українські гроші, хоча держава очікує спільного фінансування також зі сторони Євросоюзу та Росії.
Через країну нині проходить близько 80 % російського газу для Європи. Магістралі виходять на територію Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії.
Українці пробують переконати Росію та Євросоюз, що замість того, щоб фінансувати
нові газопроводи, дешевше і швидше відремонтувати українську систему. Вони розуміють,
що будівництво «Nabucco» i «South Stream» позбавило б їхню державу великих впливів
у транзитних справах. Однак росіяни від Південного газопроводу не хочуть відступати.
Проект уже йде повним ходом і має бути реалізований до 2014 року.
Rzeczpospolita, 20 червня 2011 року
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Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie
Дні української культури в Щецині
maja 2011 roku w polskim mieście Szczecinie odbyły się XV
Dni Kultury Ukraińskiej.

Представники ВНУ вразили громадськість Щецина

26-29

świętem stały się występy zespołów artystycznych WUN, które
rozpoczęły się na scenie Zamku
Książąt Pomorskich od pokazów
ukraińskiej mody stylizowanej –
współcześnie zinterpretowanych
wyszywanek (autorem produkcji
jest salon «Wołyńska pamiątka»
z Łucka). Zespół choreograficzny
«Rozmaj» i przedstawicielki płci
pięknej oddziału międzynarodowego WUN dość fachowo, artystycznie i z humorem pokazywały stroje narodowe, obdarzając
widzów pozytywem ukraińskich
wzorów haftowania. Melodie i
pieśni ludowe, które zabrzmiały
ze sceny w wykonaniu utalentowanych wołyńskich artystów,
wypełniły niezwykłą energią
ukraińskiej sztuki ludowej nie
tylko naszych rodaków, lecz także Polaków, którzy po występie
szczerze i ze wzruszeniem wyrażali swoją wdzięczność i miłość
muzykom i choreografom.
Program festiwalu etnicznego był bardzo bogaty i różnorodny. Ukraińską kulturę w
Polsce reprezentowały również
zespoły ze Lwowa («GREEN
SILENCE») i Kijowa («Mad Heads XL»), przez wszystkie dni
był otwarty jarmark sztuki ludowej, gdzie można było kupić
wyszywanki, wyroby z drewna,
wikliny, wziąć udział w warsztatach garncarzy z Łucka.
Dni Kultury Ukraińskiej w
Szczecinie po raz kolejny stały się
prawdziwym wydarzeniem kulturalnym miasta i świadectwem
tego, że Ukraińcy poza granicami

Szczeciński Ośrodek Kultury Ukraińskiej
stanowi centrum społecznego i kulturalnego
życia Ukraińców Szczecina i regionu zachodniopomorskiego, który zamieszkuje kilkanaście
tysięcy Ukraińców, repatriowanych w 1947 roku
w czasie tzw. akcji «Wisła». Początki zorganizowanej działalności społeczno-kulturalnej mniejszości ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim
sięgają 1956 roku, w którym zostało założone
Ukraińskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne. W 1990 roku powstał Związek Ukraińców
w Polsce, który zajmuje się organizacją akcji
społecznych i kulturalnych w środowisku ukraińskim w celu rozwoju narodowej, kulturalnej i
religijnej tożsamości Ukraińców w Polsce. Właśnie z tego powodu oddział szczeciński Związku
Ukraińców w Polsce założył Ośrodek Kultury
Ukraińskiej, który przewodniczy w społecznym
i kulturalnym życiu Szczecina.
W Ośrodku działają: szkoła nauczania ję-

kraju wracają do swych źródeł,
pragną zachować niepowtarzalność narodowej kultury, historii,
tradycji na obczyźnie, wyrażają
chęć bycia częścią wielkiego narodu, pomimo różnych warunków, odległości i asymilowania
się w innych grupach etnicznych.
Organizatorzy
imprezy:
Związek Ukraińców w Polsce,
Zamek Książąt Pomorskich w
Szczecinie, Centrum Kultury i
Informacji Ambasady Ukrainy w RP. Patronat: Ambasador
Ukrainy w RP Markian Malski,
wojewoda województwa zachodniopomorskiego Marcin
Zydrowicz, marszałek województwa
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, burmistrz Szczecina Piotr Krzystek.
Imprezę wspierały również media: «Polskie Radio Szczecin»,
gazeta «Kurier Szczeciński» i
«Nasze Słowo». W obchodach
również wziął udział Konsul
Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodij z małżonką.
Podczas pobytu w Szczecinie
studenci i nauczyciele Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki mieli
możliwość zwiedzania kulturalnych i historycznych zabytków
miasta, podziwiali jego cudowną
architekturę, odczuli eklektykę
kultur, wspięli się na wieżę Zamku Książąt Pomorskich, skąd
widoczna jest niepowtarzalna panorama Szczecina, zwiedzili również duży port nad rzeką Odra.

травня 2011 року у польському місті Щецині відбулися XV
Дні української культури.

Делегація
Волинського
національного університету
імені Лесі Українки на чолі
з проректором з навчальновиховної роботи ВНУ Іриною
Констанкевич у складі викладачів та студентів Інституту
мистецтв – тріо бандуристок
«Дивоструни» (керівник –
Мирослава Сточанська), оркестру українських народних
інструментів «Джерела» (керівник – Володимир Кучерук), ансамблю пісні і танцю
«Розмай» (керівник – Віталій
Охманюк), студентки Ані
Сліпчук, працівників міжнародного відділу Олександри
Алісової, Софії Євчук і Тараса Мишляєва перебувала в
Республіці Польща на запрошення щецинського відділу
Об’єднання українців у Польщі (голова – Іван Сирник).
Науковці
університету,
професор кафедри політології
Валерій Бортников, доценти
кафедри української літератури Ірина Констанкевич та
Олена Маланій також взяли
участь у ІІ Міжнародній науковій конференції «Стан і потреби українського шкільництва в Польщі», яка проходила
в рамках святкування та передали українській громаді вітання від ректора Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки Ігоря Коцана
та книги, подарунки.
Справжнім святом для
українців, що волею долі
опинилися далеко за межами
рідного краю і зараз мешкають у Щецині, а також міс-

цевих жителів та гостей став
виступ творчих колективів
ВНУ, який розпочався на сцені Замку поморських князів
показом стилізованої української моди – вишиванок у
сучасній інтерпретації (автор
виробів – салон «Волинський
сувенір» з Луцька). Хореографічна група «Розмаю» та
представники прекрасної статі міжнародного відділу ВНУ
досить професійно, артистично і з настроєм демонстрували національний одяг, заряджаючи глядачів позитивом
українських узорів. Народні
мелодії та пісні, що линули
зі сцени у виконанні талановитих волинських артистів,
змусили не лише наших земляків, а й поляків пройнятися незвичайною енергетикою
українського народного мистецтва, а після виступу щиро
і зворушено висловлювати
свою вдячність і любов музикантам та хореографам.
Програма етнофестивалю
була досить насиченою та
розмаїтою. Українську культуру у Польщі представляли
також колективи зі Львова
(«GREEN SILENCE») та Києва («Mad Heads XL»), усі дні
працював ярмарок народних
промислів, на якому можна
було придбати вишиванки,
вироби з дерева, лози, спробувати свої сили на майстеркласі у гончарів з Луцька.
Дні української культури у Щецині вкотре стали
справжньою культурною подією міста і засвідчили потяг

українців діаспори до своїх
витоків, намагання зберегти
неповторність
національної культури, історії, традицій на чужині, потребу бути
частиною великого народу,
незважаючи на обставини,
відстані і асиміляцію в інших
етнічних групах.
Організоване
свято
Об’єднанням українців у
Польщі, Замком князів поморських у Щецині, Центром
культури та інформації Посольства України в Польщі, під патронатом Посла
України в Польщі Маркіяна
Мальського, воєводи Західнопоморського воєводства
Марціна Зидровіча, маршалка Західнопоморського воєводства Ольгерда Геблевіча,
мера Щецина Пьотра Кжистека. Інформаційну підтримку забезпечували «Polskie
Radio Szczecin», газети «Kurier
Szczeciński» та «Наше слово».
На святі був присутній почесний консул України в Щецині
Генрик Колодій з дружиною.
Під час перебування у
Щецині студенти та викладачі ВНУ імені Лесі Українки
мали змогу побачити культурні та історичні пам’ятки
міста, помилуватися його
розкішною
архітектурою,
відчути еклектику культур,
побувати на вежі Замку князів поморських, звідки відкривається неповторна панорама Щецина, побачити
великий порт на річці Одра.
Олена МАЛАНІЙ, фото автора

Іван Сирник (праворуч) представляє гостей з Луцька

Delegacja Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia
Łesi Ukrainki na czele z prorektorem ds. nauczania i wychowania WUN Iryną Konstankewycz,
składająca się z nauczycieli i studentów Instytutu Sztuk Pięknych
– tercetu bandurystek «Dywostruny» (kierownik – Myrosława
Stoczańska), orkiestry ukraińskich instrumentów narodowych
«Dżereła» (kierownik – Wołodymyr Kuczeruk), zespołu pieśni
i tańca «Rozmaj» (kierownik –
Witalij Ochmaniuk), studentki
Ani Slipczuk, pracowników oddziału międzynarodowego Oleksandry Alisowej, Sofii Jewczuk i
Tarasa Myszlajewa przebywała
w Rzeczypospolitej Polsce na zaproszenie oddziału szczecińskiego Związku Ukraińców w Polsce
(prezes – Iwan Syrnyk).
Naukowcy
uniwersytetu,
profesor katedry politologii Walerij Bortnykow, docenci katedry literatury ukraińskiej Iryna
Konstankewycz i Ołena Małanij
również wzięli udział w ІІ Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Stan i potrzeby ukraińskiego szkolnictwa w Polsce»,
którą zorganizowano w ramach
obchodów i przekazali ukraińskiej społeczności pozdrowienia
od rektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia
Łesi Ukrainki Igora Kocana, a
także książki i prezenty.
Dla Ukraińców, których los
rzucił daleko za granicę ojczystego kraju oraz dla lokalnej
ludności i gości prawdziwym
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Ołena MAŁANIJ, zdjęciа autorki

zyka ukraińskiego, dziecięce i młodzieżowe
zespoły artystyczne, Biblioteka Ukraińska. W
czasie wakacji Ośrodek organizuje dziecięce i
młodzieżowe obozy letnie. Związek Ukraińców w Polsce współpracuje z Księgozbiorem
Pomorskim i Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, a od 1997
roku wspólnie ze szczecińskim Zamkiem
Książąt Pomorskich organizuje doroczne Dni
Kultury Ukraińskiej.
Od 2008 roku przy Ośrodku działa Otwarty
Uniwersytet «Na pograniczu kultur», w ramach
którego odbywają się spotkania ze słynnymi
przedstawicielami nauk humanistycznych.
W styczniu 2009 roku w Szczecinie z inicjatywy oddziału szczecińskiego Związku
Ukraińców w Polsce powstała Rada Mniejszości Narodowych, w której biorą udział
organizacje mniejszości narodowych i etnicznych ze Szczecina.

Щецинський осередок української культури є центром суспільного і культурного
життя українців Щецина та західнопоморського реґіону, на території якого проживає декільканадцять тисяч українців, переселених сюди насильно у 1947 році під
час т.зв. акції «Вісла». Початки організованого суспільно-культурного життя української меншини на Західному Помор’ї
– це 1956 рік, коли було створено Українське суспільно-культурне товариство. У
1990 році постало Об’єднання українців у
Польщі, яке проводить суспільні та культурні заходи в українському середовищі з
метою розвивати національну, культурну
та релігійну тотожність українців у Польщі. Саме тому Щецинський відділ ОУП
створив Осередок української культури,
який займає чільне місце в культурному
та суспільному житті Щецина.

В Осередку діють: пункт навчання української мови, дитячі й молодіжні художні
колективи, Українська бібліотека. Під час
канікул Осередок влаштовує дитячі й молодіжні літні табори. ОУП співпрацює з
Поморською книгозбірнею та Інститутом
слов’янської філології Щецинського університету, а з 1997 року разом зі щецинським Замком поморських князів щороку
організовує Дні української культури.
З 2008 року в Осередку діє Відкритий
Університет «На межі культур», у рамках
якого проводяться зустрічі з відомими
представниками гуманітарних наук.
У січні 2009 року у Щецині за ініціативою щецинського відділу ОУП створено
Раду національних меншин, до складу
якої входять організації національних і
етнічних меншин зі Щецина.

На часі
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Wskutek handlu ludźmi cierpią przeważnie kobiety
Від торгівлі людьми здебільшого страждають жінки
Według danych OBWE na Ukrainie co roku ponad 30 tysięcy osób
staje się ofiarami handlu ludźmi, z czego 80% to kobiety. Obecnie
na pierwszym miejscu wśród krajów, do których sprzedaje się
Ukraińców jest Rosja (połowa wszystkich przypadków), na drugim miejscu – Turcja i Polska, a na trzecim – Ukraina.

За даними ОБСЄ в Україні щороку понад 30 тисяч людей стає
жертвами торгівлі людьми, а 80 % з них – це представниці прекрасної статі. Нині основна країна призначення для українців –
це Росія (половина усіх випадків вербування), на другому місці
– Туреччина та Польща, а на третьому – Україна.

Powyższe statystyki zostały zaprezentowane na posiedzeniu Wołyńskiego Pres-Klubu, przebiegającym pod
hasłem “Wołyńscy handlarze ludźmi
zmienili wektor”.
Według Anny Antonowej, starszego
specjalisty Programu Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi Przedstawicielstwa
Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (Kijów), we współczesnym handlu ludźmi zauważalna jest nowa tendencja – ryzyko zostania niewolnikiem
zwiększa się nie tylko za granicą, ale
także na terenie Ukrainy. Oprócz tego
władze ukraińskie na razie nie walczą z
tym problemem. W 2010 roku zakończył się termin realizacji Narodowego
Programu Przeciwdziałania Handlowi
Ludźmi, a w bieżącym roku nowy plan
nie został jeszcze opracowany. W efekcie na Ukrainie nie ma obecnie żadnej
ustawy, która dotyczyłaby tego ponadnarodowego problemu.
„W 2010 roku zauważyliśmy znaczny
wzrost ilości zidentyfikowanych przypadków handlu ludźmi. Jest to związane
przede wszystkim z kryzysem ekonomicznym na Ukrainie, bo ludzie zmuszeni byli wyjeżdżać za granicę, żeby
oddać długi czy utrzymywać rodzinę”
– mówi Anna Antonowa. „Dla porównania, w 2009 roku odnotowano 773
przypadki handlu ludźmi, a w 2010 aż
1085. Jak widzimy ilość poszkodowanych znacznie zwiększyła się”.
Pani Anna jako przykład połączenia
niewoli pracowników i eksploatacji seksualnej podała historię, która dotyczy
jednej z ukraińskich rodzin i ilustruje
nowe tendencje w handlu ludźmi. Kobiecie z biednej rodziny zaproponowano pracę na budowie w Rosji z dobrym
wynagrodzeniem. Żeby zarobić więcej
namówiła ona na wyjazd za granicę
także męża, siostrzenicę i innych członków rodziny. Zebrała się cała grupa i
pojechała do Rosji. Jednak przywieziono ich nie na obiecaną budowę ale na
wyrąb lasu, gdzie pracować należało z
chemikaliami, obrabiając nimi drewno.
Kiedy zaczęli oni odmawiać takiej pracy, usłyszeli, że za każdego pracownika
zapłacono już po 5 tysięcy rubli, które
Ukraińcy muszą teraz odrobić.
„Trzymano ich w barakach bez warunków do życia – bez elektryczności,
ogrzewania i bez wody. Kiedy na coś się
skarżyli, byli bici i maltretowani. Młode dziewczyny wieczorami zabierano
do baraku ochrony i molestowano je
seksualnie. Wreszcie jedna z dziewczyn

Такі дані були озвучені на засіданні Волинського прес-клубу на тему
«Волинські торговці людьми «змінили вектор».
За словами Ганни Антонової, старшого спеціаліста Програми протидії торгівлі людьми Представництва
Міжнародної організації з міграції
(Київ), у сучасній торгівлі людьми визначилася нова тенденція, адже ризик
потрапити у рабство зростає не лише
за кордоном, а й на території України.
До того ж, українська влада наразі з
цим не бореться, адже ще у 2010-му
році закінчилася Національна програма протидії торгівлі людьми, а у
нинішньому році нова ще не розроблена. Таким чином, в Україні немає
жодного закону, який би стосувався
цієї транснаціональної проблеми.
– У 2010 році ми побачили значний стрибок у кількості ідентифікованих випадків торгівлі людьми. Це
пов’язано, перш за все, з економічною кризою в Україні, бо люди змушені були виїжджати за кордон, аби
повернути борги чи годувати сім’ю,
– каже Ганна Антонова. – Для порівняння, у 2009 році було зафіксовано 773 випадки торгівлі людьми, а в
2010 – аж 1085. Як бачимо, кількість
постраждалих значно зросла.
Пані Ганна, як яскравий приклад
трудової та сексуальної експлуатації, розповіла історію, яка трапилася нещодавно з однією українською сім’єю та ілюструє нові
тенденції торгівлі людьми. Отож,
жінці із бідної сім’ї запропонували
працевлаштуватися у Росії на дрібних ремонтно-будівельних роботах
із хорошою заробітною платою. Аби
заробити більше, вона пропонує поїхати за кордон своєму чоловікові,
племінниці та іншим членам родини. Збирається ціла бригада і вони
їдуть у Росію. Однак їх привозять не
на обіцяну роботу, а на лісоповал, де
працювати треба з хімікатами, якими слід обробляти деревину. Звичайно, люди відмовляються працювати,
на що їм відповідають, мовляв, за
кожного робітника вони вже заплатили по 5 тисяч рублів, які українці
повинні відпрацювати.
– Їх утримували у бараках без
умов для проживання – ні електрики,
ні опалення, ні води. Коли вони на
щось жалілися, то їх били, над ними
знущалися. Молодих дівчат, які були
в бригаді, по вечорах водили в барак,

wykradła dowody osobiste i w nocy cała
grupa uciekła. Dotarli do pierwszej wioski, gdzie sprzedali wszystko co mieli –
obrączki, kolczyki a nawet złote koronki
na zęby. W taki sposób zdobyli pieniądze na bilety do domu i wrócili na Ukrainę. Wrócili bez pieniędzy i z pogorszonym stanem zdrowia” – powiedziała
pracownica Programu Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi Przedstawicielstwa
Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.
Takich historii jest wśród Ukraińców
wiele, a do tego nie każdy przyznaje się,
że jest poszkodowanym. Jednak w tej
sprawie też zachodzą pewne zmiany.
„W ciągu ostatnich lat ludzie częściej
uznają siebie za osoby poszkodowane
wskutek handlu ludźmi. Także pracownicy organów wewnętrznych zaczęli
częściej ujawniać grupy przestępcze
zajmujące się handlem ludźmi. Jest to
zasługa organizacji społecznych i mediów” – zaznaczyła Nina Pachomjuk,
prezes zarządu organizacji pozarządowej “Wołyńskie Perspektywy”.
Według pani Niny z tym ponadnarodowym procederem przestępczym walczy się na Wołyniu aktywnie – własnymi siłami, a także za pomocą organizacji
społecznych, zwłaszcza Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Jednak
w tej sprawie bardzo potrzeba także
wsparcia władz.
„Na Wołyniu już opracowano projekt Regionalnego Programu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, ale nie
może on być zatwierdzony, ponieważ
na Ukrainie nie został opracowany
jeszcze narodowy program” – powiedziała Nina Pachomjuk. „Jednak “Wołyńskie Perspektywy” będą realizować
projekt, na który władze obwodowe już
przydzieliły środki. Ten projekt dotyczy
problemu werbunku Ukraińców i przewiduje pracę z młodzieżą akademicką,
pedagogami i psychologami szkół zawodowych.
Na koniec pani Nina dodała, że do
organizacji pozarządowej “Wołyńskie
Perspektywy” mogą zwracać się nie
tylko ludzie, którzy już zostali ofiarami
handlu „żywym towarem”, ale także ci,
którzy planują wyjechać za granicę i
chcą zminimalizować potencjalne ryzyko tej podróży (tel. 72-71-98, 050-69048-29).

Ania TET

де проживала охорона, і знущалися з
них в сексуальному плані… Врештірешт одна з дівчат викрала паспорти
і вночі вся бригада втекла. Добралися до першого населеного пункту,
там продали все, що мали – обручки,
сережки і навіть золоті коронки на
зубах. Таким чином назбирали гроші
на квитки додому і приїхали в Україну. Повернулися на Батьківщину
без грошей і з підірваним здоров’ям,
– закінчила історію старший спеціаліст Програми протидії торгівлі
людьми Представництва Міжнародної організації з міграції.
Такі історії непоодинокі серед
українців, на додачу не кожен ідентифікує себе як постраждалий. Однак
в цьому плані теж є певні зрушення.
– За останні роки люди частіше навчилися себе самоідентифікувати як
постраждалих від торгівлі людьми.
Відповідно і правоохоронці почали
частіше виявляти злочинні групи,
які займаються торгівлею людьми.
Це заслуга громадських організацій і
засобів масової інформації, – наголосила Ніна Пахом’юк, голова правління ГО “Волинські перспективи”.
За словами пані Ніни, на Волині із транснаціональним злочином
борються активно – власними зусиллями і з допомогою громадських
організацій, зокрема Міжнародної
організації з міграції. Однак підтримка влади потрібна в цьому напрямку чи не найбільше.
– На Волині уже розроблений проект Регіональної програми протидії
торгівлі людьми, але він не може бути
затверджений, оскільки в Україні не
прийнята ще Національна програма,
– розповіла Ніна Пахом’юк. – Однак
«Волинські перспективи» будуть реалізовувати проект соціального замовлення, на який обласна влада виділила кошти. Цей проект стосується
проблеми вербування українців і
передбачає роботу зі студентською
молоддю, педагогами та психологами
професійно-технічних училищ.
Наостанок Ніна Володимирівна
додала, що у ГО «Волинські перспективи» можуть звертатися не лише
люди, які уже постраждали від торговців людьми, а й ті, хто планує їхати за кордон, але хоче передбачити
усі ризики цієї поїздки (тел. 72-71-98,
050-690-48-29).
Аня ТЕТ

Informacja
wołyńska
Волинська
інформація
У селі Любохини, що у
Старовижівському районі,
приземлився на аероплані 19-річний громадянин
Польщі, студент Військової
технічної академії ім. Ярослава Домбровського, який
заблукав під час польоту.

.......

We wsi Lubochiny w rejonie starowyżiwskim na Wołyniu wylądował szybowcem
19-letni obywatel Polski, student Wojskowej Akademii
Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego który zabłądził podczas lotu.
У вересні 2011 р. у Луцьку розпочнеться будівництво нової школи №27 та
садочка.

.......

We wrześniu 2011 r. w Łucku rozpocznie się budowa
nowej szkoły nr 27 i przedszkola.
До кінця 2011 року у
Луцьку планують замінити обладнання для очистки води, щоб фільтрувати
воду гіпохлоритом натрію,
а не хлором.

.......

Do końca 2011 roku w
Łucku planują zamienić
urządzenia do oczyszczania wody, aby móc filtrować
wodę podchlorynem sodu,
zamiast stosować chlor.
Мешканцям 33-го та
40-го мікрорайонів міста
Луцька з 14 червня до 15
серпня припинено подачу
гарячої води. Причина відключення, як зазначають
у ДКП «Луцьктепло», – ремонт тепломереж.

.......

Mieszkańcom osiedli nr
33 i 40 w Łucku od 14 czerwca do 15 sierpnia wstrzymano dostawę gorącej wody.
Przyczyną był remont sieci
cieplnej w Zakładzie Komunalnym “Łucktepło”.
Луцьк візьме участь у
міжнародному
проекті
«Реабілітація
культурної спадщини історичних
місць». У рамках проекту
протягом 5-6 років у місті
реставруватимуть
історичні об’єкти.

.......

Понедiлок
27 червня
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
07.45 Мультфільм
08.15 Огляд преси
08.35 Знайди себе
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.50 Погода
09.55 Ток-шоу “Легко бути
жінкою”
10.35 Шеф-кухар країни
11.25 Вікно в Америку
12.00 М/с “Сандокан” 1 серія
12.25 Погода
12.30 Право на захист
12.50 Армія
13.00 МИСТЕЦЬКИЙ
ТЕЛЕМАРАФОН до Дня
Конституції України. Андрій
Демиденко (1,2 ч.)
14.45 Х/ф “Головне, встигнути” (1)

16.20 Погода
16.25 Фольк-music
17.15 Про головне
18.05 Шустер-Live
20.25 Сільрада
20.40 На добраніч, діти
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.45 Погода
21.50 Міжнародний фестиваль “World’s beauty
star-2011” (3 ч.)
22.50 Погода
22.55 Трійка, Кено
23.00 Від першої особи
23.30 Погода
23.35 Вертикаль влади
00.05 Фільм фестивалю
“Покров”
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Т/с “Домівка” 1, 2
серії (1)

СТБ
06.05 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
06.50 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
08.00 Х/ф “Рік Золотої
рибки” (1)
10.35 Х/ф “Чоловік для
життя, або На шлюб не
претендую” (1)
12.50 “Битва екстра-

сенсів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний
світ”
18.00 “Неймовірна
правда про зірок”
20.00 “Україна має
талант!”
22.00 Х/ф “Торкнутися
неба” (2)
00.00 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
01.00 Т/с “Сплачено
смертю. Сад земних
насолод” (2)
02.35 Нічний ефір

5 КАНАЛ
06.00 Програма
передач
06.01, 23.00 “ЧасТайм”
06.15, 10.15, 13.10,
17.15, 18.55, 23.50 “Погода на курортах”
06.20, 18.45, 23.15,
00.20, 04.20 “Час
спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 03.24,
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20,
14.10, 16.10, 17.50 “Погода в Україні”

09.25, 00.30 “Автопілотновини”
09.35, 13.20, 14.20 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.30
“Час новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Спільний проект 5
каналу та інформаційного агентства Уніан
“Прес-конференції у
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 “Погода у світі”
15.20, 16.20 “Час
інтерв’ю”
17.25, 04.40 “Територія
закону”
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.00, 00.00, 04.00, 05.00
“Час новин” (російською мовою)
19.25, 02.15, 05.15 “Час:
важливо”
21.00, 03.00 “Час”
21.30, 01.00 Ток-шоу
“Українські пристрасті”
23.55, 04.25 “Огляд
преси”
03.30 “Автопілот
новини”
03.40 “Велика політика”
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07.00 “Перша смуга”.
07.00, 15.40 “Ополе 2011”.
08.00 “Рюкзак повний
пригод”. Т/с.
08.35 “Л як любов”. Т/с.
09.30 “Питання на
сніданок”.
11.55 “Природа про(від)
платить”. Цикл репортажів.
12.25, 04.35 “Кольори
щастя”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.10, 01.50 “Сімейна компанія”. Т/с.
13.50 “Злотопольські”.
14.25 “Персонал”.
16.55 “Засіб від Алківіада”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Розкажи нам свою
історію...” Ток-шоу.
19.40 “Хроніка 36 Фестивалю польського кіно
в Гдині”.
19.50 “Гра в міста”. Телетурнір.
20.15, 02.20 На добраніч,
малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.10 “Блондинка”. Т/с.
22.05 Концерт.
23.00 Погода.

23.05, 04.05 Польща 24.
23.40, 00.05 “Успіх”. Т/с.
00.35 “Шанс на успіх”.
01.30 “Пам’ятай про
мене”. Концерт-вітання.
03.05 “Павутиння”. Х/ф.
Польща, 1982 р.
05.05 Спідвей. Екстраліга.

POLSAT
06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна
родина”.
11.00 “Далеко від
носилок”.
11.30, 20.30 “Світ за
сімейством Кепських”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
13.00 “Екстремальний
ремонт”.
14.00 “Прийомний
покій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “День Незалежності”.
00.05 “Бойлерна”

02.30 “Вперед, до минулого!”
03.20 Ніч загадок
04.00 Таємниці долі.
04.20 Крізь камеру.

TVP-1
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30
Новини.
09.10 Політика за кавою.
09.20 Телекрамниця.
09.55 Мистецтво літати.
10.30 Мультсеріали.
11.55 “Найгірший
тиждень”.
12.25 Проект Європа.
12.45 Кулінарний
журнал.
13.10 Агробізнес.
13.45 “Клан”.
14.45 “Кайл XY”.
15.35 Гаряча ніч.
16.20 Заради майбутнього.
16.50 “Велике переселення народів”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Я вам покажу!”.
19.25 “Брудні мокрі гроші”.
20.10 Вечірка.
21.25 “Ведмедик”.
23.30 “Таємниця міцності
шифрів”.
00.20 Найкращі.

00.45 “У тому році, коли
мої батьки виїхали у відпустку”.
02.35 “Зниклі”.
03.30 “Легенда Татрів”.
05.30 Позначення.
05.40 Ніч загадок.

TVP-2
07.00 “M.A.S.H.”.
07.30, 12.50 Запитуючи
про Бога.
07.55 Репортаж.
08.30,“І в горі, і в радості”.
09.30 Питання на сніданок.
11.55 Телемагазин.
12.20 Сімейний турнір.
13.20 Загадкова блондинка.
14.20 “Сім чудес Китаю”.
15.20, 20.40 “Сусіди”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.25 Заради майбутнього.
18.00 Кабаре.
18.25 “Один із десяти”.
19.35 “Ставка більше ніж
життя”.
20.35 “Сусіди”.
21.10 “Кольори щастя”.
21.45 “Мостовяки”.
22.50, 04.25 “Хід королевою”.
00.55 “Життя як вирок”.
01.50 “Третій офіцер”.
02.50 “Едуард VIII і нацисти”.
03.50 “Невигадані історії”.

Łuck weźmie udział w
międzynarodowym projekcie “Rehabilitacja spuścizny
kulturowej
historycznych
miejsc”. W ramach projektu w ciągu 5-6 lat w mieście
będą restaurowane zabytki
historyczne.
Президенти Польщі та
України 30 серпня 2011
року вшанують пам’ять
поляків, які загинули у селі
Острувки, та українців, які
загинули у селі Сагринь на
Люблінщині під час Другої
світової війни.

.......

Prezydenci Polski i Ukrainy 30 sierpnia 2011 roku
uczczą polskie ofiary zbrodni w Ostrówkach na Wołyniu oraz Ukraińców, którzy
zginęli we wsi Sahryń na
Lubelszczyźnie w czasie II
wojny światowej.
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23 червня 2011

Вівторок
28 червня

15.25 Euronews
15.40 ТЕЛЕМАРАФОН до Дня
Конституції Укра06.00 “Доброго ран- їни. Таїсія Повалій
ку, Україно!”
(продовження)
06.00 Ранкова мо16.50 Погода
литва
16.55 МИСТЕЦЬ06.05, 07.40, 08.35
КИЙ ТЕЛЕМАРАПогода
ФОН до Дня Кон06.10 Мультфільм
ституції України.
06.30 Концерт хору Віталій та Світлана
ім.Верьовки “Пісне Білоножки
моя - моя Україна”
19.00 МИСТЕЦЬ08.40 Корисні поКИЙ ТЕЛЕМАРАради
ФОН до Дня Кон09.00 Підсумки дня ституції України.
09.35 МИСТЕЦЬУрочистості
КИЙ ТЕЛЕМА21.00 Підсумки дня
РАФОН до Дня
21.30 Шустер-Live.
Конституції України Діалог з Президен10.40 М/с “Сандотом. Спецвипуск
кан” 2 серія
до Дня Конституції
11.10 В гостях у Д.
України
Гордона
23.30 МИСТЕЦЬ12.05 Погода
КИЙ ТЕЛЕМА12.15 МИСТЕЦЬРАФОН до Дня
КИЙ ТЕЛЕМАРАКонституції УкраФОН до Дня Конїни. Урочистості
ституції України.
(продовження)
Андрій Демиденко
00.50 Корисні по(3,4 ч.)
ради
14.20 МИСТЕЦЬ01.20 Трійка, Кено,
КИЙ ТЕЛЕМАРАМаксима
ФОН до Дня Кон01.25 Підсумки дня
ституції України.
01.50 ТелеАкадемія
Таїсія Повалій
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Середа
29 червня

15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.15 Euronews
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 15.25 Діловий світ.
Агросектор
06.00 “Доброго ранку,
15.30 Погода
Україно!”
15.35 М/с “Сандокан”
06.00 Ранкова молитва
4 серія
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 16.05 Шустер-Live.
08.00 Новини
Діалог з Президентом.
06.10, 07.05, 08.05 Спорт Спецвипуск до Дня
06.15, 07.10, 08.10 ПоКонституції України
года
18.10 Погода
06.20 Вертикаль влади - 18.15 Друга смуга
1 частина
18.20 Новини (із сурдо06.35 Вертикаль влади - перекладом)
2 частина
18.45 Діловий світ
06.45 Православний
19.00 Про головне
календар
19.25 Погода
07.15 Ера бізнесу
19.40 Чоловічий клуб
07.45 Мультфільм
20.40 На добраніч, діти
08.15 Огляд преси
20.55 Офіційна хроніка
08.35 Знайди себе
21.00 Підсумки дня
08.40 Корисні поради
21.25 Діловий світ
09.00 Підсумки дня
21.40 Досвід
09.25 На зв’язку з
22.40 Мегалот
урядом
22.45 Суперлото, Трійка,
09.45 Друга смуга
Кено
09.50 Погода
22.50 Погода
10.00 Ток-шоу “Легко
23.00, 00.00 Підсумки
бути жінкою”
23.15 Від першої особи
10.35 М/с “Сандокан”
23.50 Погода
3 серія
00.10 Спорт
11.05 В гостях у Д.
00.15 Вертикаль влади Гордона
1 частина
12.00 Новини
00.30 Підсумки дай12.10 Діловий світ
джест
12.20 Погода
00.35 Вертикаль влади 12.25 Країна якості
2 частина
12.50 Хай щастить
00.50 Корисні поради
13.10 Темний силует
01.20 Підсумки дня
13.20 Х/ф “Тяжіння”

Четвер
30 червня
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
07.15 Ера бізнесу
07.45 Мультфільм
08.15 Огляд преси
08.35 Знайди себе
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Книга.ua
09.45 Друга смуга
09.50 Погода
09.55 Ток-шоу “Легко
бути жінкою”
10.35 М/с “Сандокан”
5 серія
11.05 Здоров’я
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Аудієнція. Країни
від А до Я
12.55 Ток-шоу “Легко
бути жінкою”
13.35 Х/ф “Бог журби і
радості”
15.00 Новини (із сурдо-

перекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Погода
15.40 Пенсійна реформа
в Україні
18.05 Погода
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.30 Погода
19.35 Д/ф “Цунамі: досвід виживання”
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.40 After Live (За лаштунками Шустер-Live)
22.00 Глибинне буріння
22.40 Погода
22.45 Трійка, Кено,
Максима
22.50 Погода
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Від першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади 1 частина
00.30 Підсумки дайджест
00.35 Вертикаль влади 2 частина
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 Д/ф “Транссексуальність - питання
статі”

02.50 Т/с “Домівка”
3, 4 серії (1)
СТБ

06.00 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
07.40 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
08.50 “Чужі помилки. Останній рейс”
09.50 Хф “Вогнем і
мечем” (1)
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний
світ”
18.00 “Неймовірна
правда про зірок”
19.50 “Правила життя. Диво-прилади:
розтин покаже”
22.00 Х/ф “Право на
Надію” (2)
00.05 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
01.00 Т/с “Сплачено
смертю. Кривава
Вікторія” (2)
02.35 Нічний ефір
5 КАНАЛ

06.00 Програма
передач
06.01, 22.30 “ЧасТайм”

01.45 ТелеАкадемія
02.45 Т/с “Домівка” 5, 6
серії (1)
05.50 Діловий світ.
Агросектор

СТБ
06.00 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
07.45 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
08.50 “Чужі помилки. Амнезія майора
Громова”
09.55 Х/ф “Торкнутися неба”
11.55 “Правила життя. Диво-прилади:
розтин покаже”
14.00 “Битва екстрасенсів. Дітиясновидці”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний
світ”
18.00, 22.00 “ВiкнаНовини”
18.10 “Неймовірна
правда про зірок”
19.05 “Зіркове життя.
Няні-монстри”
20.10 “Російські
сенсації. Хрещені
батьки”
21.05 “Російські сенсації. Зірки-одинаки”

06.15, 10.15, 13.10,
17.05, 23.50 “Погода
на курортах”
06.20, 18.50, 23.15,
00.20, 02.50, 04.20
“Час спорту”
06.30 “Ранок на
5-му”
09.10, 22.15, 23.30,
02.40, 04.15 “Бізнесчас”
09.20, 11.20, 12.20,
14.10, 16.05, 17.55,
22.45 “Погода в
Україні”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Спільний проект 5 каналу та
інформаційного
агентства Уніан
“Прес-конференції у
прямому ефірі”
10.55, 18.10, 00.25
“Погода у світі”
15.20 “Мотор-ТБ”
16.15, 17.15 Ток-шоу
“Українські при-

TVP POLONIA

07.00, 18.20 “Розкажи нам свою історію...” Ток-шоу.
07.50 “Матильда”.
08.00 “Прелюдія”.
Т/с.
08.35 “Л як любов”.
09.30 “Питання на
сніданок”.
11.55 “Подорож
Макловича”. Тележурнал.
12.25, 04.30 “Кольори щастя”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30

20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30 “Спільний проект 5 каналу
та інформаційного
агентства Уніан
“Прес-конференції у
прямому ефірі”
10.55, 18.10, 00.25
“Погода у світі”
12.15 “Cканер”
15.20 “Здорові історії”
16.20 “Арсенал”
5 КАНАЛ
17.25, 04.40 “Вільна
06.00 Програма
гавань”
передач
18.15 “Українська не06.01, 22.30 “Часзалежність”
Тайм”
18.45, 23.40, 04.30
06.15, 10.15, 13.10,
“Київський час”
17.15, 23.50 “Погода
19.00, 23.00, 00.00,
на курортах”
01.00, 04.00, 05.00 “Час
06.20, 18.50, 23.15,
новин” (російською
00.20, 02.50, 04.20 “Час мовою)
спорту”
19.25, 01.15, 05.15
06.30 “Ранок на 5-му” “Час: важливо”
09.10, 22.15, 23.30,
21.00, 02.00 “Час”
02.40, 04.15 “Бізнес21.50, 03.40 “Акцент”
час”
23.55, 02.55, 04.25
09.20, 11.20, 12.10,
“Огляд преси”
14.10, 16.10, 17.50,
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22.45 “Погода в
Україні”
07.00, 18.20 “Розкажи
09.25, 00.30, 03.30
нам свою історію...”
“Автопілот-новини”
Ток-шоу.
09.35, 13.20, 14.20 “5
07.50 “Матильда”.
елемент”
08.00 “Товстий”. Т/с.
10.00, 11.00, 12.00,
08.35 “Дві сторони
13.00, 14.00, 15.00,
медалі”. Т/с.
16.00, 17.00, 18.00,
09.00 “Клан родини

22.25 “Очна ставка.
Хто ставить червоний хрест на дитячій
психіці?”
23.25 “Доктор Хаус”
00.25 Т/с “Клініка”
01.30 “Вiкна-Спорт”
01.40 “Бізнес+”
01.45 Х/ф “Вогнем і
мечем” (1)
03.50 Нічний ефір

Покинуті батьки”
23.20 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
00.20 Т/с “Клиника”
01.25 “Вiкна-Спорт”
СТБ
01.40 Т/с “Вогнем і
мечем” (1)
06.00, 01.35 “Бізнес+” 03.25 Нічний ефір
06.05 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
5 КАНАЛ
07.45 Т/с “Кулагін та 06.00 Програма
Партнери” (1)
передач
08.50 “Чужі помилки. 06.01, 23.00 “ЧасБатьківська наука”
Тайм”
09.50 Х/ф “Право на 06.15, 10.15, 13.10,
Надію”
17.15, 18.55, 23.50
11.55 “Нез’ясовно,
“Погода на курортах”
але факт”
06.20, 18.45, 23.15,
12.55 “Битва екстра- 00.20, 04.20 “Час
сенсів”
спорту”
13.55 “Очна ставка.
06.30 “Ранок на 5-му”
Хто ставить черво09.10, 23.30, 03.24,
ний хрест на дитячій 04.15 “Бізнес-час”
психіці?”
09.20, 11.20, 12.20,
15.00 “Давай одружи- 14.10, 16.10, 17.50
мося”
“Погода в Україні”
17.00 “Паралельний 09.25, 00.30, 03.30
світ”
“Автопілот-новини”
18.00, 22.00 “Вiкна09.35, 13.20, 14.20 “5
Новини”
елемент”
18.10 “Неймовірна
10.00, 11.00, 12.00,
правда про зірок”
13.00, 14.00, 15.00,
19.05 “Моя правда.
16.00, 17.00, 18.00,
Сергій Звєрєв. Без
20.30 “Час новин”
обличчя”
10.30, 11.30, 12.30
20.10 “Як вийти
“Спільний прозаміж з Анфісою
ект 5 каналу та
Чеховою”
інформаційного
22.25 “Очна ставка.
агентства Уніан

02.30 Т/с “Домівка” 7, 8
серії (1)
05.50 Діловий світ.
Агросектор

страсті”
18.15, 04.40 “Агроконтроль”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00,
01.00, 05.00 “Час
новин” (російською
мовою)
19.25, 01.15, 05.15
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Народний контроль”
23.55, 02.55, 04.25
“Огляд преси”
04.00 “Час
новин”(російською
мовою)

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

07.00, 18.20 “Розкажи
нам свою історію...”
Ток-шоу.
07.50 “Матильда”.
08.00 “Таємниця
Сагала”. Т/с.
08.30, 08.55 “Успіх”.
09.30 “Питання на
сніданок”.
11.55 “Войтех Черовський. Босоніж по

Новини.
13.15, 19.10, 01.45
“Сімейна компанія”.
13.50 “Злотопольські”. Т/с.
14.20 “Ранчо” Т/с.
15.15, 23.05, 04.00
Польща 24.
15.45 “Ополе 2011”.
16.50 “Шоломи і
каптури”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
19.45 “Дика Польща”. Д/с.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Детермінатор”.
22.05 “Мазурська
ніч кабаре “К” означає “Кабаре”.
23.00 Погода.
23.40 “Морок”. Т/с.
00.30 Концерт.
01.30 “Пам’ятай
про мене”. Концертвітання.
03.10 “Іспит життя”.
05.00 “Вольнотека”.
Тележурнал.
05.10 “Військові
ігри”. Документальний цикл.
06.05 “Шанс на
успіх”.
Бурші”. Репортаж.
09.30 “Питання на
сніданок”.
11.55 “Смак часу з Каролем Окрасом”.
12.25, 04.40 “Кольори
щастя”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.10, 01.45
“Сімейна компанія”.
13.50 “Злотопольські”.
Т/с.
14.20 “Іспит життя”.
15.15, 23.05, 04.05
Польща 24.
15.50 “Мазурська ніч
кабаре “К” означає
“Кабаре”.
16.50 “Шоломи і каптури”. Т/с.
17.35 “Інфопоїздка”.
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
19.50 “Трускавець галицька Колхіда”
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Феміда”. Т/с.
23.00 Погода.
23.40 “Військові ігри”.
Документальний
цикл.
00.30 “Фестиваль
діалогу чотирьох
культур”. Концерт.
01.20 “Гра в міста”.
світу”. Цикл репортажів.
12.25, 04.25 “Кольори
щастя”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.10, 01.45
“Сімейна компанія”.
13.50 “Злотопольські”.
14.20 “Блондинка”
15.20, 23.05, 04.00
Польща 24.
15.50, 06.15 “Фестиваль діалогу чотирьох
культур”. Концерт.
16.35 “Кращі”. Концерт.
16.55 “Військові ігри”.
Документальний
цикл.
17.40 “Волнотека”.
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
19.45 “Репортаж з
реальних подій”.
20.15, 02.15 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Іспит життя”.
22.10 Концерт “Леді
Панк”.
23.00 Погода.
23.40 “Дорослішання”. Т/с.
00.40 “День народження кабаре “Рак””.
Розважальна програма.
01.15 “Операція

POLSAT

TVP-1

TVP-2

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна
родина”.
11.00 “Далеко від
носилок”.
11.30, 20.30 “Світ за
сімейством Кепських”.
12.00, 17.30 “Малановський і партнери”.
13.00 “Екстремальний ремонт”.
14.00 “Прийомний
покій”.
15.00, 19.00 “Перше
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський
і партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Лінія життя”.
21.00 “Твердий горішок”.
23.50 “С.S.I.”
00.50 “Королі Догтауна” - драма, США.
03.00 Ніч загадок
04.00 Крізь камеру.
04.15 Таємниці долі.

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
09.10 Політика за
кавою.
09.25 Телекрамниця.
09.55 Дитсадок “1”.
10.30 Мультсеріали.
12.00 “Найгірший
тиждень”.
12.25 Кулінарний
журнал.
13.10 Агробізнес.
13.45 “Клан”.
14.45 “Кайл XY”.
15.40 Гаряча ніч.
16.20 “Будинок парафіяльного священика”.
16.50 “Велике переселення народів”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Я вам покажу!”,
серіал, РП.
19.25 “Брудні мокрі
гроші”.
20.10 Вечірка.
21.25 “Вниз по різнобарвному пагорбу”.
23.30 “Місячне світло”, гостросюжетний
серіал, США, 2007.
01.20 “Без розуму від
мамбо”.
03.00 “Прийомні діти”.
05.10 Позначення.
05.25 Ніч загадок.

06.30 “M.A.S.H.”.
07.00 “Екзамен з
життя”.
07.55 Репортаж.
08.30 “І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.55 Телемагазин.
12.20 Сімейний
турнір.
12.50 Мистецтво
жити.
13.25 Телетурнір.
14.25 “Бобри і дамба”.
15.25, 21.10 “Кольори
щастя”.
16.00, 21.45 “Мостовяки”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Європу можна
полюбити.
18.25 Один із десяти.
19.40 “Ставка більше
ніж життя”.
20.55 Кабаре.
21.40 “Глибока вода”.
22.45 “Молоді вовки”.
00.30 “Час честі”.
01.30 “Плаксій”, комедія, США, 1990.
03.10 “Житло”, серіал,
РП.
04.15 “Егоїсти”.
06.05 “Незвичайний
політ Боїнга 737”.

Телетурнір.
03.10 “Блондинка”.
05.10, 05.35 “Успіх”.

TVP-1

TVP-2

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
POLSAT
20.30 Новини.
09.10 Політика за
06.00 Вставай! Гракавою.
ємо!.
09.25 Телекрамниця.
07.00 “Новини Пол09.55 Будильник.
сат”.
10.25 Мультсеріали.
08.30 Мультфільми.
12.00 „Найгірший
10.00 “Прийомна
тиждень”.
родина”.
12.25 Рай.
11.00 “Далеко від
13.10 Агробізнес.
носилок”.
13.45 „Клан”.
11.30, 20.30 “Світ за
14.45 „Кайл XY”.
сімейством Кеп15.40 Гаряча ніч.
ських”.
16.20 „Будинок пара12.00, 17.30 “Малановський і партнери”. фіяльного священика”.
13.00 “Екстремаль16.50 „Велике перений ремонт”.
селення народів”.
14.00 “Прийомний
18.00 Телеекспрес.
покій”.
18.25 „Я вам покажу!”.
15.00, 19.00 “Перше
19.25 „Брудні мокрі
кохання”.
15.45 “Важкі справи”. гроші”.
20.10 Вечірка.
16.50, 19.50 Події.
21.25 „Майданчик
17.10, 19.25 Погода.
бездомних”, РП, 2008.
17.15 Втручання.
23.05 „Зникла”.
18.00 “Чому я?”.
21.30 “Суперполіцей- 00.35 Власними
очами.
ські”.
01.50 „Повернення
23.30 “Березневі
зграї”.
коти”.
02.50 „Тільки страх”.
01.30 “Довго і щас04.30 „Моя Куба ливо”.
моя Польща”.
02.20 Ніч загадок
05.35 Ніч загадок.
04.00 Крізь камеру.
04.15 Таємниці долі.

06.50 „M.A.S.H.”.
07.25 „Екзамен з
життя”.
08.30 „І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.55 Телемагазин.
12.20 Сімейний
турнір.
12.55 „Щаслива 13”.
13.10 Маєш право
знати право.
13.25 Шанс на успіх.
14.35 „Доктор Мартін”.
15.30, 21.10 „Кольори
щастя”.
16.05 „Глибока вода”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Європу можна
полюбити.
18.25 „Один із десяти”.
19.35 „Ставка більше
ніж життя”.
20.40 „Сусіди”.
21.45 „Дівчина з
Джерсі”.
23.35 „Мислити як
перступник”.
00.30 „C.S.I.”
01.25 „Пітбуль”.
03.15 „Колумби”.
04.20 „Чорний рій”.
06.00 Терміново потрібно.

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00,
20.30 Новини.
09.10 Політика за
кавою.
POLSAT
09.20 Телекрамниця.
09.55 Для дітей.
06.00 Вставай! Гра10.30 Мультсеріали.
ємо!.
07.00 “Новини Пол- 11.30 „Велика хвиля”,
серіал, Австралія,
сат”.
2006.
08.30 Мультфільми.
12.00 „Найгірший
10.00 “Прийомна
тиждень”.
родина”.
12.25 Ми, ви, вони.
11.00 “Далеко від
13.10 Агробізнес.
носилок”.
13.45 „Клан”.
11.30, 20.30 “Світ за
14.45 „Кайл XY”.
сімейством Кеп15.40 Гаряча ніч.
ських”.
16.20 „Будинок па12.00, 17.30 “Малановський і партнери”. рафіяльного священика”.
13.00 “Екстремаль16.50 „Велике перений ремонт”.
селення народів”.
14.00 “Прийомний
18.00 Телеекспрес.
покій”.
18.25 „Я вам покажу!”.
15.00, 19.00 “Перше
19.25 „Брудні мокрі
кохання”.
15.45 “Важкі справи”. гроші”.
20.10 Вечірка.
16.50, 19.50 Події.
21.25 „Батько Мате17.10, 19.25 Погода.
уш”.
17.15 Втручання.
22.25 Справа для
18.00 “Чому я?”.
репортера.
21.00 “С.S.I.”
22.00 “Пані покоївка”. 23.15 „Нічні граффіті”.
01.05 „Відділ
00.05 “Переговорубивств”, серіал, РП.
ники”
02.05 „Потаємні
місця”.
TVP-1
03.40 „Професіонали”.
04.40 „Кам’яна тиша”.

05.35 Ніч загадок.

“Життя””. Документальний цикл.
03.10 “Детермінатор”.
04.55 “Феміда”. Т/с.

TVP-2

06.50 „M.A.S.H.”.
07.30 „Робота за
сумісництвом”.
08.30 „І в горі, і в
радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.55 Телемагазин.
12.20 Сімейний
турнір.
12.50 Ближче до лісу.
13.20 Великі діти.
14.20 „Доктор Мартін”.
15.10, 21.15 „Кольори
щастя”.
15.45 „Міняйли”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Європу можна
полюбити.
18.25 Гільйотина.
19.30 „Ставка більше
ніж життя”.
20.40 „Сусіди”.
21.45 „Чорний рій”.
23.30 „Свідомість”.
00.20 „Медсестра
Джекі”.
01.30 „Діти меншого
Бога”.
03.40 Вечір мистецтв.
04.30 „Польські дороги”.
06.05 Терміново потрібно.

TV
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П’ятниця
1 липня

12.20 Погода
12.25 “Надвечір’я” з
Т. Щербатюк
12.55 Околиця
06.00 “Доброго ран- 13.20 Х/ф “Дні Надії”
ку, Україно!”
15.00 Новини (із
06.00 Ранкова мосурдоперекладом)
литва
15.15 Euronews
06.05, 06.30, 07.00,
15.25 Діловий світ.
07.30, 08.00 Новини Агросектор
06.10, 07.05, 08.05
15.30 Слово регіонам
Спорт
15.40 Погода
06.15, 07.10, 08.10
15.45 Т/с “Шахраї” 2
Погода
серія (1)
06.20 Вертикаль
16.40 Т/с “Велика
влади - 1 частина
прогулянка” 3 серія
06.35 Вертикаль
(1)
влади - 2 частина
17.25 Т/с “Сищик
06.45 Православний Путілін” 6 серія (1)
календар
18.20 Новини (із
07.15 Ера бізнесу
сурдоперекладом)
07.45 Мультфільм
18.40 Магістраль
08.15 Огляд преси
19.00 Шустер-Live
08.20 Король про21.00 Підсумки дня
фесії
21.20 Діловий світ
08.40 Корисні по21.25 Шустер-Live
ради
00.00 Підсумки
09.00 Підсумки дня 00.10 Погода
09.25 Прем’єра. Д/ф 00.15 Вертикаль
“Соколиний брід”
влади - 1 частина
10.05 Ток-шоу “Легко 00.30 Підсумки
бути жінкою”
дайджест
10.35 М/с “Сандо00.35 Вертикаль
кан” 6 серія
влади - 2 частина
11.05 Ток-шоу “Віра. 00.50 Корисні поНадія. Любов”
ради
12.00 Новини
01.20 Трійка, Кено
12.10 Діловий світ
01.25 Шустер-Live
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Субота
2 липня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.15, 07.40 Погода
06.10 Мультфільм
06.20 Світ православ’я
06.55 Ера здоров’я
07.30 Корисні поради
07.45 На олімпійський
Лондон
08.00 Шустер-Live
12.35 After Live (За лаштунками Шустер-Live)
12.55 Глибинне буріння
13.30 Настільний теніс.
Огляд
13.35 Погода
13.40 Країна якості
14.05 Наша пісня
14.40 М/с “Сандокан”
7 серія
15.10 Феєрія мандрів
15.35 Зелений коридор
15.45 Погода
15.50 В гостях у Д.
Гордона
16.45 Х/ф “Пагорби та
рівнини”
18.25 Майстер-клас
18.50 Золотий гусак
19.20 Погода
19.25 Концерт Мар’яна
Гаденка (1, 2 ч.)
21.00 Підсумки дня
21.40 Концерт Мар’яна
Гаденка (3 ч.)
22.30 Погода
22.40 Мегалот

Неділя
3 липня
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.05, 08.15
Погода
06.10 Мультфільм
06.30 Крок до зірок
07.10 Світ
православ’я
07.20 Док. фільм
“Подорож на край
світу”
07.50 Сільський час
08.20 Укравтоконтинент
08.40 Моя земля моя власність
08.50 Корисні поради
09.00 Погода
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі
хазяїн?
09.50 Крок до зірок.
Євробачення
10.35 Доки батьки
сплять
11.00 Шеф-кухар
країни
11.55 Погода
12.00 Ближче до
народу
12.30 Настільний
теніс. Огляд

22.45 Суперлото, Трійка,
Кено
22.50 Погода
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров’я
23.40 Погода
23.45 Орбіта
М.Поплавського
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
02.00 ТелеАкадемія
03.35 Т/с “Домівка” 10
серія (1)
05.20 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк

02.25 After Live
(За лаштунками
Шустер-Live)
02.45 Хіт-парад “Національна двадцятка” (із сурдоперекладом)
03.45 Д/ф “Соколиний брід”
04.15 Т/с “Домівка” 9
серія (1)
05.50 Діловий світ.
Агросектор
СТБ

06.00, 02.35 “Бізнес+”
06.05 Т/с “Комісар
Рекс” (1)
07.50 Т/с “Кулагін та
Партнери” (1)
08.15, 18.00 Х/ф “Сищик без ліцензії” (1)
17.50, 22.00 “ВiкнаНовини”
20.10 Х/ф “Холостяк”
22.40 “Холостяк”
22.55 “Холостяк. Як
вийти заміж”
00.45 “Дванадцятирічний Шерлок
Холмс”
02.25 “Вiкна-Спорт”
02.40 Х/ф “Вас чекає
громадянка Ніканорова” (1)
04.00 Нічний ефір

16.30 Суспільно5 КАНАЛ
політичне ток-шоу
06.00 Програма
“РесПубліка з Анною
передач
Безулик”
06.01, 22.30 “Час18.15 “Вікно у ЄвТайм”
ропу”
06.15, 10.15, 13.10,
18.45, 23.40, 04.30
23.45 “Погода на
“Київський час”
курортах”
19.00, 23.00, 00.00,
06.20, 18.50, 23.15,
01.00 “Час новин”
00.20, 02.50, 04.20
(російською мовою)
“Час спорту”
19.25, 01.15, 05.15
06.30 “Ранок на 5-му” “Час: важливо”
09.10, 22.15, 23.30,
21.00, 02.00 “Час”
02.40, 04.15 “Бізнес- 21.50, 03.40 “Вільна
час”
гавань”
09.20, 11.10, 12.20,
23.50, 02.55, 04.25
14.10, 16.10, 22.45
“Огляд преси”
“Погода в Україні”
00.30 “Досягти мети”
09.25, 03.30
04.00, 05.00 “Час
“Автопілот-новини” новин”(російською
09.35, 13.20, 14.20 “5 мовою)
елемент”
04.40 “Не перший
10.00, 11.00, 12.00,
погляд”
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 20.30,
TVP POLONIA
03.00 “Час новин”
07.00, 18.20 „Розкажи
10.30, 12.30 “Спільний проект 5 каналу нам свою історію...”
Ток-шоу.
та інформаційного
07.50 „Матильда”.
агентства Уніан
“Прес-конференції у 08.00 „Польські байки й казки”. М/с.
прямому ефірі”
08.15 „Були”. М/с.
10.55, 18.10, 00.25
08.30 „Шанс на успіх”.
“Погода у світі”
09.30 „Питання на
11.15 “Сканер”
сніданок”.
15.20 “Своїми очи11.55 „Дика Польща”.
ма”
12.25 „NSP2011 для
інтерв”ю”
20.25, 01.20, 05.40
“Українська незалежність”
21.20 “Машина часу”
22.00, 03.40 “Територія закону”
22.30 “Вікно в Америку”
03.20 “Автопілотновини”
04.25 “Огляд преси”
05.15 “Час інтерв’ю”

05.40 “Наші улюблені мультфільми:
Заколдованный
мальчик” (1)
06.25 Х/ф “Вас чекає
громадянка Ніканорова” (1)
08.00 “Караоке на
Майдані”
09.00 “Їмо вдома”
10.05 “ВусоЛапоХвіст”
11.05 М/ф “Пінгвіни
Мадагаскару” (1)
12.05 “Дванадцятирічний Шерлок
Холмс”
14.10 “Як вийти
заміж з Анфісою
Чеховою”
16.00 “Неймовірна
правда про зірок”

23.30, 04.15 “Бізнесчас”
08.15, 11.10, 16.15,
18.55, 00.25 “Погода
у світі”
08.20, 21.50, 01.50,
02.50 “Тема тижня”
08.30 “Рекламна
кухня”
09.25 “Своїми очима”
09.50, 00.30 “Досягти
мети”
5 КАНАЛ
10.15 “Здорові історії”
06.00 Програма
10.35 “Не перший
передач
погляд”
06.01 “Час-Тайм”
11.35 “Технопарк”
06.15, 10.10, 13.05,
12.15 “Вікно в Єв17.15, 19.15, 23.50
ропу”
“Погода на курортах” 13.10 “Вперед, на
06.20, 08.05, 18.45,
Олімп!”
23.20, 00.20, 03.15
13.35 “Драйв”
“Час спорту”
14.10 “Страва від
06.30, 18.35, 23.35,
шефа”
04.30 “Київський час” 14.25 “Гра долі”
06.40, 11.20
15.20 “Зверни увагу з
“Автопілот-тест”
Тетяною Рамус”
07.00, 08.00, 09.00,
16.20 “Арсенал”
10.00, 11.00, 12.00,
17.30, 04.40 “Феєрія
13.00, 14.00, 15.00,
мандрів”
16.00, 17.00, 18.00,
18.10 “Народний
20.00, 21.00 “Час
контроль”
новин”
19.00, 23.00, 00.00,
07.10, 09.15, 17.50,
01.00, 02.00, 03.00,
20.15, 22.55 “Погода в 04.00, 05.00 “Час
Україні”
новин” (російською
07.20 “Клуб 700”
мовою)
07.50, 08.50, 21.40,
19.25, 02.20 “Час

12.35 М/с “Сандокан” 8, 9 серії
13.35 Х/ф “Два бійці”
(1)
14.50 Золотий гусак
15.20 В гостях у Д.
Гордона
16.15 Музичний
фестиваль “Сходи до
неба”
17.50 Х/ф “Якщо ворог не здається” (1)
19.15 Підсумки
тижня
19.55 Погода
20.00 Діловий світ.
Тиждень
20.35 Хочу, щоб ти
була
21.00 Підсумки
тижня
21.40 Точка зору
22.05 Фольк-music
22.50 Погода
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00 Ера бізнесу.
Підсумки
23.30 Погода
23.35 На олімпійський Лондон
23.50 Оперативний
об’єктив
00.15 DW.Новини
Європи
00.50 Корисні поради

08.25, 15.20 “Рекламна кухня”
09.50 “Досягти мети”
10.15 “Яппі”
10.35 “Феєрія мандрів”
11.15 “Трансмісія”
СТБ
11.30 “ДМБ”
12.20 “Життя цікаве”
05.25 “Наші улю5 КАНАЛ
13.20 “Мотор-ТБ”
блені мультфільми: 06.00 Програма
14.10 “Страва від
Дюймовочка, Кроко- передач
дил Гена и Чебураш- 06.01, 09.20 “Вікно в шефа”
14.25 “Гра долі”
ка” (1)
Америку”
16.20 “Фактор без07.00 Х/ф “Варвара
06.15, 10.10, 13.15,
пеки”
краса- довга коса”
17.10, 19.15, 23.50
17.30 “Не перший
(1)
“Погода на курортах” погляд”
08.45 “Їмо вдома”
06.20, 08.05, 18.45,
18.20 “Машина часу”
09.55, 02.35 “Неймо- 23.15, 00.20, 03.15,
19.00, 23.00, 00.00,
вірні історії кохан04.20 “Час спорту”
01.00, 02.00, 03.00,
ня”
06.35, 23.35, 04.30
04.00, 05.00 “Час
10.55 “Караоке на
“Київський час”
новин” (російською
Майдані”
06.40, 03.20 “Техномовою)
11.55 “Горілка. Іспарк”
19.20, 20.20, 01.20,
торія всеросійського 07.00, 08.00, 09.00,
02.20 “Час інтерв”ю”
застілля”
10.00, 11.00, 12.00,
21.00, 05.15 “Час: під13.55 “Російські
13.00, 14.00, 15.00,
сумки”
сенсації. Хрещені
16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 03.40 “Велика
батьки”
20.00 “Час новин”
політика”
14.50 “Російські
07.10, 08.55, 17.50,
22.30 “Час-Тайм”
сенсації. Зірки20.15, 22.55 “Погода в 23.55, 04.25 “Огляд
Україні”
одинаки”
преси”
15.50 “Зіркове жит- 07.20 “Клуб 700”
00.30, 01.50, 02.50
07.50, 08.50, 21.45,
тя. Няні-монстри”
“Тема тижня”
23.30, 04.15 “Бізнес16.55 “Моя правда.
04.40 “Вперед, на
час”
Сергій Звєрєв. Без
Олімп!”
08.15, 11.10, 12.10,
обличчя”
18.00 “Паралельний 16.15, 18.55, 00.25
TVP POLONIA
“Погода у світі”
світ”

СТБ

19.00 Х/ф “Висота”
(1)
21.00 Х/ф “Любов як
мотив” (1)
23.00 Х/ф “Інтердівчина” (2)
02.05 Х/ф “Наречений з того світу” (1)
02.50 “Мобільна
скринька”
03.05 Нічний ефір

01.20 Підсумки
тижня
02.00 Т/с “Домівка”
11, 12 серії (1)
05.25 Околиця

19.00 “Битва екстрасенсів”
21.00 Х/ф “Кохання
під наглядом” (2)
23.00 Т/с “Доктор
Хаус” (2)
03.20 Нічний ефір

майбутнього”.
13.00, 20.30, 02.30
Новини.
13.15, 19.10, 01.40
„Сімейна компанія”.
13.50 „Злотопольські”. Т/с.
14.20 „Іспит життя”.
15.10, 23.05, 04.00
Польща 24.
15.40 „Глухий телефон”. Х/ф.
17.15 „Під Татрами”.
Тележурнал.
17.30 Телеплітки.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Концерт.
19.45 „Войтех Черовський. Босоніж по
світу”. Цикл репортажів.
20.10, 02.10 На добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 „Переїзди”. Т/с.
22.20 „Відеотека дорослої людини”.
23.00 Погода.
23.40 „Кардіограма”.
01.10 „Подорож
Макловича”. Тележурнал.
03.10 „Морок”. Т/с.
01.20 „Словарик
польсько-польський”.
Ток-шоу.
04.30 „Дорослішання”. Т/с.
05.30 „Кращі”. Кон-

рони медалі”. Т/с.
16.30 “Дика Польща”.
Д/с.
17.00 Культурні PL.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.25 “Батько
Матеуш”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольори
щастя”. Т/с.
20.10, 02.15 На добраніч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Час гордості”.
Т/с.
22.00 Погода.
TVP POLONIA
22.05 “Хіти на всі
часи”. Музична про07.00, 07.25, 07.50,
грама.
08.15, 08.40 “Злото23.00 “Шрам”. Х/ф.
польські”. Т/с.
09.15 “Засіб від Алки- Польща, 1976 р.
00.50 Кабаре.
виада”. Т/с.
00.20 “Персонал”.
10.20 Польща 24.
Х/ф. Польща, 1975 р.
10.50 “Шоломи і
03.00, 03.50 “Ранчо”.
каптури”. Т/с.
Т/с.
11.50 Концерт.
04.45 “Кардіограма”.
12.45 “НайважливіХ/ф. Польща, 1971 р.
ший день у житті”.
Т/с.
POLSAT
14.00, 20.30, 02.30
Новини.
06.00 Вставай! Гра14.15 “Переїзди”. Т/с. ємо!
15.10 “Подорож
07.00 “Новини ПолМакловича”. Телесат”.
журнал.
08.15 Мультфільми.
15.40 “Пам’ятай про 11.15 Готує Ева Вамене”. Концерт.
хович.
16.00, 06.35 “Дві сто- 11.45 “Династія:

07.25, 07.50, 08.10,
08.35, 08.55 “Сімейна
компанія”. Т/с.
08.30 “Школа життя”.
10.00 “Зерно”. Тележурнал.
10.35 “Шоломи і каптури”. Т/с.
11.35 “Словарик
польсько-польський”.
Ток-шоу.
12.05 “Пам’ятай про
мене”. Концерт.
12.25 “На тому боку
світу”. Цикл документальний.
12.55, 13.15 “Між
небом і землею”. Тележурнал.
13.00 Ангел.
13.45 “Під Татрами”.
Цикл репортажів.
14.00 Трансляція
меси.
15.40 Музичний фестиваль “Кантрі пікнік
у Мронгові”.
16.40 “Невідомі Мазури”. Тележурнал.
16.50 “Великопольські
ландшафтні парки.
Надгоплянський парк
тисячоліття”.
17.10 “Синя відпустка”. Тележурнал.
17.35 “Гра в міста”.
Телетурнір.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.20 “Батько
Матеуш”. Т/с.

церт.
05.50 „Найважливіший день у житті”.

09.20 Телекрамниця.
09.55 З “1” по шляху.
10.05 Що читати
дитині.
POLSAT
10.25 Для дітей.
06.00 Вставай! Гра10.45 Мультсеріали.
ємо!.
11.35 “Велика хвиля”.
07.00 “Новини Пол- 12.00 “Найгірший
сат”.
тиждень”.
08.30 Мультфільм.
12.25 Проект Європа.
10.00 “Прийомна
12.40 Борецька пуща.
родина”.
13.10 Агробізнес.
11.00 “Далеко від
13.45 “Клан”.
носилок”.
14.45 “Кайл XY”,
11.30, 20.30 “Світ за
серіал, США.
сімейством Кеп15.40 Гаряча ніч.
ських”.
16.20 “Будинок пара12.00, 17.30 “Малафіяльного священовський і партнери”. ника”.
13.00 “Екстремаль16.50 “Велике перений ремонт”.
селення народів”.
14.00 “Прийомний
18.00 Телеекспрес.
покій”.
18.25 “Я вам пока15.00, 19.00 “Перше
жу!”, серіал, РП.
кохання”.
19.25 “Брудні мокрі
15.45 “Важкі справи”. гроші”.
21.00 “Черговий тато”. 20.10 Вечірка.
23.00 “Бабка”.
21.25 “Стритрейсери”,
01.05 “Передмістя”
бойовик, Росія, 2008.
03.25 Ніч загадок
23.00 “Стеження
04.25 Крізь камеру.
2: знову в засідці”,
04.40 Таємниці долі. гостросюжетна комедія, США, 1993.
TVP-1
01.25 “Герої”.
02.25 “07, відгукніть07.00 Кава або чай.
ся”, гостросюжетний
09.00, 14.00, 16.00,
серіал, РП.
20.30 Новини.
03.30 “Польська
09.10 Політика за
кавою.
Возз’єднання” США, 1991.
13.45 “90210”.
14.45 Екстремальний
ремонт.
15.45 Крутиться!
16.50 “Черговий тато”
- комедія, США, 2003.
18.25 “Тещі”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ за сімейством Кепських”.
21.05 “Я, шпигун” комедія, США, 2002.
23.05 “Голий пістолет
2 і 1/2” - комедія,
США, 1991.
00.55 “Сновиди” horror, США, 1992.
02.45 Ніч загадок
04.00 Крізь камеру.
04.15 Таємниці долі.

14.20 “Сатана із сьомого класу”.
15.20 “Пригоди
сценаристки в нетрях
Голлівуду”, комедія,
США, 2007.
16.55 Розважальна
програма.
17.20 “Що ми знаємо
про собак”
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Плітка”, мелодрама, Канада, 2007.
20.05 Вечірка.
21.20 “Завтра не вмре
никоглда”, бойовик,
ВеликобританіяСША, 1997.
23.25 “Обитель зла”,
бойовик, США, 2002.
01.15 “Лягавий”,
гостросюжетний
серіал, РП.
02.15 “Пробуджуючи
TVP-1
мертвих”, гостро06.40 Проект Земля. сюжетний серіал,
06.55 “Зелена любов”. Великобританія.
03.20 “На думку за08.30 Рік у саду.
09.00 Борецька пуща. хисту”, гостросюжетний серіал, РП.
09.20 Кава або чай?.
04.40 “Котячі сліди”,
10.20 Зерно.
РП, 1971.
10.55 Уолт Дісней в
“1”.
TVP-2
13.10 Політичне
06.50 “Абатства і
меню.
монастирі”.
13.30 Гарна їжа.
14.00, 20.30 Новини. 07.25 Ганна Димна зустрінемося.
19.10, 19.40 “Кольори
щастя”. Т/с.
20.10, 02.10 На добраніч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10, 21.10 “Ранчо”.
23.25 Погода.
23.00 Спідвей. Екстраліга.
01.00 “Інфопоїздка”.
Тележурнал.
03.00 “Час гордості”.
03.50 “Шрам”.
05.30 Культурні PL.
06.30 “Відеотека дорослої людини”.

02.15 Спортивний
журнал.
04.15 Таємниці долі.
TVP-1

06.55 “Відпустка”.
08.00 Богослужіння.
08.55 Тиждень.
09.35 Кава або чай.
10.45 Мультсеріали.
11.35 “Честь дитини”,
РП, 1976.
12.55, 13.15 Між небом і землею.
13.00 Янгол Господень.
14.00, 20.30 Новини.
14.20 “Що ми знаємо
POLSAT
про собак”.
06.00 Вставай! Граємо! 15.00 “Британик”,
пригодницький
07.00 “Новини Полфільм, СШАсат”.
Великобританія,
08.10 Мультфільми.
11.45 “Енн із Зелених 2000.
16.45 “Океани”.
дахів”.
17.45 Марафон.
14.05 “Ласкаво про18.00 Телеекспрес.
симо до Лосиного
18.25 “Юні мушкетери”.
порту”.
16.30 “Людина в чер- 19.25 Працююча
воному черевику”.
жінка.
18.15 Тільки музика.
20.00 Вечірка. “Вінні19.50 Події.
Пух”.
20.25 Погода.
20.30 Новини.
20.30 “Світ за сімей21.15 “Любов над заством Кепських”.
плавою”.
21.00 “Люди Худого”. 22.15 “Відкритий
23.00 “Кістки”.
простір”.
00.00 “Життя і смерть 00.40 Реактивація.
Боббі Z”.
01.20 “Він був тихонею”.

шафа”.
04.35 Ніч загадок.
TVP-2

06.50 “M.A.S.H.”.
07.25 “Робота за
сумісництвом”.
08.30, 21.05 “І в горі, і
в радості”.
09.30 Питання на
сніданок.
11.50 Телемагазин.
12.15, 18.25 Гільйотина.
12.50 Стилізація.
13.20, 22.15 Кабаре.
14.20 “Доктор Мартін”.
15.15 “Кольори
щастя”.
15.45 “Міняйли”.
17.00, 19.00 Панорама.
17.35 Європу можна
полюбити.
19.35 Битва голосів.
21.10 “І в горі, і в
радості”.
23.25 “Чорна борода”,
пригодницький
фільм, США, 2005.
01.05 “Смертельне
безсоння”, трилер,
Канада, 2001.
02.50 “Попелюшка”.
03.25 “Молоді вовки”,
РП, 1997.
05.10 Терміново потрібно.
07.50 Ти можеш.
08.10 Мультсеріал.
08.55 “Мостовяки”.
09.55 “Кольори
щастя”.
11.10 “Є справа”,
комедія, РП, 2002.
12.50 Кулінарний
журнал.
13.20, 15.30, 17.00,
18.50 Чарівне Свентокжиське.
13.25 Телетурнір.
15.00 Сімейний
турнір.
15.40 Босоніж по
світу.
16.30, 21.05, 06.00
Кабаре.
17.05 Слово на неділю.
17.20 “Чорна борода”,
пригодницький
фільм, США, 2005.
19.00 Панорама.
20.05 “Постав на
мільйон”.
22.30 Концерт Сілезької пісні.
23.30 Фестиваль
театру польського
радіо.
00.15, 04.05 “Тінь
сумніву”.
01.40 “Скеля Малхолланд”.
05.40 Кабаре.

03.05 “Короткий
фільм про вбивство”.
04.40 “Сауна”, РП.
TVP-2

07.00 Слово на неділю.
07.15 “Забута експедиція Дарвіна”.
08.10 Природа дає
здачі.
08.45 “Глибока вода”.
09.40 Кольори щастя”.
10.45, 01.05 Зона
зірок.
11.15 “Великий каньйон”.
12.15 Кулінарний
журнал.
12.50 “Ашанті”.
15.00 Сімейний
турнір.
15.35 Босоніж по
світу.
16.15, 19.50 Фестиваль зачарованої
пісні ім.Марека
Грехути.
17.15 “І в горі, і в
радості”.
18.10, 21.05 Кабаре.
19.00 Панорама.
22.10 “Точка кипіння”.
00.00 Концерт віртуозів у Шенбрунні.
01.30 “Тому що вона
звела мене з розуму”.
03.20 “Паноптікум”.
05.10 “Ворони”.
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O rozstrzelaniu w łuckim więzieniu w 1941 roku
Про розстріл у Луцькій в’язниці 1941 року
Często w pracach badawczych jest tak, że prowadząc poszukiwa- Часто в дослідницькій роботі буває так, що, проводячи поnia w celu ujawnienia jednej tajemnicy przypadkowo odkrywasz шук з метою розкрити одну таємницю, випадково відкриваєш
inną.
іншу.
Na terytorium byłego Łuckiego Zamku
Okolnego znajduje się Klasztor Brygidek, zabytek architektury o skali narodowej. Składa
się on z zespołu budynków – centralnej świątyni, cel i budynków użytkowych. Klasztor jest
związany z historią Zakonu św. Brygidy, zakonnice którego w 1624 r. zaprosiła do Łucka
małżonka łuckiego chorążego, pani Siemaszkowa. W latach 1724 i 1781 pożary znacznie
uszkodziły klasztor, jednak liczna pomoc nadchodząca od polskiej ludności szybko podniosła go z ruin. W 1890 roku w budynku umiejscowiono więzienie, które znajdowało się tam
za czasów autokracji, reżimu sowieckiego
(przed i po II wojnie światowej) oraz niemieckiej okupacji.
Dzieje tej pamiątki są związane ze smutnymi i tragicznymi wydarzeniami w życiu miasta i całego Wołynia, które weszły do historii,
jako rozstrzelanie więźniów przez NKWD 2324 czerwca 1941 roku.
O tych wydarzeniach dużo już pisano,
pierwsze publikacje ukazały się w ukraińskiej
prasie podczas niemieckiej okupacji. W czasach sowieckich temat ten był zakazany, kilka
publikacji pojawiło się za granicą. Dopiero
po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości
ocaleni byli więźniowie zaczęli pisać o wydarzeniach z dnia 23 czerwca 1941 roku w Łucku, jak o najokropniejszych swoich przeżyciach.
Ludzi rozstrzeliwano najpierw na zachodnim dziedzińcu, potem na wschodnim. Zginęli
wszyscy, za wyjątkiem kilku osób. W źródłach
wskazane są różne liczby ofiar – od dwóch do
czterech tysięcy.
Należy zauważyć, że najbardziej szczegółowo i dokładnie opisał to w swojej książce «Pod
murami Łuckiego więzienia» Mykoła Kudela
– były więzień, którego ominęła kula podczas
strzelaniny. Wymienia on cztery groby (jednak, niestety, nie uściśla ich lokalizacji). Podczas niemieckiej okupacji stworzono Komisję,
która w lipcu 1941 za pomocą publiczności i
narodowo-patriotycznej inteligencji Wołynia
usypała na grobach kopce, obłożyła je murawą, zainstalowała dębowe krzyże, postawiła
niskie ogrodzenie, umocowała tablice z napisami, na których była wskazana liczba pogrzebanych więźniów, odpowiednio 1200, 800,
300, 1800. Z inicjatywy Komisji w ostatnią
niedzielę sierpnia 1941 roku odbył się oficjalny pogrzeb, składanie wieńców i nabożeństwo
pogrzebowe.
Po uwolnieniu Łucka w 1944 roku więzienie
było ponownie używane przez władze radzieckie. Mykoła Kudela w swojej książce powołuje
się na opowiadanie I. Manuilyka, który w 1944
roku był więźniem w Łucku, widział te groby i
był świadkiem, jak według rozkazu NKWD zostały ścięte krzyże, a groby zostały zrównane z
ziemią. Od tego czasu do naszych dni nie pozostały po nich żadne widoczne ślady. Ludzie
przekazywali sobie tę informację z ust do ust. Ta
zbrodnia przez cały czas była starannie ukrywana przez reżim totalitarny, aby ta strona naszej
historii odeszła w zapomnienie. Jednak mimo
wszystko nie udało się jej wymazać z pamięci
społeczeństwa.
20 lipca 1989 roku na Placu Zamkowym
odbyła się pierwsza zakazana przez ówczesne władze manifestacja, podczas której
publicznie oznajmiono, że NKWD dokonało zbrodni przeciw ludzkości, strzelając
w czerwcu 1941 roku do tysięcy więźniów
łuckiego więzienia. To wydarzenie poruszyło społeczeństwo i według słów obywateli już
31 lipca 1989 roku prokuratura Obwodu Wołyńskiego wszczęła śledztwo w sprawie rozstrzelania w dniu 23 czerwca 1941 roku. W
latach 1990 z inicjatywy społecznej w trzech
miejscach, gdzie zostali pogrzebani więźniowie, postawiono pomnik i tablice pamiątkowe.
Czwarte miejsce, czyli grób na byłym wschodnim dziedzińcu, nie zostało oznaczone, ponieważ w tym czasie dziedziniec był już zabudowany.
Badaj ąc materiały archiwalne ze zbiorów Państwowego Rezerwatu HistorycznoKulturalnego w Łucku, zwróciliśmy uwagę na

няли із землею і заасфальтували. Відтоді до
наших днів не залишилося жодних візуальних ознак цих могил. Лише народна пам'ять
передавала з вуст в уста інформацію про них.
Цей злочин тоталітарний режим старанно
замовчував протягом свого існування, щоб
така сторінка нашої історії була забута. Але,
не дивлячись ні на що, стерти її з народної
пам’яті не вдалося.

На території колишнього Монастиря Бригіток (серпень, 2009 р.)

informację ze sprawozdania o badaniu archeologicznym z 1991 roku, przeprowadzonym
pod kierunkiem Światosława Terskiego (lwowskiego archeologa, znanego czytelnikom jako
autora książki «Łuczesk w X–XIV wiekach»).
W sprawozdaniu odnotowano, że podczas kopania rowu w pobliżu Klasztoru Brygidek, na
terenie byłego Kinotechpromu zostały odkryte
skupiska ludzkich kości. Badacz przypuszczał,
że może to być wspólny grób rozstrzelanych
więźniów. Po zestawieniu zeznań świadków
tych wydarzeń i danych archeologicznych
przedstawiono roboczą hipotezę, że mógł to
być wspomniany grób na wschodnim dziedzińcu.

На території колишнього Окольного
Луцького замку розташований Монастир
Бригіток – пам’ятка архітектури національного значення. Він складається із комплексу
споруд – центрального храму, келій і господарських приміщень. Монастир пов’язаний
з історією ордену святої Бригіти, законниць
якого запросила до Луцька у 1624 році дружина луцького хорунжого пані Семашкова.
У 1724 і 1781 роках пожежі завдали монастирю значної шкоди, але численні надходження
від польського населення швидко піднімали
його із руїн. З 1890 року будівля була облаштована під окружну в’язницю, яка існувала в часи самодержавства, радянської влади
(до і після Другої світової війни) та німецької
W 2009 roku Rada Miasta przyjęła doce- окупації.
lowy program upamiętnienia ofiar rozstrzelanych w łuckim więzieniu, w ramach którego
Історія цієї пам’ятки пов’язана із сумниpodjęto decyzję o rozpoczęciu prac badawczych ми і трагічними подіями в житті міста та
i prowadzeniu wykopalisk właśnie w tym miej- всієї Волині, які увійшли в історію як розscu.
стріл в’язнів органами НКВС 23-24 червня
Podczas prac wykopaliskowych ujawniono 1941 року.
materiały informacyjne: próbki zielonego munПро ці події написано вже не мало, перші
duru, wojskowego obuwia, metalowych guzi- публікації з’являються в українській пресі
ków z odzieży (w tym również pięcioramienne під час німецької окупації. За радянського
gwiazdki), a także 6 ebonitowych identyfika- часу це замовчувалося, лише за кордоном
torów żołnierzy według wzoru z 1941 roku (o в діаспорі з'явилося декілька публікацій. Зі
nazwie «nieśmiertelnik»), które należały do żoł- здобуттям Україною незалежності вцілілі коnierzy Armii Czerwonej na początku radziecko лишні в’язні почали висвітлювати на сторін-niemieckiej wojny. W identyfikatorze w formie ках преси події 23 червня 1941 року у Луцьку,
kapsuły przechowywano kartkę, na której była як найжахливіші події у своєму житті.
zamieszczona informacja o żołnierzu. ZnaleРозстріл проходив спочатку на західному
ziono sześć kapsułek, w których znajdowały się подвір'ї, потім на східному. Були розстріляні,
tylko dwie nieczytelne kartki.
за винятком декількох осіб, усі в'язні. У джеWedług odnalezionych materiałów ustalo- релах вказується різна кількість жертв – від
no , że był to pochówek radzieckich żołnierzy. двох до чотирьох тисяч чоловік.
Należy zauważyć, że informacji o masowych
Треба відмітити, що найбільше та найдеgrobach żołnierzy radzieckich w pobliżu wię- тальніше це описав у своїй книзі «Під муzienia nie było w żadnym ze znanych nam рами Луцької тюрми» Микола Куделя – коźródeł tego czasu lub świadectwach naocz- лишній в’язень, якого оминула куля під час
nych świadków. Z tego powodu prowadzono розстрілу. Він згадує чотири могили (але, на
długotrwałe poszukiwania archiwalne, w wy- жаль, не вказує точне їх місцезнаходження).
niku których ujawniono, że w czasie niemie- Під час німецької окупації була створена коckiej okupacji łuckie więzienie było używane місія, яка в липні 1941 року, при допомозі
jako obóz jeniecki «Stalag nr 360». W tym громадськості та національно-патріотичної
obozie od października 1941 roku do czerw- інтелігенції Волині, зробила насип над моca 1942 roku zmarło od głodu i zimna albo гилами, обклала їх дерном, встановила дуzostało rozstrzelanych 10530 osób. Większość бові хрести-фігури, обгородила низенькою
ofiar pochowano w pobliżu wsi Gnidawa. огорожею, встановила таблички з написаObecnie była wieś Gnidawa znajduje się na ми, на яких вказувалася кількість поховаterenie miasta. W 1975 roku na miejscu po- них в’язнів, відповідно 1200, 800, 300, 1800.
chówku, w dzielnicy, gdzie przecinają się uli- З ініціативи комісії в останню неділю серпня
ce Gnidawska i Potebni, wzniesiono pomnik 1941 року відбувся офіційний похорон, по– granitowy obelisk, na płycie którego napi- кладання вінків і відправа панахиди.
sano: «Ofiarom faszyzmu od obywateli miasta
Після звільнення Луцька в 1944 році тюрŁucka». 22 czerwca 2010 roku 314 żołnierzy ма знову використовувалася радянською
Armii Czerwonej pochowano na nowo z woj- владою за призначенням. Микола Куделя у
skowym uhonorowaniem.
своїй книзі посилається на розповідь І. Мануйлика, який у 1944 році був в’язнем Луцької тюрми, бачив ці могили і був свідком того,
Jurij MAZURYK,
c złonek Narodowego як за наказом енкаведистів на чотирьох моZwiązku Krajoznawców Ukrainy гилах хрести-фігури зрізали, а могили зрів-

20 липня 1989 року на Замковій площі в
обласному центрі відбувся перший несанкціонований тодішньою владою мітинг. На
мітингу було публічно заявлено, що органи
НКВС скоїли злочин проти людства, розстрілявши у червні 1941 року тисячі в’язнів
Луцької тюрми. Це сколихнуло суспільство і
за заявами громадян вже 31 липня 1989 року
прокуратурою Волинської області була порушена кримінальна справа за фактом розстрілу 23 червня 1941 року в’язнів Луцької тюрми. В 1990-х роках з ініціативи громадськості
в трьох місцях, де були поховані в’язні,
встановили пам’ятні знаки та меморіальні
дошки. Четверте місце, тобто могила на колишньому східному подвір’ї, залишилося не
означеним, оскільки вже на той час подвір’я
було забудоване.
Опрацьовуючи архівні матеріали з фондів
Державного історико-культурного заповідника у Луцьку, ми звернули увагу на інформацію із звіту про археологічні дослідження,
проведені в 1991 році під керівництвом Святослава Терського (львівського археолога, відомого читачам як автора книги «Лучеськ в
X – XIV ст.»). У звіті повідомлялося, що під
час проведення шурфування біля монастиря
Бригіток, на території колишнього кінотехпрому, було виявлено скупчення людських кісток. Дослідник припустив, що це може бути
братська могила розстріляних в’язнів. Після
співставлення свідчень очевидців та археологічних даних була висунута робоча гіпотеза,
що це могла бути могила зі східного подвір'я.
У 2009 році міська рада прийняла цільову програму по увічненню пам'яті жертв
розстрілу в Луцькій в’язниці, у рамках якої
було вирішено розпочати польові пошукові
роботи та провести розкопки саме з цього
місця.
Під час розкопок було виявлено супровідний матеріал: фрагменти уніформи зеленого
кольору, армійське взуття (чоботи, черевики), металеві ґудзики від одягу (в тому числі
із зображенням п’ятикутної зірки), а також
6 ебонітових капсул – солдатських ідентифікаторів зразка 1941 року (так звані «смертники»), які носили військовослужбовці Червоної Армії на початку радянсько-німецької
війни. В капсулі повинен був зберігатися папірець з даними про червоноармійця. Із шести знайдених медальйонів такі папірці були
виявлені лише у 2-х, але в результаті поганої
герметизації вони зітліли.
За виявленими знахідками було ідентифіковано, що це поховання радянських військовослужбовців. Треба відмітити, що інформація про масові поховання радянських
військовослужбовців біля в’язниці була відсутня в будь-яких відомих нам на той час
джерелах чи свідченнях очевидців. У зв’язку
з цим був проведений тривалий архівний пошук, внаслідок якого вдалося з’ясувати, що
під час німецької окупації Луцька в’язниця
використовувалася під табір для військовополонених «Шталаг №360». У ньому з жовтня 1941 по червень 1942 року померли від
голоду та холоду або були розстріляні 10530
чоловік. Значна частина загиблих військовополонених була похована біля села Гнідава.
Нині колишнє село Гнідава є територією міста. В 1975 році на місці поховань, у районі,
де пересікаються сучасні вулиці Гнідавська
і Потебні, був споруджений пам’ятник — на
гранітному обеліску встановлена дошка з
написом "Жертвам фашизму від громадян
м. Луцька". 22 червня 2010 року 314 останків
червоноармійців перепоховали з військовими почестями.
Юрій МАЗУРИК, член Національної
спілки краєзнавців України
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I znów dzień żałoby

І знову день трауру

22 czerwca to krwawa data, «podarowana» nam przez narodowego socjalistę Hitlera i czerwonego dyktatora Stalina. Teraz
cały świat wie, jak doszło do tragicznego 22 czerwca 1941 roku,
wszyscy oprócz komunistów z obozu Symonenki. Należy przypomnieć, co poprzedziło tamte tragiczne wydarzenia. Na przykład,
o rozbiorze Polski we wrześniu 1939 roku.

22 червня – кривава дата, «подарована» нам націоналсоціалістом Гітлером і червоним диктатором Сталіним. Тепер весь світ знає передісторію 22 червня 1941 року, крім
комуністів-симоненківців. Варто нагадувати, що передувало
тим трагічним подіям. Наприклад, розчленування Польщі у
вересні 1939 року.

Wydaje się, że nie ma powodu, aby odnieść się do bazgraniny «sowieckich» ówczesnych
gazet. A jednak nie. W gazecie
«Wolna praca» (później zostanie nazwana «Wołyniem
Radzieckim») w numerze 12 z
dnia 10 października 1939 roku,
przechowywanej w Obwodowym Archiwum Państwowym,
ponad połowę strony poświęcono wystąpieniu Hitlera w
Reichstagu! Jego mowa ku czci
niemieckich żołnierzy poległych na froncie polskim trwała
półtorej godziny po krótkim
wystąpieniu Goeringa.
Co sojusznik Stalina ogłosił
światu? Adolf cieszył się, że w
Europie zostało zlikwidowane
36-milionowe państwo z jego
50 dywizjami. Wymienił liczbę poległych «Aryjczyków»
– 10 572 oraz liczbę wziętych
do niewoli polskich żołnierzy.
Przy tym upokorzył Polaków,
stwierdzając, że ich państwo nie
było zdolne do przetrwania ze
swojej natury, ponieważ zostało założone «na kościach, krwi
Niemców i Rosjan». Stwierdził,
że państwem rządziła klika
arystokratyczna, która miała
wsparcie nie więcej niż 15 procent obywateli, a także odwoływała się do obraz, prowokacji w

Немає, здавалося б, резону посилатися на писанину
«совєцьких» тогочасних газет. Аж ні! У газеті «Вільна
праця» (пізніше її назвуть
«Радянська Волинь») у числі
12 від 10 жовтня 1939 року,
що зберігається в обласному
державному архіві, більше
половини сторінки заповнено викладом промови фюрера в Рейхстазі! Він виступив з
півторагодинною промовою
після короткого вступного
слова Герінга і вшанування
пам’яті загиблих німецьких
вояків на польському фронті.
Що ж декларував союзник
Сталіна світові? Адольф радів у зв’язку із тим, що в Європі ліквідовано 36-мільйонну державу з її 50 дивізіями,
назвав число загиблих «арійців» – 10 572, а також кількість взятих у полон польських військових. Принизив
при цьому поляків, мовляв,
їх держава була нежиттєздатна як така, що створена «на
костях, крові німців і росіян». Цією державою управляла аристократична кліка,
що мала підтримку не більше
15 відсотків громадян, і вдавалася до образ, провокацій
щодо німців, які намагалися

stosunku do Niemców, którzy
starali się rozwiązywać spory
na drodze pokojowej… Oczywiście ta retoryka była kłamstwem!
Rosję (o żadnym Związku nie było mowy!), uważa za
swojego sprzymierzeńca. Hitler «nie widzi powodów, które
przeszkadzałyby ścisłej współpracy pomiędzy krajami», a
«różność reżimów nie może
przeszkadzać wspólnej czynnej
walce o pokój. Pakt (chodziło o
pakt Ribbentrop – Mołotow –
aut.) jest zwrotnym punktem w
rozwoju polityki zagranicznej,
podstawą trwałej i szczęśliwej
współpracy Niemiec i Rosji na
rzecz eliminowania ognisk wojny i gwarancji bezpieczeństwa
narodów». Takie było kłamstwo dla świata, w które ani
jeden, ani drugi tyran, oczywiście, nie wierzył, przygotowując
nowe konflikty!
Fuhrer oznajmiał radośnie,
że plany ekspansji na Ukrainę
są przemyślane i «dzięki staraniom Niemiec i Rosji (!) zapanuje spokój i pokój», że ich
interesy «pokrywają się». W
odniesieniu do innych państw
była to krytyka i Ligi Narodów, i Traktatu Wersalskiego,
i ostrzeganie państw Europy o

tym, że «nie ma sensu prowadzić wojny o przywrócenie Polski, która nigdy nie powstanie»,
ponieważ «gwarantują to dwa
największe w świecie państwa»!
Oficjalnie gwarantują, ale żadne z nich nie planuje dotrzymać danych obietnic.
Jako apoteoza tej faszystowsko-stalinowskiej retoryki z
ust Hitlera zabrzmiało: «Kraje europejskie powinny być
wdzięczne Rosji i Niemcom
za to, że pragną oni zamienić
to ognisko niepokoju w strefę
pokojowego rozwoju». Chodziło o rozbiór Polski w imię
bezpieczeństwa europejskiego
w przededniu aneksji Bałtyku
przez Stalina!
Jednak hitlerowskie Niemcy,
zdaniem swego lidera, od razu
oznajmiły o własnym celu – odzyskaniu straconych w czasie I
wojny światowej kolonii, utworzeniu «nowego porządku» w
Europie. Stalin również poszerzył swoje imperium, zniewalając Ukrainę Zachodnią i Białoruś Zachodnią.
…Zbliżał się dzień 22 czerwca 1941 roku.

Walerian TYNCZUK

вирішувати спірні питання
мирним шляхом… Звичайно,
що така риторика – брехня!
Стосовно Росії (який там
Союз!), то вважає її своїм союзником. Гітлер «не бачить
причин, які б були перешкодою для тісного співробітництва між державами», а
«різниця режимів не може
перешкодити спільній активній боротьбі за мир. Пакт
(йдеться про пакт Ріббентропа – Молотова, – авт.) – поворотний пункт у розвитку
зовнішньої політики, основа
тривалого і щасливого співробітництва Німеччини і Росії у справі ліквідації вогнищ
війни і гарантування безпеки
народів». Яка брехня для світу, у яку ні один, ні другий
тиран, звичайно, не вірили,
готуючи нові авантюри!
Фюрер заливався солов’єм, говорячи, що плани
експансії стосовно України
вигадка, і «зусиллями Німеччини та Росії (!) встановлюється спокій і мир»,
а їх інтереси «тут повністю
збігаються». Що ж до інших
держав – то це і критика Ліги
Націй та Версальського договору, і попередження держав
Європи про те, що «нема сен-

су вести війну за відновлення
Польщі, яка ніколи не оживе», мовляв, «це гарантують
дві найбільші в світі держави»! Гарантують, так би мовити, тримаючи один одному
дулі кожен у своїй кишені.
Як
апофеоз
цієї
фашистсько-сталінської риторики прозвучало з вуст Гітлера: «Європейські держави
повинні бути вдячні Росії
та Німеччині за те, що вони
готові перетворити це вогнище неспокою в зону мирного
розвитку». Йшлося про поділену між агресорами Польщу
в ім’я європейської безпеки
напередодні загарбання Сталіним Прибалтики!
Правда, гітлерівська Німеччина, словами свого лідера, тут же заявила про свою
мету – повернення втрачених під час Першої світової
війни колоній, встановлення
«нового порядку» в Європі. Сталін свою імперію теж
розширив, принісши поневолення Західній Україні й
Західній Білорусії.
…22 червня 1941 року
було вже не за горами.
Валеріан ТИНЧУК

Wacław Lipiński – syn Polski i Ukrainy
В’ячеслав Липинський – син Польщі та України
14 czerwca minęło 80 lat odkąd
przestało bić serce znanego
historyka, socjologa, polityka,
dyplomaty i publicysty Wacława
Lipińskiego.

14 червня виповнилося 80 років, відколи
перестало битися серце відомого історика,
соціолога, політика, дипломата, публіциста
В’ячеслава Казимировича Липинського.
Дитинство майбутнього громадського діяча
пройшло у родинному маєтку, де й народився
В’ячеслав 18 квітня 1882 року, у селі Затурці, що
на Волині. Рід Липинських належав до польської
шляхти, зокрема до гербу Бродзіч, що походив із
Мазовії.
В’ячеслав Липинський здобував освіту у
Луцькій, Житомирській та Київській гімназіях, долучився до активної участі у громадськополітичному житті. Одночасно був членом української студентської організації «Громада» та
польської студентської організації «Коло». Ще
будучи гімназистом, Липинський займав активну громадську позицію. Виступав за те, щоб
об’єднати православну і римо-католицьку молодь
в один гурток. Із 1902 року відбував військову
службу, відтоді і до кінця свого життя хворів на
туберкульоз.
Згодом продовжує навчання у Яґеллонському
університеті, де вивчає агрономію, історію. Історія та соціологія стали подальшим його зацікавленням під час навчання у Женевському університеті.
На особливу увагу заслуговують наукові праці
В’ячеслава Липинського. В одній із перших робіт
«Шляхта в Україні: її участь в житті українського народу на тлі його історії», що побачила світ
у 1909 році у Кракові йдеться про те, який шлях
мусить обрати польська шляхта в Україні. На думку молодого дослідника, вона повинна відійти від
позицій колонізаторства і підтримувати народ у
його прагненні до волевиявлення та власної державотворчості.
Із початком національно-визвольних змагань у
1917 році Липинський стає одним із прибічників
державної незалежності, котрі були опонентами
федералістів (переважно соціалістичної орієнтації), таких як Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Володимир Винниченко. Він навіть очолив
групу «Вільна Україна», яка виступала за незалежність України від більшовиків.

Dzieciństwo przyszłego działacza społecznego upłynęło we wsi Zaturce na Wołyniu w rodzinnym domu, w którym Wacław urodził się 18 kwietnia 1882 roku. Ród
Lipińskich należał do polskiej szlachty z
Mazowsza, noszącej herb Brodzicz.
Wacław Lipiński zdobywał wykształcenie w szkołach w Łucku, Żytomierzu
i Kijowie. Jako aktywny uczestnik życia
społeczno-politycznego był członkiem
ukraińskiej studenckiej organizacji „Gromada” i polskiej organizacji studenckiej
„Koło”. Występował za zjednoczeniem kół
młodzieży prawosławnej i rzymskokatolickiej. Odbywając służbę wojskową nabawił
się gruźlicy, na którą chorował do końca
życia.
W kolejnych latach Lipiński studiował
agronomię a także historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Historia i
socjologia interesowały go także później,
podczas studiów na uniwersytecie w Genewie.
Na szczególną uwagę zasługują prace
naukowe Wacława Lipińskiego. W jednej z pierwszych publikacji pod tytułem
„Szlachta na Ukrainie. Udział jej w życiu
narodu na tle jego dziejów” – wydanej w
Krakowie, w 1909 roku – pisze on o drodze,
jaką musi wybrać polska szlachta na Ukrainie. Zdaniem młodego badacza powinna
ona odejść od postawy kolonizatorskiej i
wspierać naród w sprawie wyrażenia woli
i własnej państwowości.
Od początku ukraińskiej rewolucji w
1917 roku Lipiński staje się jednym ze zwolenników ukraińskiej niepodległości państwowej, będąc oponentem federalistów
(przeważnie orientacji socjalistycznej), takich jak Mychajło Gruszewski, Symon PetВ’ячеслав Липинський
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lura czy Wołodymyr Wynnyczenko. Stanął nawet
na czele grupy „Wolna Ukraina”, która walczyła o
niezależność Ukrainy od bolszewików.
Po I wojnie światowej przeprowadza się do
Połtawy, gdzie zajmuje się działalnością polityczną, organizując ruch bogatych właścicieli ziemskich w celu wsparcia narodowej niezależności,
występujący przeciw socjalistycznej i ugodowej
w stosunku do bolszewickiej Rosji polityce Centralnej Rady. Jako obrońca suwerenności Ukrainy i zwolennik zachowania prywatnej własności
ziemi staje się jednym z twórców Ukraińskiej
Partii Demokratyczno-Włościańskiej, założonej
latem 1917 roku. Na zjeździe w Łubniach próbował utworzyć ukraińską jednostkę kawaleryjską,
ale idea ta nie znalazła poparcia ze strony Centralnej Rady.
Po objęciu władzy przez Pawła Skoropadskiego w 1918 roku Wacław Lipiński został ambasadorem Ukrainy w Austro-Węgrzech. Tam
wykazał się świetną dyplomacją i zdobył sławę
mądrego męża stanu. Po porażce ukraińskiej
niezależności podał się do dymisji i zajmował się
tylko nauką. Był jednym z twórców Ukraińskiego Uniwersytetu w Pradze.
Lipiński wydał prace historiozoficzne o przeszłości i współczesnej sytuacji na Ukrainie i w
Polsce. Niezwykle ważne do dziś pozostają jego
artykuły o nacjonalizmie, państwowości i nieza-

(Закінчення. Початок на 11-й сторінці)

leżności. Ciekawy jest list Lipińskiego do Szemeta, w którym pisze: „Nacjonalizm bywa dwojaki:
państwowotwórczy i państwowo-rujnujący, czyli
taki, który sprzyja państwowemu życiu narodu i
taki, który to życie pustoszy. Przykładem pierwszego może być nacjonalizm angielski; drugiego
– nacjonalizm polski, ukraiński. Pierwszy jest
nacjonalizmem terytorialnym, drugi – nacjonalizmem eksterytorialnym i wyznaniowym.
Pierwszy nazywa się patriotyzmem, drugi – szowinizmem”.
Pomimo krótkiego życia Lipiński zdążył
zdziałać niezwykle dużo. Był budowniczym niezależności narodowej tak Polaków, jak i Ukraińców. Przez co do dziś pozostaje synem obu
narodów.
Po ciężkiej chorobie zmarł 4 czerwca 1931
roku w Austrii. Został pochowany w rodzinnych
Zaturcach na Wołyniu. Za czasów radzieckich
wszystkie groby na polskim cmentarzu w tej
miejscowości zostały zniszczone. Już w niezależnej Ukrainie cmentarz został uporządkowany
a na jego miejscu postawiono pomnik. Dworek
Lipińskich – na początku ХХ wieku stanowiący
wraz z przyległym parkiem wizytówkę szlacheckiego rodu - jest obecnie remontowany.
Wiktor JARUCZYK

Після Першої світової війни переїздить до
Полтави, де поринає у політичну діяльність,
організовує рух заможних землевласників на
підтримку національної незалежності, виступає проти соціалістичного й угодницького, по відношенню до більшовицької Росії,
курсу Центральної Ради. Як захисник суверенітету України, прихильник збереження
приватної власності на землю, він стає одним
із організаторів української демократичнохліборобської партії, що була заснована влітку 1917р. На з’їзді в Лубнах робить спробу
сформувати українську кавалерійську частину, але це не знайшло підтримки у секретаріаті Центральної Ради.
Після приходу до влади уряду Павла Скоропадського у 1918 році, В’ячеслав Липинський
став послом України в Австро-Угорщині. Там
проявив себе блискучим дипломатом, зажив
слави мудрого державного діяча. Після поразки української незалежності пішов у відставку і працював виключно на науковому
фронті. Був одним із засновників Українського університету в Празі. Видав історіософські
праці про минувшину та сучасний стан України, Польщі. Надзвичайно важливими досі є
його статті про націоналізм, державність, незалежність. Цікавим є лист Липинського до
Шемета, де він пише: «Націоналізм буває дво-

який: державотворчий і державоруйнуючий –
такий, що сприяє державному життю нації і
такий, що це життя роз’їдає. Прикладом першого може бути націоналізм англійський;
другого – націоналізм польський, український. Перший є націоналізм територіальний,
другий – націоналізм екстериторіальний і віросповідний. Перший називається патріотизмом, другий – шовінізмом».
Попри короткий земний шлях Липинський встиг надзвичайно багато, був він будівельником національної незалежності як
поляків, так і українців. Тож і досі по праву
залишається сином обох народів.
Після важкої хвороби помирає 4 червня
1931 року в Австрії. Був похований у рідних
Затурцях на Волині. За радянської влади усі
могили із польського цвинтаря, як і останнього місця спочинку Липинського, були
зруйновані. Вже у роки незалежності України кладовище було розчищене і на його місці
встановлено пам’ятник. Нині поволі ремонтується сімейний маєток Липинських, який
серйозно був зруйнований безгосподарським
ставленням до пам’яток комуністів. Парк Липинських вважався візитною карткою дворянської сім’ї кінця ХІХ – поч. ХХ століття.
Віктор ЯРУЧИК

Лікарську допомогу особливо цінуємо лише коли хтось із
нас або наших рідних потрапляє у біду. Тоді від лікарів та
Божої ласки залежить здоров’я і життя найважливіших для
кожного з нас людей. З нагоди професійного свята бажаємо членам Кола лікарів при Товаристві польської культури
на Волині ім. Еви Фелінської та усім медичним працівникам ніколи не хворіти, бути щасливими і щоб Ваша титанічна і вкрай необхідна робота завжди була достойно винагороджувана!
Щиро – редакція «Волинського Монітора»
і члени Товариства польської культури на Волині ім. Еви Фелінської
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