Ціна 1,50 грн

Двотижневик
Dwutygodnik

www.monitor-press.com

№ 17 (77) 08.11.2012

Нестор польського
туризму
Nestor polskiej turystyki
За своє життя подолав пішки
майже 140 тис. км
W ciągu życia przeszedł pieszo
140 tys. km
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Дух Шульца панував
у Луцьку
Duch Schulza panował
w Łucku
Актори дрогобицького театру
вперше виступали в Луцьку.
Aktorzy z drohobyckiego teatru
po raz pierwszy przebywali w
Łucku.
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Lekcja patriotyzmu Урок патріотизму
D

la pokoleń Polaków Kostiuchnówka była i jest miejscem szczególnym, które wciąż żyje polską tradycją i historią. Właśnie
w tej poleskiej miejscowości Wołynia latem 1916 roku, odbyły się
najtrudniejsze i najkrwawsze boje na szlaku polskiego żołnierza.
Polska Góra, Reduta Piłsudskiego
i Polski Lasek to miejsca, gdzie hartowano charaktery i osobowości, w
których zrodziła się legenda i nadzieja
na zwycięstwo i odrodzenie z niebytu
państwowości Polski. Bohaterstwo Legionów pod Kostiuchnówką, pozwoliło
zaprezentować Europie Polski Sztandar,
umocnić wiarę polskiego narodu we
własne siły. Krwawy „wołyński sprawdzian” nie poszedł na marne, w listopadzie 1918 Legiony już walczyły o granice swojego niepodległego państwa.
Już tradycyjnie, na początku listopada, na Wołyń do Kostiuchnówki
wyrusza sztafeta rowerowa po Ogień
Niepodległości. Sztafeta jest wspaniałą
lekcją patriotyzmu i formą upamiętnienia i utrzymania tradycji, której korzenie sięgają do międzywojennej tradycji.
3. listopada harcerki i harcerze z
Hufca ZHP w Zgierzu, po raz dwunasty ruszyli z Polski do Kostiuchnówki po Ogień Niepodległości. W dniu
następnym odbyła się msza święta w
intencji Ojczyzny, w łuckiej Katedrze
p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Jak
zawsze interesującym było dla braci
harcerskiej zwiedzanie Łucka i spotkanie z przyjaciółmi.
Dzień 5. listopada rozpoczął się
apelem na cmentarzu w Polskim Lasku
pod Kostiuchnówką. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa i reprezentacje polskich
instytucji centralnych, przedstawiciele
Konsulatu Generalnego RP w Łucku,
przedstawiciele władz i organizacji
społecznych, reprezentacje szkół z Polski i Ukrainy. Po wystąpieniach gości
honorowych i modlitwie, nastąpiło
uroczyste Pobranie Ognia Niepodległości z mogił legionowych.
Razem z młodzieżą polską i ukraińską, kwiaty i wieńce złożyli m.in. Pan
minister Maciej Klimczak z Kancelarii
Prezydenta RP, zastępca dyrektora Na-

rodowego Centrum Kultury Edward
Chudzik, naczelnik ZHP Pani harcmistrz Małgorzata Sinica i zastępca
głównego inspektora nadzoru budowlanego Jacek Szer. Jak zawsze, liczna
była delegacja województwa łódzkiego
na czele z paniami, wojewodą Jolantą
Chełmińską i wicemarszałkiem województwa Dorotą Ryl. Z konsulami
Konsulatu Generalnego w Łucku, panami Krzysztofem Sawickim i Tomaszem
Dwornickim, kwiaty składali przedstawiciele władz ukraińskich na czele z panem Piotrem Zinczukiem, przewodniczącym Rady Rejonu Maniewicze.
Po błogosławieństwie udzielonym
przez ks. proboszcza Andrzeja Kwiczali Sztafeta Rowerowa „Ogień Niepodległości” ruszyła w drogę. W drodze
do cmentarza w Wołczesku, Sztafecie
asystowali prawie wszyscy uczestnicy
uroczystości. Ciepło pożegnano harcerzy, którzy mieli przed sobą do pokonania „tylko” 700 kilometrów w zimnej
i deszczowej listopadowej aurze. Dla
młodych ludzi to wielkie wyzwanie, ale
równieź wyróżnienie i wspaniała lekcja
patriotyzmu.
Ogień Niepodległości z Kostiuchnówki, wieziony na Centralne Obchody Święta Niepodległości do Warszawy, po „drodze” odbierany jest także
przez młodzież i władze wielu miejscowości, m.in. Hrubieszowa, Zamościa,
Chełma, Lublina i wielu innych, przez
które przejedzie Sztafeta.

P.S. Serdeczne słowa podziękowania i uznania dla dyrektora
Centrum Dialogu w Kostiuchnówce Pana harcmistrza Jarosława
Góreckiego, który jak zawsze, z
honorem pełnił obowiązki gospodarza Domu i Uroczystości.
Walentyn WAKOLUK

Д

ля багатьох поколінь поляків Костюхнівка була і є особливим
місцем, яке все ще живе польською традицією та історією. Саме
в цьому поліському селі на Волині влітку 1916 року відбулися найважчі і найкривавіші бої на військовому шляху польського солдата.
Польська Гора, Редут Пілсудського і Польский Ліс – місця, де гартувалися характери і особистості, у
яких народилася легенда і надія на
перемогу та відродження з небуття
польської державності. Героїзм Легіонів під Костюхнівкою дозволив
продемонструвати Європі польський штандар, зміцнити віру польського народу у власні сили. Кривавий «волинський екзамен» не був
даремним: у листопаді 1918 року Легіони вже боролися за кордони своєї
незалежної держави.
Уже традиційно на початку листопада на Волинь, до Костюхнівки,
вирушає велосипедна естафета, щоб
узяти тут Вогонь Незалежності. Естафета є добрим уроком патріотизму і способом увіковічнити і підтримати традицію, коріння якої – у
традиції міжвоєнній.
3 листопада харцери із Загону Спілки польських харцерів у місті Зґєж
удванадцяте вирушили з Польщі до
Костюхнівки за Вогнем Незалежності.
Наступного дня відбулося богослужіння за Батьківщину в Кафедральному
костелі Святих Апостолів Петра і Павла. Як завжди, харцерам було цікаво відвідати Луцьк та зустрітися із друзями.
5 листопада день розпочався «перекличкою полеглих» на кладовищі
в Польському Лісі під Костюхнівкою.
В урочистостях взяли участь представники духовенства та делегації
польських центральних органів влади, представники Генерального консульства РП в Луцьку, органів влади
та громадських організацій, шкіл із
Польщі та України. Після виступів почесних гостей та після молитви було
урочисто запалено Вогонь Незалежності на могилах легіонерів.
Разом із польською та українською
молоддю квіти та вінки поклали міністр Мачєй Клімчак з Канцелярії

Президента РП, заступник директора Національного центру культури
Едвард Худзік, керівник Спілки польських харцерів харцмістш Малгожата Сініца і заступник головного інспектора будівельної інспекції Яцек
Шер. Як завжди, чисельною була
делегація з Лодзького воєводства на
чолі з воєводою Йолантою Хелмінською і віце-маршалом воєводства
Доротою Риль. Разом із консулами Генерального консульства РП у
Луцьку Кшиштофом Савіцьким і Томашем Дворніцьким квіти поклали
представники українських органів
влади на чолі з головою Маневицької
районної ради Петром Зінчуком.
Після того, як пробощ Анджей
Квічала благословив велосипедну
естафету «Вогонь Незалежності»,
вона вирушила в дорогу. На шляху
до кладовища у Вовчеську естафету
супроводжували майже всі учасники урочистостей. Тут вони тепло
попрощалися із харцерами, які ще
мали перед собою «лише» 700 км холодної та дощової листопадової дороги. Для молодих людей – це великий виклик, але також нагорода та
прекрасний урок патріотизму.
Вогонь Незалежності з Костюхнівки,
який везуть у лампадках на День незалежності до Варшави, по дорозі отримує молодь та органи влади багатьох
населених пунктів, зокрема, Грубешова,
Замостя, Холма, Любліна і багатьох інших, через які проходить естафета.

P.S.: Висловлюємо слова щирої
вдячності директорові Центру
Діалогу в Костюхнівці – харцмістшу Ярославові Гурецькому,
котрий, як завжди, з честю
виконував обов’язки господаря
дому та урочистостей.
Валентин ВАКОЛЮК

KOZAK SYSTEM: «Жити
треба тут, в Україні»
KOZAK SYSTEM:
„Mieszkać należy tutaj, na
Ukrainie”
Треба вчитися. Нічого не буває одразу.
Trzeba uczyć się. Nic nie
jest natychmiast.
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Пілсудський
у Маневичах
Piłsudski
w Maniewiczach
Маловідома сторінка з життя
Маршала.
Mało znane wydarzenie z życia
Marszałka.
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Не стало
Людини-легенди
Odszedł
Człowiek-legenda
Найменше мене потребують
українці. Я для них чужий.
Najmniej jestem potrzebny Ukraińcom. Jestem dla nich obcy.
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На часі

8 листопада 2012

Kac powyborczy

Похмілля після виборів

Kolejne wybory parlamentarne stały się historią i już określono
450 szczęśliwców, którzy zdołali «chwycić za ogon cudownego
ptaka» i będą rządzić państwem przez następne pięć lat. Tylko
absolutny optymista, być może, jeszcze wierzy w to, że kolejne
wyścigi parlamentarne przyniosą pożądane zmiany na lepsze
dla wszystkich (?) Ukraińców.

Чергові парламентські вибори стали історією і вже визначилися 450 щасливчиків, котрі «впіймали за хвіст» жар-птицю
і керуватимуть державою упродовж наступної п’ятирічки.
Лише відвертий оптиміст, схоже, ще вірить, що чергові парламентські перегони принесуть бажані зміни на краще для
всіх (?) українців.

lub Czy istnieje punkt zwrotny?

Najokropniejsze
wyniki
były wykazane w okręgach
większościowych, gdzie w 90%
zwycięstwo zdobyły «worki z
pieniędzmi», władcy nowoczesnego typu. W przededniu
wyborów, mimo niejednokrotnych propozycji, «MW» celowo
nie pisał o masowej orgii, która
ogarnęła gazety, radio, telewizję, Internet, billboardy i co
najgorzej – nasze umysły. Robiliśmy to świadomie, aby nam
nie zarzucano ideologicznej
stronniczości i konieczności
zarabiania. Redakcja w swoim
czasie, postanowiła nie czynić
naszego wydania, uczestnikiem
brudnych technologii poprzez
udzielenie łam prasowych oligarchom, którzy podkupili prawie wszystkie funkcjonujące
media, pod przykrywką legalnej publikacji materiałów promocyjnych. Takie rozwiązanie
uważamy nie za komercyjne,
lecz za zabójcze i wyniszczające. Ono niszczy nie tylko wysepki wolnego dziennikarstwa,
lecz nawet najbardziej trzeźwe
umysły ludzi myślących.
Kiedy ci codziennie z różnych źródeł informacyjnych
wciskają, że dziura to jest
góra, to mimowolnie rozważasz swoją adekwatność. W
żadnym cywilizowanym kraju
świata nie są możliwe masowe
podkupywania, jak to otwarcie przeprowadzano na Ukrainie, zgodnie ze schematami
prawnymi przez ostatnie kilka
miesięcy. Mimowolnie się za-

stanawiasz: «Czym się zajmuje
prokuratura, inne struktury
prawne? Czyich interesów oni
bronią? Dlaczego publicznie
jest deptana Biblia cywilizowanego narodu – Konstytucja?».
Ukryta sprzedaż głosów wyborczych, członków komisji,
urzędników, sędziów, analityków, socjologów, dziennikarzy
przypomina bankiet zdemoralizowanych elementów, w które zamienili się trzeźwo myślący Ukraińcy. Łatwo uczynić z
nich moralnie pijanych lumpenów, okazuje się, można nie
tylko poprzez stosowanie masowych haseł ideologicznych,
lecz też przy pomocy kolorowego papieru, czyli banalnych
pieniędzy. Na pierwszy rzut
oka, to duże pieniądze, jednak
z perspektywy czasu, okażą
się drobiazgiem, który władcy
rzucili dla czasowego zmętnienia rozsądku swoich wasali.
«Obiecanka – dla głupca
radość» – podobne przysłowia stały się atrybutami każdych wyborów. Jednak ostatnie
wyścigi polityczne, jak nigdy
dotąd, czynią ten wyraz aktualnym. Próżnej elokwencji,
okazuje się, łatwo nauczyli
się nawet wczorajsi najgorsi
uczniowie і bandyci, którzy w
najbliższym czasie, w drogich
garniturach, będą się przechadzali po korytarzach Rady. Hasła wspierane przez nieuczciwe
pieniądze czynią cuda. Przed
wyborami, okazuje się, można
zorganizować tragiczną strze-

laninę w supermarkecie Karawan, wyłącznie w tym celu, aby
za cenę ludzkiego życia zdobyć dla siebie prawa, które zezwalają najbogatszym w pełni
uzbroić swoje prywatne wojsko
i zastraszać ludzi, rządzić nimi,
zwyciężać ich. Jakie dalej prawa zostaną zatwierdzone przez
takich «dzielnych»? Nie będzie
ich interesować ani język, ani
edukacja, ani obrona praw i interesów obywateli, tylko własna
nietykalność i bezpieczeństwo
własnego biznesu. Jak to wpłynie na zwykłych Ukraińców?
Nikogo to już nie obchodzi.
To gdzie w takim razie jest
punkt zwrotny? Być może, w
nas samych? Choć to mało
prawdopodobne, jeśli zezwoliliśmy na wybranie miliarderów
i milionerów. Nie zdołaliśmy
znaleźć w swoim otoczeniu dostojnych ludzi і podać ich kandydatury na wybory, tych, którzy naprawdę zatroszczyliby się
o naszą wspólną przyszłość.
Nasze słowa nie są krzykiem
rozpaczy i próbą wybielenia
się, że my pozostajemy czyści,
a inni są winni temu, co się
stało. Wcale nie – wina przegranej przyszłości spoczywa
na każdym z nas. A problem,
jak naprawić stracone lata i
nawet dziesięciolecia, nie będą
rozwiązywać zamorscy obserwatorzy i analitycy. Będziemy
zajmować się tym sami. Innego wyjścia po prostu nie ma.
MW

або Чи існує точка повернення?

Найжахливіші результати
продемонстровані на мажоритарних округах, у яких у
90% перемогу святкували
«грошові мішки», феодали
сучасного типу. Напередодні
виборів, незважаючи на неодноразові пропозиції, «ВМ»
навмисне не писав про масову вакханалію, яка заполонила газети, радіо, телебачення, Інтернет, білборди
і, найгірше – наші мізки. Це
робили свідомо, аби нас не
звинуватили у ідеологічній
заанґажованості та потребі
заробити. У редакції завчасно вирішили не робити наше
видання учасником брудних
технологій, надаючи свою
площу олігархам, котрі скупили практично всі дієві
ЗМІ під виглядом законного
оприлюднення рекламних
матеріалів. Подібну агітацію
вважаємо не комерційною,
а вбивчою і саморуйнівною.
Вона знищує не лише острівці вільної журналістики,
а й останні тверезі думки у
навіть найбільш думаючої
людини.
Коли тобі щоденно з усіх
інформаційних джерел втовкмачують, що яма є горою,
то мимоволі задумаєшся у
своїй адекватності. У жодній
цивілізованій країні світу
неможливі масові підкупи,
які відкрито проводилися
в Україні практично узаконеними схемами упродовж
останніх місяців. Хочеться

запитати: «А куди ж дивиться прокуратура, правоохоронні органи? Чиї інтереси
вони захищають? Чому привселюдно топчеться Біблія
цивілізованого народу –
Конституція?». Прихований
продаж голосів виборців,
членів комісій, чиновників,
суддів, аналітиків, соціологів, журналістів нагадує
шабаш деморалізованих елементів, якими стали думаючі, тверезомислячі українці.
Зробити із них морально
п’яних люмпенів, виявляється, легко можна не тільки масовими ідеологічними
гаслами, а різнокольоровим
папером, тобто банальними
грішми. На перший погляд,
великими, проте, з погляду часу, вони видадуться
дріб’язком, який феодали
кинули заради тимчасового
помутніння здорового глузду своїх васалів.
«Обіцянка – дурню радість» – подібні прислів’я
стали атрибутами кожних
виборів. Проте останні політичні змагання, як ніколи,
роблять вислів актуальним.
Голослівному
красномовству, виявляється, легко навчилися навіть учорашні
двієчники і «братки», котрі
вже найближчим часом у
своїх дорогих костюмах походжатимуть коридорами
Ради. Гасла, підкріплені грубими фінансами, роблять
дива. Напередодні виборів,

виявляється, можна організувати караванівську трагічну стрільбу тільки заради
того, аби ціною людських
життів вибити собі закони,
які дозволять найбільшим
багатіям легально озброїти
«до вух» свої приватні боївки і залякувати людей, керувати ними, підкорювати їх.
Які далі закони затвердять
оці «ділки»? Не мова чи освіта їх цікавитиме, не захист
прав та інтересів громадян, а
власна недоторканість і безпека власних бізнесів. Якою
ціною це відіб’ється звичайним українцям, це вже нікого не хвилюватиме.
Де ж тоді точка повернення? Може, у нас самих?
Проте навряд, якщо дозволили обрати мільярдерів і
мільйонерів. Не зуміли знайти серед себе і висунути на
вибори гідних людей, котрі б
реально могли подбати про
наше із вами майбутнє.
Наші слова – це не вигуки відчаю і спроба вибілити себе, мовляв, ми – чисті,
а решта – винні в тому, що
сталося. Зовсім ні – вина
програного майбутнього лежить на кожному. І проблема, як виправляти втрачені
роки і навіть десятиліття,
вирішуватиметься не заморськими спостерігачами і
аналітиками. Самі це зробимо. Іншого виходу просто не
існує.
ВМ

Pedagodzy Łucka dzielili się doświadczeniem z Polakami

Луцькі освітяни ділилися з поляками досвідом
Dobrą tradycją w partnerskich stosunkach między pedagogami Polski
i Ukrainy stały się wyjazdy na naukowe konferencje praktyczne, na
zaproszenie Polskiego Komitetu OMEP.
W październiku 2012 roku członkowie Wołyń-OMEP zwiedzili Kraków, Częstochowę i
Zieloną Górę. Delegacja składała się z nauczycieli akademickich i studentów Uniwersytetu
Wschodnioeuropejskiego im. Łesi Ukrainki,
pracowników Zarządu Edukacji Łuckiej Rady
Miejskiej, kierowników przedszkoli nr 9, 11, 31,
pedagogów i psychologów miasta Łuck.
Wśród aktualnych problemów omawianych
przez pedagogów obu krajów, była rola wychowania przedszkolnego w przygotowaniu dziecka do współczesnego życia.
Uniwersytet im. Łesi Ukrainki reprezentowały pani docent Katedry Psychologii Ogólnej i
Socjalnej Innesa Filippowa i pani profesor tejże

Katedry Iryna Tomaszewska. Referaty naukowe
wykładowców ukraińskich dotyczyły problemów gospodarczej socjalizacji przedszkolaków,
wartości rodziny ukraińskiej jako ważnych
czynników skutecznej socjalizacji dziecka, samozarządzania pedagoga w działalności przedszkola, kształtowania dziecka we współczesnym
świecie. Polscy koledzy zaprezentowali referaty
o nowoczesnym modelu przedszkolnym w
Unii Europejskiej i Polsce (dr Maria Królica),
doświadczenie polskich pedagogów w zakresie
daltońskiej edukacji w Polsce (Katarzyna Dryjas), a koledzy z Holandii, zwłaszcza prezydent
Międzynarodowego Systemu Daltońskiego
Roel Röhner i wiceprezydent Międzynarodo-

Доброю традицією у партнерських відносинах між освітянами Польщі та
України стали виїзди на науково-практичні конференції на запрошення
Польського комітету ОМЕП.
У жовтні 2012 року члени Волинь-ОМЕП
відвідали Краків, Ченстохову та Зелену Гуру.
У складі делегації були викладачі та студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, працівники
управління освіти Луцької міскої ради, завідувачі дошкільниих закладів №9,11,31, педагоги та психологи міста Луцька.
Серед актуальних проблем, які обговорювали освітяни обох країн, були роль дошкільного виховання у підготовці дитини
до сучасного життя.
СНУ ім. Лесі Українки представляли доцент кафедри загальної та соціальної психології Інесса Філіппова та професор кафедри
вищої школи Ірина Томашевська. Наукові
виступи українських викладачів стосувалися проблем економічної соціалізації дошкільників, цінностей української родини
як важливих факторів успішної соціалізації дитини, самоменеджменту педагога в
професійній діяльності ДНЗ, формування особистості дитини в сучасних умовах.
Польські колеги представили виступи про
сучасну модель дошкільної освіти в Євросоюзі та Польщі (доктор Марія Круліца), досвід польських педагогів щодо дальтонської
освіти в Польщі (Катажина Дрияс), а колеги
з Голландії, зокрема президент Міжнародної дальтонської системи Роел Рохнер і віце-президент Міжнародної
дальтонської системи Пуль
Бруін, розкрили концепцію
str.
дальтонської освіти в школах
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і дошкільних закладах як у світовій спільноті, так і в Голландії. Організатори міжнародної конференції в Зеленій Гурі доктор
Мірослава Нічай-Драг і доктор Анета Сорока-Федорчук підготували для українських
колег зустріч із науковим колом студентів,
що займається вивченням проблем організації успішної роботи із сучасними батьками.
Найбільше вразила членів делегації
робота з дітьми дошкільного віку в інтеграційних закладах, де навчаються діти з
різним рівнем психічного розвитку. Тут у
малечі формують відповідальність, самодисципліну та самоконтроль, проводять доготерапію, музикотерапію, казкотерапію. І
все це в одному просторі: діти займаються
разом. Окрім вихователів, у закладі є психологи, логопеди, помічники вихователя, що
мають спеціальну освіту і відповідні вміння для роботи з такими дітьми. У дитячому садочку сучасне обладнання: кольорове,
зручне, за вимогами школи Марії Монтесорі
чи Долтон. Держава пітримує систему освіти матеріально на 60-70%. А батьки завжди
мають вибір між закладами державними чи
приватними.
Польські педагоги мають можливість вибрати форму професійного
удосконалення при матеріальній підтримці держави як у будь-якому регіональному інституті своєї країни, так і в будьякій освітній установі країн Євросоюзу.

На часі
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wego Systemu Daltońskiego Paul Bruijn, opowiedzieli o koncepcji edukacji daltońskiej w
szkołach i przedszkolach, zarówno we wspólnocie światowej, jak też w Holandii. Organizatorzy konferencji międzynarodowej w Zielonej
Górze dr Mirosława Niczaj-Drag і i dr Aneta
Soroka-Fedorczuk, przygotowały dla ukraińskich gości spotkanie z kółkiem naukowym
studentów studiujących problemy skutecznej
pracy ze współczesnymi rodzicami.
Największe wrażenie na uczestnikach delegacji zrobiło spotkanie z przedszkolakami w zakładach integracyjnych, gdzie uczą się dzieci o
różnym poziomie rozwoju psychicznego. Tutaj
w dziecku kształtowane są: odpowiedzialność,
samodyscyplina i samokontrola, z nim jest
przeprowadzana dogoterapia, muzykoterapia,
bajkoterapia. I wszystko to w jednej przestrzeni:
dzieci są zaangażowane razem. Oprócz wychowawców w zakładzie pracują psycholodzy, logopedzi, asystenci wychowawców posiadający
specjalne wykształcenie i odpowiednie umiejętności w pracy z takimi dziećmi. Przedszkole ma nowoczesny sprzęt: kolorowy, wygodny,
zgodnie z wymaganiami szkoły Marii Montessori czy Daltona. Rząd wspiera system edukacji
w zakresie finansowym o 60-70%. A rodzice
zawsze mogą wybierać między zakładami publicznymi i prywatnymi.
Polscy pedagodzy, wspierani przez rząd finansowo, mają możliwość wyboru formy roz-

woju zawodowego w każdym instytucie regionalnym swojego kraju czy w każdej instytucji
edukacyjnej krajów Unii Europejskiej.
Oprócz uczestnictwa w konferencjach naukowych i zwiedzania zakładów edukacyjnych, udało
się nam zwiedzić najsłynniejsze miejsca w Krakowie i Częstochowie – Kościół Mariacki, Wawel,
Uniwersytet Jagielloński, Sukkienice i Muzeum
Krakowa, a Jasna Góra i Skarbiec w Częstochowie
zauroczyły swoją historią i wielkością.
Komitet Europejski OMEP zaprasza nas do
popularyzacji i realizacji idei zrównoważonego
rozwoju dziecka. Obecnie w specjalnych projektach Światowej Organizacji OMEP (centrum
znajduje się w Szwecji) bierze udział 29 krajów
świata. W lipcu bieżącego roku Wołyń-OMEP
zostało dołączone do światowej rodziny OMEP
i zaproszone do uczestnictwa w konferencji naukowo-praktycznej w Zagrzebiu (Chorwacja) w
maju 2013 roku, gdzie będzie okazja podzielić się
ukraińskim doświadczeniem członków organizacji i zapoznać się z doświadczeniem europejskim.
22 października 2012 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie polskiego i ukraińskiego komitetów OMEP, partnerzy podsumowali pracę w roku kalendarzowym oraz
omówili bieżące problemy i wspólne przedsięwzięcia na następny, 2013 rok.
Inessa FILIPPOWA, zdjęcie autora

Окрім участі в наукових конференціях та
відвідування закладів освіти, нам вдалося відвідати найвидатніші місця у Кракові та Ченстохові – Маріацький собор, Вавель, Яґеллонський університет, суконні ряди та Музей міста
Кракова, а Ясна гора та Музей реліквій у Ченстохові вразили своєю історією та величчю.
Європейський комітет ОМЕП запрошує
нас до популяризації та реалізації ідей стійкого розвитку дитини. Сьогодні в спеціальних проектах Світової організації ОМЕП
(центр знаходиться у Швеції) беруть участь
29 країн світу. У липні нинішнього року
Волинь-ОМЕП було прийнято до світової

сім’ї ОМЕП та запропоновано взяти участь
у науково-практичній конференції в Загребі (Хорватія) в травні 2013 р., де ми маємо
можливість як розповісти про український
досвід членів організації, так і познайомитись із європейським досвідом.
22 жовтня 2012 року у Варшаві відбулося
спільне засідання польського та українського комітетів ОМЕП, партнери підбили підсумки роботи за календарний рік, а також
обговорили актуальні питання та спільні
заходи на наступний, 2013 рік.
Інесса ФІЛІППОВА, фото автора

Ukończono rekonstrukcję
dworca w Łucku

Завершено реконструкцію
луцького вокзалу

Prawie półtora roku trwała rekonstrukcja dworca kolejowego
„Łuck”. W ciągu tego czasu odnowiono gmach dworca, oddano
do użytku most nad torami kolejowymi oraz wyremontowano
plac przed dworcem kolejowym.

Майже півтора року тривала реконструкція приміщення
залізничної станції «Луцьк». Упродовж цього часу оновили
будівлю самого вокзалу, облаштували перехідний міст над
коліями та реконструювали привокзальний майдан.

Uroczystości z okazji oddania do użytku odnowionego
dworca kolejowego odbyły się
27 października. Uczestniczyli
w nich przedstawiciele Dyrekcji Lwowskich Kolei i władz
miejscowych.
Rekonstrukcja dworca kolejowego „Łuck” rozpoczęła się
w czerwcu 2011 roku i trwała
do grudnia 2011 roku. Po przerwie zimowej, w lutym 2012
roku, roboty zostały wznowione i w październiku odnowiony dworzec został oddany do
użytku. Koszt rekonstrukcji
wyniósł 21 mln hrywien.

Informacja:
Pierwszy dworzec kolejowy w Łucku zbudowano
w 1890 roku, po tym, jak
wybudowano kolej od stacji Kiwerce. Wtedy z malutkiego łuckiego dworca,
odjechał pierwszy pociąg
z prędkością 15 wiorst na
godzinę. Następnie kolej budowano w różnych
kierunkach. Dopiero w
1928 roku z Łucka po raz
pierwszy wyjechał pociąg
do Lwowa. W czasie II
wojny światowej dworzec
został doszczętnie zrujnowany, a nowy gmach
zbudowano w 1958 roku.
Rekonstrukcja dworca zaczęła się po 53 latach – w
2011 roku.

Kompleks prac budowlanych przewidywał wzmocnienie wszystkich fundamentów
gmachu dworca, zmianę wodociągu, instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, urządzenie
elektrycznego i wodnego ogrzewania. Zostały także przeplanowane i odnowione wnętrza
dworca, poczekalnia, kasy. Dobudowano drugie piętro, gdzie
znajdują się pokoje, w których
mogą odpocząć pasażerowie.
Oprócz gmachu dworca kolejowego „Łuck”, w ramach rekonstrukcji odnowiono inne
pomieszczenia dworca. Kilka
tygodni przed uroczystościami
ukończyła się rekonstrukcja placu przed dworcem kolejowym.
Urządzono tam skwery z klombami, położono bruk na peronach i na placu. Przypomnimy,
że w sierpniu 2011 roku z okazji
20-lecia niezależności Ukrainy,
został oddany do użytku most
nad torami kolejowymi.
Warto wspomnieć o jeszcze
jednej nowości, dotyczącej kolei. Już ponad miesiąc, z Łucka
do Lwowa i ze Lwowa do Łucka, można dojechać wagonem
spalinowym. Czas podróży
wynosi 2,5 godziny, a cena biletu – 50 hrywien.
Lwowskie Koleje w 2006
roku kupiły dwa szerokotorowe wagony spalinowe 620M,
wyprodukowane przez PESA
Bydgoszcz SA (Polska). Wartość
każdego z nich wyniósł wów-

czas 1,241 mln euro. Obecnie
taki wagon kosztuje około 2 mln
euro. Czas trwania eksploatacji
wagonu spalinowego – 25 lat.
Podczas
uroczystości
otwarcia odnowionego dworca
kolejowego „Łuck” kierownik
Lwowskich Kolei Bogdan Pich
powiedział, że obecnie ten
rejs jest pod stałą obserwacją.
„Jeżeli będzie taka potrzeba,
skonsultujemy się i będziemy
szukać możliwości, żeby jeździł jeszcze jeden taki wagon,”
– zaznaczył Pich.
„Monitor Wołyński” poprosił pasażerów o ocenę takiego
pojazdu. Oto kilka z nich.
„Dla mnie jako studentki to
bardzo wygodne rozwiązanie.
Bilet tańszy niż w autobusie i
nie „trzęsiesz się” 4 godziny w
drodze. Nikt nie stoi nad głową.
Wszystko zgodnie z planem.
Jeden minus – trochę niewygodne siedzenia i za mało miejsca dla nóg. Ale mamy to, co
mamy,” – dzieli się wrażeniami
łucczanka Anastasija Wiwczar.
Zdaniem pasażera Mykoły
Kowalczuka, wagon spalinowy –
to szybki i niezawodny pojazd,
chociaż ogromnym minusem jest
to, że nie włączono jeszcze ogrzewania. „Ale fakt, że taki wagon
jedzie dwie godziny, rekompensuje niekomfortowość. Zwykłym
autobusem jest o wiele gorzej jechać,” – powiedział pasażer.
Oksana CYMBALUK

Оновлений залізничний
вокзал урочисто представили громадськості 27 жовтня
за участі керівництва Львівської залізниці та представників місцевих органів влади.
Роботи з реконструкції
вокзального комплексу залізничної станції «Луцьк»
розпочалися в червні 2011
року та тривали до грудня
2011 року. Після зимової
перерви, в лютому, роботи
були відновлені і в жовтні
2012 року нове приміщення вже було готове до експлуатації. Вартість усіх виконаних робіт становить 21
мільйон гривень.
Комплекс будівельно-ремонтних робіт передбачав
зміцнення існуючих фундаментів споруди вокзалу, заміну мереж водопостачання,
каналізації, електромереж,
влаштування електро-водяного опалення. Було також
переплановано внутрішні
приміщення вокзалу, оздоблено інтер’єри центральної
зали, залу очікування та касових приміщень, надбудовано третій поверх, де нині
функціонують кімнати відпочинку для пасажирів.
Окрім будівлі самої станції «Луцьк», в рамках реконструкції відбулися зміни і в
допоміжних приміщеннях.
За кілька тижнів до відкриття завершилися роботи над благоустроєм привокзальної площі. Зокрема,
там облаштували скверики
з клумбами і лавами, вимостили бруківкою перони та
саму площу. Нагадаємо, що
в серпні 2011 року, з нагоди
20-ї річниці незалежності
України, було здано в експлуатацію давно обіцяний
пішохідний міст над коліями.
Також варто додати про
ще одну новинку, яка стосується залізниці. Вже понад
місяць з Луцька до Львова і
зі Львова до Луцька можна
доїхати рейковим автобу-

сом. Він перебуває у дорозі
2,5 години, а вартість квитка становить приблизно 50
гривень.
Львівська залізниця у
2006 році придбала два
рейкові автобуси РА-620М
виробництва АТ «Песа
Бидгощ» (Польща). Тоді
вартість кожного з них складала 1,241 мільйона євро.
Зараз такий автобус коштує
близько 2 мільйонів євро.
Термін служби рейкових автобусів – 25 років.
Під час відкриття оновленого приміщення вокзальної станції «Луцьк»
начальник Львівської залізниці Богдан Піх розповів,
що нині залізниця активно вивчає цей рейс. «Якщо
буде потреба, порадимося і
шукатимемо можливість ще
одну пару запустити», – зазначив Піх.
«Волинський Монітор»
поцікавився у пасажирів, як
вони оцінюють такий транспорт.
«Мені, як студентці, дуже
зручно. Ціна дешевша, ніж в
автобусі, і не трясешся чотири години в дорозі. Ніхто
над головою не стоїть. Все
чітко по графіку. Єдиний мінус – сидіння трохи незручні, і немає куди подіти ноги,
але маємо, що маємо», –
ділиться враженнями від
рейкового автобуса лучанка
Анастасія Вівчар.

Довідка:
Перший вокзал у
Луцьку збудували в 1890
році. Його звели після
того, як проклали залізницю від станції Ківерці. Тоді від невеличкого луцького вокзалу
відійшов перший потяг
зі швидкістю 15 верств
на годину. Далі будівництво колії від Луцька
розвивалося у різних
напрямках. Лише у 1928
році з Луцька вперше
відправився потяг до
Львова. У роки Другої
світової війни вокзал
був повністю зруйнований і нове приміщення
побудували у 1958 році.
Капітальна реконструкція будівлі розпочалася
лише через 53 роки – у
2011 році.
За словами пасажира Миколи Ковальчука, рейковий
автобус – це швидкий та
надійний транспорт, однак
значним мінусом є те, що
ще не увімкнули опалення.
«Але сам факт, що автобус
їде дві години, компенсує
відсутність
нормального
комфорту. Звичайним автобусом набагато гірше», - сказав чоловік.
Оксана ЦИМБАЛЮК
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Mieczysław Orłowicz – autor pierwszego
turystycznego przewodnika po Wołyniu
Мечислав Орлович – автор першого
туристичного путівника по Волині
Wybitny polski podróżnik i krajoznawca w ciągu życia przeszedł
pieszo 140 tys. kilometrów.
Książka doktora Mieczysława Orłowicza „Ilustrowany
przewodnik po Wołyniu”, wydana w Łucku w 1929 roku,
stała się obecnie unikalnym
egzemplarzem. Znajduje się
ona w Wołyńskim Muzeum
Krajoznawczym, w Muzeum
Książki w Ostrogu, mają ją
też niektórzy kolekcjonerzy i
badacze. Udało mi się kupić w
Lublinie przedruk tego przewodnika z 1929 roku, który
ukazał się w wydawnictwie
„Ruthenus” w Krośnie w 2004
roku. Książka należy do rzadkości, chociażby dlatego, że
jest to pierwszy turystyczny
przewodnik po Wołyniu.

Dziadek z plecaczkiem
na ramionach
Na początku należy opowiedzieć czytelnikom kilka
słów o autorze, który kochał
to, co robił, był prawdziwym
entuzjastą, zrobił dużo dla rozwoju turystyki, dla promowania zabytków w Polsce, w tym i
na Ukrainie Zachodniej, która
wówczas była częścią Rzeczypospolitej. Opisał on pasma
górskie całej Europy, wydał
dziesiątki przewodników po
miastach, krajach, regionach.
Nazywano go chodzącą encyklopedią turystyki i krajoznawstwa.

Romanowie. Przyjechawszy na
nowe miejsce, młody Orłowicz
przede wszystkim interesował
się jego historią i geografią.
Orłowicz studiował prawo na
Uniwersytecie Lwowskim. Jednocześnie był studentem Akademii Handlowej w Wiedniu.
Uczęszczał także na wykłady z
historii sztuki, z geografii oraz
historii we Lwowie i Krakowie.
Podczas studiów i podróży po
Europie, zainteresował się turystyką. Dla młodego badacza,
przede wszystkim, atrakcyjne
były góry. W 1904 zaczął organizować wycieczki w Tatrach.
W 1906 roku, jako doktor prawa, założył we Lwowie Akademicki Klub Turystyczny i stał
się jego prezesem. Był także
współzałożycielem Akademickiego Związku Sportowego.
Często organizował podróże
w Karpaty. W 1914 roku wydał
„Ilustrowany przewodnik po
Galicji”.
W 1917 roku, podczas niesienia służby w Przemyślu,
napisał „Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy”.
W okresie międzywojennym
Orłowicz uczynił wiele dla
rozwoju turystyki w Polsce. Po
II wojnie światowej aktywnie
działał na rzecz odnowienia
turystyki w kraju zdewastowanym wojną, kształtowaniu
kadry turystycznej. W latach

ganizować wycieczek i sam
często wędrował z plecakiem
na ramionach. Zmarł 4 października 1959 roku w wieku
78 lat. Pochowany został w
Warszawie – w Alei Zasłużonych na Powązkach. Jego imieniem nazwano ulicę w stolicy
Polski, szlaki turystyczne, dom
turystów i turystyczny klub. W
1970 roku w Warszawie wydana została książka Orłowicza
„Moje wspomnienia turystyczne”.

Nestor polskiej turystyki
N

Wybitny polski podróżnik,
Mieczysław Orłowicz urodził
się 17 grudnia 1881 roku we wsi
Komarno niedaleko Lwowa.
Rodzina często przenosiła się z
miejsca na miejsce ze względu
na pracę ojca. Znaczną część
dzieciństwa Mieczysław spędził u swojego wujka Iwana
Krasickiego w Pruchniku. Orłowiczowie mieszkali także w
Dębicy, Jarosławiu, Samborze,

1919-1932 stał na czele Samodzielnego Referatu dla Spraw
Turystyki przy Ministerstwie
Robót Publicznych, a w latach
1932-1939 oraz 1945-1952
kierował referatem w Wydziale
Turystyki w Ministerstwie Komunikacji. W ostatnich latach
życia był członkiem Komitetu
ds. Turystyki przy Prezydium
Rządu. Będąc już w wieku
podeszłym nie przestawał or-

Szacuje się, że w ciągu życia
p
podróżnik
przeszedł pieszo
prawie
140 tys. km. Trudno
p
w to uwierzyć, bo jest to trzykrotna
długość równika. W
k
swoich
przewodnikach opisał
sw
kilka
setek tras turystycznych,
k
autor
wielu artykułów, notatek,
a
recenzji
w zakresie turystyki i
re
krajoznawstwa.
Chyba dlatego
k
był
b nazywany przez rodaków
Nestorem
polskiej turystyki.
N
Jego przewodnik po Europie,
p jest jedną z najciekawszych
książek
o tematyce turystyczk
nej
n XX wieku. Poświęcony jest
Środkowo-Wschodniej
EuroŚ
pie.
p Autor podaje najważniejsze
sz trasy turystyczne Polski,
Litwy,
Łotwy, Estonii, FinlanL
dii,
d Rosji, Białorusi, Ukrainy,
Gruzji,
Armenii, AzerbejG
dżanu,
Uzbekistanu, Mołdad
wii,
w Czech, Słowacji, Węgier,
Austrii,
Bośni i Hercegowiny,
A
Niemiec,
Szwajcarii. Podaje
N
także
plany centrów 17 miast,
ta
kolorową
mapę Europy i schek
mat
m kolei. Liczne ilustrowane
n przewodniki po miastach,
krajach
i miejscowościach, do
k
dziś
d wywołują zainteresowanie
historyków i są niezbędnym
źródłem podczas pisania książek o tematyce krajoznawczej.
Wśród
przewodników
Orłowicza czołowe miejsce
zajmuje „Ilustrowany przewodnik po Wołyniu”. Zaczyna
się on dedykacją Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
profesorowi Ignacemu Mościckiemu na pamiątkę jego
wizyty na Wołyniu. Mościcki

Відомий польський мандрівник і краєзнавець за своє життя
пройшов пішки 140 тисяч кілометрів.

Книжка доктора Мечислава Орловича «Ілюстрований путівник по Волині»
(«Ilustrowany przewodnik po
Wołyniu»), яка побачила світ
у Луцьку 1929 року, нині —
бібліографічна рідкість. Її
примірник є у Волинському
краєзнавчому музеї, Музеї
книги в Острозі, в деяких
колекціонерів, дослідників.
Мені вдалося придбати в
Любліні репринтне видання
путівника, здійснене польським видавництвом «Рутенус» з міста Кросно у 2004
році. Книжка унікальна вже
тим, що це перший туристичний путівник по Волинському краю.

Дідусь з рюкзаком за
плечима
Насамперед, хотілося б
сказати читачам кілька слів
про автора, людину залюблену у свою справу, справжнього ентузіаста-сподвижника, котрий зробив багато
для розвитку туризму, для
популяризації історичних
пам’ятників у Польщі, в
тому числі і в Західній Україні, яка в той час входила до
Речі Посполитої. Він описав
гірські пасма всієї Європи,
видав десятки путівників по
окремих містах, краях, регіонах. Сучасники називали
його ходячою енциклопедією туризму і краєзнавства.
Знаменитий
польський
мандрівник Мечислав Орлович народився у селі Комарне поблизу Львова 17 грудня
1881 року. Сім’я часто переїжджала з одного місця в інше у
зв’язку з роботою батька. Значну частину дитинства Мечислав провів у свого дядька
Івана Красіцького в Прухніку,
проживали Орловичі також в
Дембіці, Ярославі, Самборі,
Романові. Прибувши у нову
місцевість, молодий Орлович, в першу чергу, цікавився
історією і географією цього краю. Навчався Орлович
на правничому факультеті
Львівського
університету,

маршрути Польщі, Литви,
Латвії, Естонії, Фінляндії,
Росії, Білорусі, України, Грузії, Вірменії, Азербайджану,
Узбекистану, Молдови, Чехії, Словаччини, Угорщини,
Австрії, Боснії і Герцеговини, Німеччини, Швейцарії.
Вміщено плани центральної
частини 17 міст, кольорова
карта Європи та схема залізничних колій. Численні
ілюстровані путівники по
містах, краях і землях досі
викликають інтерес у дослідників історії і є незамінним джерелом для написання краєзнавчих книг.
Серед цих творів чільне
місце займає й «Ілюстрований путівник по Волині».
Відкривається він посвятою
Президенту Речі Посполитої професорові Ігнацію
Мосціцькому на пам’ять про
його перебування на Волині.
Додамо, що президент Мосціцький відвідав Волинь у
червні 1929 року. Книга вийшла накладом Волинського
товариства краєзнавчого і
охорони пам’ятників минулого в Луцьку за фінансування Міністерства громадських
робіт. Автор висловлює щиру
вдячність за допомогу в укладанні путівника керівнику
дирекції громадських робіт у
Луцьку, президентові Волинського товариства краєзнавства і опіки над пам’ятниками
минулого Францішкові Ксєнжопольському.
Путівник Орловича цікавий не лише тим, що це перша на Волині такого напрямку книга. За його допомогою
ми можемо відкрити для себе
наш край, яким він був більше як 80 років тому. Автор
подає коротку характеристику волинської землі в географічному, демографічному,
статистичному та історичному планах, розповідає про
найбільші магнатські родини,
описує культурно-мистецькі,
архітектурні пам’ятки. Також
дає практичні поради для
організаторів екскурсій та
мандрівників. У другій частині описано 25 туристичних
Нестор польського
маршрутів, які починаються
туризму
з Луцька. У книзі майже 400
Підраховано, що за своє сторінок, 111 ілюстрацій, дожиття затятий мандрівник дається карта Волинського
подолав пішки майже 140 воєводства.
тисяч кілометрів, у що й
важко повірити, тобто від- У Луцьку було більше
стань, яка тричі оперезує десяти готелів
земну кулю по екватору.
У своїх путівниках описав
Кілька слів про те, яким був
кілька сотень туристичних Луцьк наприкінці 20-х років
маршрутів. Автор багатьох минулого століття. Залізницею
статей, нотаток, рецензій з до міста можна було доїхати з
туризму і краєзнавства. Не- Ківерців, через які пролягала
даремно співвітчизники на- головна залізнична колія Варзивали його Нестором поль- шава-Люблін-Ковель-Здолбуського туризму.
нів. Залізничний вокзал – неЙого путівник по Євро- величкий дерев’яний будинок,
пі є одним із найцікавіших який був за два кілометри від
туристичних видань по- міста (нині тут – ресторан
чатку ХХ століття. При- «Світлофор»). З вокзалу за один
свячений він Центральній і злотий від особи можна було
Східній Європі. Автор подає доїхати в місто автомобілем
найважливіші туристичні чи кінною бричкою. У Луцьку
і одночасно у торговельній
академії Відня. Відвідував також лекції з історії мистецтва,
географії, історії у Львові,
Кракові. Під час навчання і
подорожей по Європі він захопився туризмом. Молодого
науковця особливо приваблювали гори. У 1904 році почав організовувати екскурсії
по Татрах. У 1906-му, ставши
доктором правничих наук,
заснував у Львові Академічний туристичний клуб і став
його президентом. Також був
співзасновником Академічної спортивної спілки. Часто
організовував мандрівки у
Карпати. У 1914 році видав
«Ілюстрований путівник по
Галичині».
У 1917 році, під час військової служби в Перемишлі,
він написав «Ілюстрований
путівник по Перемишлю і
околицях». У міжвоєнний
час Орлович багато зробив для розвитку туризму у
Польщі, після Другої світової війни він брав активну
участь у відновленні туризму в поруйнованому краї,
вихованні туристичних кадрів. Працював у 1919-1932
роках референтом з туризму у Міністерстві громадських робіт, а в 1932-1939 і
1945-1952 — референтом у
туристичному відділі Міністерства шляхів сполучення.
В останні роки також співпрацював як член комітету у
справах туризму при Президії уряду. Невгамовний дідусь уже в похилому віці не
переставав організовувати
екскурсії і сам часто вирушав
у мандрівки з рюкзаком за
плечима. Помер він 4 жовтня 1959 року у 78-річному
віці. Похований у Варшаві на
Алеї заслужених кладовища
на Повонзках. Його іменем
названі вулиця у польській
столиці, туристичні шляхи,
будинок туристів і туристичний клуб. У 1970 році в Варшаві вийшла посмертна книга Орловича «Мої туристичні
спогади».
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zeszłego wieku. Pociągiem do
miasta można było dojechać
z Kiwerców, przez które przebiegała główna droga kolejowa
Warszawa – Lublin – Kowel
– Zdołbunów. Dworzec kolejowy – nieduży drewniany
gmach, znajdował się w odległości 2 km od miasta (obecnie
tutaj znajduje się restauracja
„Switłofor”). Z dworca, za złotówkę można było dojechać
do miasta samochodem albo
wozem konnym. W Łucku
było ponad 10 hoteli, wśród
najlepszych – „Sawoj” przy ulicy Trzeciego Maja (obecnie –
Krywyj Wał), „Wersal”, „Paryż”,
„Bristol”, „Grand Hotel” przy
ulicy Jagiellońskiej (obecnie –
Łesi Ukrainki). Oczywiście nie
były one takie duże, jak obecne
hotele. Turyści mogli skorzystać z usług licznych restauracji, wśród których najlepsze
były „Polonia” i „Resursa kresowców” przy Jagiellońskiej.
Autobusy z Łucka jeździły
do Równego, Kowla, Ołyki,
Rożyszcza, Młynowa, Demydówki, Berestowca, Ostriwja,
Dubna, Krzemieńca i Brześcia.
Dworzec autobusowy znajdował się na placu niedaleko Mostu Bazyliańskiego (obecnie
– Bracki Majdan). Wówczas
w Łucku, jak podaje Orłowicz,
było prawie 30 tys. ludności,
wśród nich: 6 tys. Polaków, 2
tys. Rosjan, 21 tys. 500 Żydów
i 500 przedstawicieli innych
W Łucku było ponad
narodowości (Czesi, Niemcy,
10 hoteli
Karaimi, Rusini). Jak widać o
Kilka słów o tym, jaki był Ukraińcach tutaj się nie wspoŁuck pod koniec lat 20-tych mina – było ich w mieście barodwiedził Wołyń w czerwcu
1929 roku. Przewodnik został wydany przez Wołyńskie
Towarzystwo Krajoznawcze i
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Łucku przy wsparciu
finansowym Ministerstwa Robót Publicznych. Autor składa
serdeczne podziękowania za
pomoc w opracowaniu Przewodnika Dyrektorowi Robót
Publicznych w Łucku, prezesowi Wołyńskiego Towarzystwa
Krajoznawczego i Opieki nad
Zabytkami Przeszłości p. inż.
Franciszkowi Księżopolskiemu,
Przewodnik Orłowicza jest
ciekawy nie tylko dlatego, że
jest to pierwsze na Wołyniu
wydanie o takim charakterze. Dzięki niemu możemy
zrozumieć, jaki był nasz kraj
ponad 80 lat temu. Autor podaje krótki opis Wołynia pod
względem geograficznym, demograficznym, statystycznym
i historycznym, opowiada o
największych rodach magnackich, o pomnikach architektury i kultury. Daje także rady
praktyczne dla organizatorów
wędrówek i podróżników. W
drugiej części opisano 25 tras
turystycznych, które swój początek mają w Łucku. Książka zawiera prawie 400 stron,
111 ilustracji oraz mapę województwa wołyńskiego.

dzo mało, a ówczesne polskie
władze z powodów ideologicznych zaliczali Ukraińców albo
do Rosjan, albo do Rusinów.
Oprócz Łucka, wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z Przewodnika i o
takich ówczesnych wołyńskich
miastach, jak: Równe, Kowel,
Włodzimierz Wołyński, Dubno, Krzemieniec, Poczajów,
Zbaraż, Ostróg, Korec, Horochów, Kiwerce, Luboml, Ratne,
Kamień Koszyrski, Sarny, Zdołbunów i innych miejscach.
Przewodnik Orłowicza po
Wołyniu, ukazał się w języku
polskim, jak i wszystkie inne
jego przewodniki. Niektóre z
nich zostały przetłumaczone
na język niemiecki. Prawie
wszystkie jego popularnonaukowe książki, w tym książki
o charakterze historycznym i
krajoznawczym, ukazywały się
po polsku. Niewielkie wydania
po ukraińsku, jak na przykład
szkic historyczny Anatola Dublańskiego „Łuck” (Łuck, 1934
r.) czy książeczka Leonida Masłowa „Architektura starego
Łucka” (Lwów, 1939) raczej
były wyjątkiem. Polski „Ilustrowany przewodnik po Wołyniu” doktora Mieczysława
Orłowicza i w czasach obecnych jest ciekawy dla turystów
i krajoznawców. W przyszłości
na pewno też będzie zachwycać wszystkich, kto interesuje
się historią naszego kraju –
pradawnej Ziemi Wołyńskiej.
Feodosij MANDZIUK

було більше десяти готелів, серед першокласних – «Савой»
на вул. 3-го Травня (нині –
Кривий Вал), «Версаль», «Пасаж», «Брістоль», «Гранд Готель» на вул. Ягеллонській (нині
– Лесі Українки). Звичайно,
вони були не такими великими,
як сучасні. До послуг туристів
були і численні ресторани, серед яких найпрестижнішими
були «Полонія» і «Ресурса кресовців» на вул. Ягеллонській.
Автобуси з Луцька курсували до Рівного, Ковеля, Олики,
Рожищ, Млинова, Демидівки,
Берестовця, Острів’я, Дубна,
Кременця і Бреста. Автобусна
зупинка була на майдані біля
Базиліанського мосту (нині
– Братський майдан). Тоді в
Луцьку, як подає Орлович, було
майже 30 тисяч мешканців, серед них: 6 тисяч поляків, 2 тисячі росіян, 21 тисяча 500 євреїв і 500 інших національностей
(чехи, німці, караїми, русини).
Як бачимо, українці тут і не
згадуються. Хоч їх, звичайно,
в місті проживало дуже мало,
польська влада тоді, з певних
ідеологічних міркувань, відносила українців або до росіян,
або до русинів.
Окрім Луцька багато цікавого можна дізнатися з довідника й про такі тогочасні
волинські міста, як Рівне,
Ковель, Володимир-Волинський, Дубно, Кременець,
Почаїв, Збараж, Остріг, Корець, Горохів, Ківерці, Любомль, Ратне, Камінь-Каширський, Сарни, Здолбунів та
багато інших містечок і сіл.

Путівник Орловича по Волині вийшов польською мовою, як і всі інші його путівники, правда деякі з них були
перекладені німецькою. Майже всі наукові, науково-популярні книги, в тому числі історичного і краєзнавчого плану,
виходили польською. Невеличкі брошурки українською,
як, наприклад, історичний
нарис Анатоля Дублянського
«Луцьк» (Луцьк, 1934 р.) чи
книжечка Леоніда Маслова

5

«Архітектура старого Луцька»
(Львів, 1939) радше були винятком із загальноприйнятого
правила. Польський «Ілюстрований путівник по Волині»
доктора Мечислава Орловича
і нині цікавий для туристів,
краєзнавців, і в майбутньому
ця книжка викликатиме захоплення в усіх, хто цікавиться
історією нашого краю – прадавньої Волинської землі.
Феодосій МАНДЗЮК

Duch Schulza panował w Łucku Дух Шульца панував у Луцьку
Aktorzy teatru „ALTER” z miasta Drohobycza przyjechali w sobotę 3 listopada
do Łucka, aby podarować łucczanom mistyczny duch Schulza w teatrze.
Kilkadziesiąt widzów zebrało się w sobotę na scenie teatru „Harmider”, żeby obejrzeć
przedstawienie „N-kvartet / Orkestr iNspiraціЇ” Drohobyckiego Teatru Studenckiego
„ALTER”.
Aktorzy w czarnych podkoszulkach, marynarkach i spodniach, wykorzystywali tylko
jeden przedmiot – krzesło. Na scenie odbywało się nieme widowisko, a od czasu do czasu wykrzykiwane były różne kluczowe słowa.
Aktorzy prowadzili rozmowy ze sobą, między
sobą i z widzem w formie gry teatralnej. Przed
widzami pojawiał się kwartet muzyków, klasa
uczniów itd.
Zapytaliśmy kierownika teatru, reżysera
przedstawienia Andrija Jurkiewicza, co aktorzy
chcieli przekazać widzom? „Dialog” – odpowiedział krótko.
Przedstawienie powstało w wyniku połączenia kilku technik teatralnych, które kiedyś zainteresowały reżysera. Są to np. znane w Europie, instrumentalny teatr Bogusława Schaeffera
oraz teatr śmierci Tadeusza Kantora. „W pewnym momencie postanowiłem połączyć te dwie
techniki, ponieważ w swojej treści są do siebie
podobne. W obu technikach jest aktor, który demonstruje siebie na scenie. Aktor, będąc
osobistością, chce znaleźć swój kształt na scenie, swoją treść. W obu technikach częściowo
obecny jest teatr absurdu. Takie połączenie było
ryzykowne. Ale my do tego koktajlu domieszaliśmy Schulza, który był zauważalny w przedstawieniach dwóch poprzednich reżyserów...
Jest tu duch trochę mistycznego teatru, teatru
absurdu, który nie ma treści, ale ma swój kształt
i w takim razie, ta treść już jest zauważalna w
pewnym kształcie. Wszystko to spróbowaliśmy
pokazać w Łucku”, – opowiedział kierownik teatru.
Zdaniem Andrija Jurkiewicza, przedstawienie jest specyficzne, „niekiedy jest ciężkie dla
zrozumienia, ponieważ nie ma tu zwykłej fabuły, zwykłych rzeczy”. Częściowo jest oparte
na improwizacji. I dlatego ciekawa była reakcja widzów w Łucku. Jeśli w Drohobyczu już
się przyzwyczaili do eksperymentów teatru
„ALTER”, to w Łucku, Andrij czasem martwił
się ciszą, która była na widowni. „Byłem przerażony, że panowała cisza, ponieważ zawsze
istnieje jakiś minimalny szum, jakaś reakcja

widzów. A tu było tak cicho, że od czasu do
czasu musiałem sprawdzić, czy ktoś jeszcze
jest na widowni. Było dużo widzów, ale panowała cisza”.
Aktorzy teatru nie mają na celu dostarczanie
widzowi rozrywki. Wręcz przeciwnie, starają
się wciągnąć widza w dialog, zmusić go, żeby
myślał i stawiał pytania. Dlatego tak ważny był
na tym przedstawieniu dialog z samym sobą, z
tekstem, z którym aktor musiał przemawiać do
widzów, dialog aktora z widzem.
Aktorzy z drohobyckiego teatru po raz
pierwszy przebywali i występowali w Łucku.
Wcześniej na Wołyniu można było ich zobaczyć na Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa,
odbywających się na polsko-ukraińskiej granicy. Wizytą w Łucku, rozpoczęli swój Miesiąc
Schulza. Po Łucku zademonstrują swoje przedstawienie w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie.
Przedstawienie odbyło się przy wsparciu
Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Andrij
Jurkiewicz podziękował także teatrowi „Harmider”, który gościł kolegów i na scenie którego
wystąpili drohobyccy aktorzy.
Maria DOMAŃSKA, zdjęcie autora

Пройняти лучан Шульцівським містичним духом театру у суботу, 3 листопада, до Луцька приїздили актори театру «АЛЬТЕР» із міста Дрогобича.
Кількадесят глядачів зібралося у суботу
на «гармидерівській» сцені, щоб переглянути
виставу «N-kvartet / Orkestr iNspiraціЇ» Дрогобицького студентського театру «АЛЬТЕР».
Актори у чорних майках, піджаках та
штанях маніпулювали лише одним предметом – стільцем. На сцені постійно відбувалися німі дії, час від часу вигукувалися різні
ключові слова. Актори вели бесіду із собою,
між собою та з глядачем у формі театральної
гри. У результаті перед глядачами поставав
квартет музикантів, клас учнів тощо.
Ми поцікавилися у керівника театру, режисера вистави Андрія Юркевича, яке повідомлення актори хотіли донести до глядача?
«Діалог», - відповів він коротко.
Вистава стала результатом поєднання
кількох театральних технік, якими, свого
часу, перейнявся режисер. Це і техніка інструментального театру Богуслава Шефера
та «театру смерті» Тадеуша Кантора, відомих у Європі польських митців. «У певний
момент я вирішив, а чи не поєднати ці дві
техніки, тому що це, за своєю суттю, схоже.
В обох присутній актор, котрий розкриває

себе в просторі сцени. Актор, котрий, як
особистість, хоче знайти свою форму на сцені, свій зміст. В обох техніках частково присутній театр абсурду. Таке поєднання було
ризикованим. Але ми до цього коктейлю домішали Шульца, яким були пройняті вистави двох попередніх режисерів... Це дух трохи
містичного театру, театру абсурду, який не
має змісту, але має свою форму, і тоді вже
цей зміст виловлюється у своєрідній формі.
Усе це ми намагалися продемонструвати у
Луцьку», - розповів керівник театру.
За словами Андрія Юркевича, вистава специфічна, «інколи вона є важкою для
сприйняття, тому що немає звичної фабули,
звичних речей». Частково вона побудована
на імпровізації. І тому цікавою була реакція
луцького глядача. Якщо у Дрогобичі звикли до експериментів театру «АЛЬТЕР», то
в Луцьку Андрія інколи бентежила тиша,
яка була в залі. «Надзвичайно вразило те,
що тут було дуже тихо. Бо завжди є якийсь
мінімальний шум, якісь реакції зали. А тут
була така тиша, що я інколи мусив поглянути в залу, чи хтось ще є з глядачів. Зала була
повна, але було тихо», - ділиться враженнями Андрій.
Важливо те, що актори театру не мають
на меті розважити глядача, навпаки, вони
намагаються ввести глядача у діалог, змусити його думати, ставити запитання. І тому
концептуальним у їх виставі був діалог із самим собою, своїм текстом, який актор повинен видавати залі, діалог актора із глядачем.
Як виявилося, актори дрогобицького театру вперше перебували та виступали у Луцьку. Раніше їх можна було побачити лише на
Європейських Днях Добросусідства, що
проходили на польсько-українському кордоні. Нині, будучи в Луцьку, саме з нашого
міста вони розпочали свій Місяць Шульца.
Надалі виставу чекають глядачі Варшави,
Вроцлава та Любліна.
Дійство відбулося за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в
Луцьку. Також Андрій Юркевич подякував
театру-студії «ГаРмИдЕр», який тепло прийняв колег та надав сцену для виступу дрогобицьких акторів.
Марія ДОМАНСЬКА, фото автора
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KOZAK SYSTEM: „Mieszkać należy tutaj, na Ukrainie”

KOZAK SYSTEM: «Жити треба тут, в Україні»
W

ramach koncertu w Łucku ukraiński zespół „Kozak System” zawitał do
miejscowej szkoły rockowej i opowiedział przyszłym muzykom, dlaczego trzeba uczyć się grać na instrumentach i jak zarabiać pieniądze muzyką.

Zespół „Kozak System”
przedstawia syntezę muzyki
ukraińskiej i bałkańskiej, rocka, punku i ska, energii słowa
oraz siły wybuchowej każdego
instrumentu. Zespół był znany
na Ukrainie i poza jej granicami, w ciągu ostatnich 15 lat,
jako „ Hajdamaki”. Jednak w
2012 r. uczestnicy zespołu zaprzestali współpracy z wokalistą „Hajdamaków” Aleksandrem Jarmołą i zmienili nazwę
na „Kozak System”.
Formacja muzyczna w starym składzie, podróżowała
kiedyś i mieszkała w wielu
państwach świata, jednak
wszyscy wrócili do Ojczyzny.
Iwan Łenio, wokalista i akordeonista zespołu, na spotkaniu Garage Rock School, mówił, że jest tutaj jeszcze dużo
pracy.
- Czy Pana zdaniem, trzeba się uczyć muzyki czy wystarczy po prostu mieć talent?
- Przede wszystkim trzeba dążyć do tego, co potrafisz
zrobić jak najlepiej. I, wiadomo, wzmocnić swój talent
wykształceniem.
Wszyscy
uczestnicy naszego zespołu
ukończyli
konserwatorium.
Na mnie tam często krzyczeli,
bo nie chciałem grać utworów
klasycznych. Kiedy kończyłem konserwatorium, zaprosiłem na drugą część swojego
występu muzyków ludowych
(cymbały, klarnet, fujarka,
skrzypce). Wtedy zagraliśmy
piosenkę z repertuaru zespołu
mołdawskiego. To było niewiarogodne, bo w szkole klasycznej prawie nie klaszczą, a
koncert akademicki zazwyczaj
przebiega cicho.
Trzeba uczyć się. Czasami
żałuję, że nie mam nauczyciela, który może dać po palcach
i nakrzyczeć.
- Jak często spotykacie się
na próbach?
- Codziennie. Gramy 3-4
godziny dziennie. Jest to nasza
praca i nasze hobby już od 15
lat.
- Wśród początkujących
muzyków rozpowszechniona
jest opinia, że niby po co mi
w zespole imagemaker, manager. Najważniejsze – robić
dobrą muzykę i staniesz się
popularnym. Czy tak jest w
rzeczywistości?
- Takie podejście to największy błąd. Też tak robiliśmy. Mamy teraz XXI wiek
– czas technologii PR i jeżeli
towar jest odpowiednio podany, niezależnie od jego jakości,
może zostać sprzedany w milionowych nakładach. Natomiast produkt dobrej jakości

może leżeć na półce, dlatego że
nad nim nie popracowali marketingowcy i managerowie.
Główną osobą w zespole
jest manager, który lubi zespół,
wzrastał razem z nim, gotów
jest dzielić się wszystkim, być
w podróży 24 godziny, który
gotów jest dogadać się niezależnie od sytuacji. Są tu jednak niuanse – managerowie
dochodzą do pewnej granicy,
a potem zaczynają myśleć, że
mogą rządzić zespołem.
- A jakie jest Pana zdanie
na temat roli wydawnictw
muzycznych (record label),
które promują zespół?
- Kiedyś, kiedy zawieraliśmy kontrakt, było to bardzo
ważne. Było to jednak wczesne
stadium kapitalizmu na Ukrainie i znane record label mogły dużo zrobić dla muzyków.
Główne ich sprzedaże odbywały się w Europie i nawet w
państwach trzeciego świata.
Była to możliwość zahaczenia się o kluby, koncerty w
Europie. Niestety ta maszyna
zrujnowała się, płyty CD teraz
nie są aktualne. Pojawił się internet, gdzie każdy bezpłatnie
może ściągnąć muzykę. I teraz
nie ma potrzeby zwracać się do
managera, a jeżeli już jest taka
konieczność, to trzeba uważnie czytać kontrakt.
- Jak wygląda kontrakt z
record label? Czy rzeczywiście ktoś wskazuje, co powinien grać i jak powinien wyglądać muzyk?
- Warto wiedzieć, że tobie
od razu podsuwają „kozę”, że
tak powiem. Jest to napisany
zawczasu kontrakt z wieloma
nurtami podwodnymi. Jeden
z takich nurtów – każdy record label jest zainteresowany w tym, żeby wziąć cię na
dłuższy termin i żebyś wydał
właśnie u niego jak najwięcej albumów. Ale nie warto
zgadzać się ze wszystkimi
ich wymaganiami, dlatego
że staniesz się niewolnikiem.
A jeszcze, żeby w kontrakcie
nie było zaznaczone, że prawa
autorskie record label rozpowszechniają się na cały świat.
Bo jeżeli ciebie będzie chciał
kupić inny record label np.
zagraniczny, to decyzję podejmuje twój record label i zaczynają targować się bez ciebie.
Mieliśmy taką sytuację, że nie
mogliśmy zawrzeć kontraktu
z Polakami przez to, że ukraiński record label, wystawił
dużą kwotę pieniężną za nas.
I tyle. Dlatego niech record
label ma prawa autorskie tylko na Ukrainie, bo jutro pojedziesz na festiwal do Polski,

Polacy będą chcieli wyprodukować twoją płytę, a ty masz
kontrakt…
- Czy doradziłby Pan swojemu dziecku, aby zajmowałо się i zarabiałо pieniądze
uprawiając muzykę w realiach ukraińskich?
- Nie ma takiego zawodu na
Ukrainie, do którego można
by było oddać dziecko i wiedzieć, że po ukończeniu uczelni znajdzie ono pracę i będzie
pracowało. Trzeba pokierować
dziecko tam, gdzie ono chce.
Nie możesz przewidzieć jego
przyszłości. Ja np. chciałem
grać w piłkę, skończyłem jednak konserwatorium w klasie
akordeonu. Chociaż, gdybym
grał w piłkę, to sądzę, że rezultat byłby nie mniej skuteczny.
- Ale na początku ciężko
zarabiać muzyką. I musisz
zajmować się w międzyczasie czymś innym, co przynosi
dochód. Na ile muzykę łatwo
czy ciężko łączyć z pracą?
- Nic nie jest natychmiast.
Kiedy zebraliśmy się wszyscy
razem, rozumieliśmy tak: jeżeli teraz zaczniemy grać muzykę
rockową, dużo nie osiągniemy,
o ile nic nie umiemy jeszcze. I
wtedy nie istniały jeszcze takie
sceny muzyczne. Zaczęliśmy
od tego, że graliśmy muzykę
irlandzką w wersji elektronicznej. Przez 5 lat mieszkaliśmy w
Hamburgu, potem w Berlinie,
Warszawie i graliśmy w irlandzkich pubach. Co to nam
dawało? Kromkę chleba i niewielkie pieniądze, żeby iść do
klubów i patrzeć, jak grają inni
muzycy.
- Pan dużo podróżuje, mieszkał Pan w innych
krajach, a jednak wrócił na
Ukrainę. Dlaczego?
- Każdy człowiek w swojej
naturze ewoluuje, a nie degraduje. Ulegam ewolucji sam i
swoim przykładem pokazuję,
jak to się robi.
Przyjemnie jest wiedzieć i
odczuwać, że ludzie otrzymują zadowolenie z twojej pracy.
Podchodzą i po prostu dziękują za to, co ty robisz. I wtedy rozumiesz, że komuś jesteś
potrzebny. Chcesz zrobić tak,
żeby twoja droga była przykładem dla innych. Gdzie ci może
udać się lepiej, jak nie na swojej ziemi? Jedź do Polski, ale
tam swoja ziemia, swoi ludzie i
swoja karma. Urodziłeś się tutaj i tutaj jest twój los. Nie wybiera się i nie krytykuje Ojczyzny. Jeździć można po całym
świecie, mieszkać należy tutaj,
na Ukrainie.
Zapisała Tetiana ZUBRYK

У

рамках концерту в Луцьку український гурт «Kozak System» завітав
до місцевої рок-школи і розповів майбутнім музикантам, чому потрібно вчитися грати на інструментах і як заробляти гроші музикою.

Гурт «Kozak System» – це
синтез української та балканської музики, року, панку
і ска, енергія слова та вибухова сила кожного інструменту. Упродовж останніх
15 років гурт був відомий в
Україні та за її межами як
музична команда під назвою
«Гайдамаки». Однак у 2012му учасники гурту припинили співпрацю із вокалістом
«Гайдамаків» Олександром
Ярмолою і змінили назву на
«Kozak System».
Свого часу, музична формація у старому складі подорожувала і жила у багатьох
країнах світу, однак усі повернулися на Батьківщину.
Кажуть, тут ще є багато роботи. Про це та інше розповів на зустрічі в Garage Rock
School Іван Леньо, вокаліст
та акордеоніст гурту «Kozak
System».
- Іване, на Вашу думку,
музиці потрібно вчитися
чи головне просто мати талант?
- У першу чергу, треба
прагнути до того, що вдається зробити найкраще. І,
звісно, підкріпити свій талант навчанням. До слова,
усі учасники нашого гурту
закінчили консерваторію.
Мене там часто сварили,
бо я не хотів грати класичні твори. Коли випускався
з консерваторії, для другого блоку свого виступу
запросив народних музикантів (цимбали, кларнет,
сопілка, скрипка). Тоді ми
зіграли пісню з репертуару
молдовського гурту. Це був
неймовірний фурор, бо в
класичній школі майже не
аплодують, зазвичай, академконцерт проходить тихо.
Треба вчитися. Інколи
шкодую, що немає вчителя,
який може дати по пальцях
і насварити.
- Як часто ви зустрічаєтеся на репетиціях?
- Щодня. Граємо по 3-4 години. Це наша робота і хобі
вже 15 років.
- Серед музикантів-початківців поширена думка, мовляв, навіщо мені в
команді іміджмейкер, менеджер. Головне – робити
якісну музику і ти досягнеш популярності. Чи так є
в реальності?
- Так думати – це найбільша помилка. Ми теж це
проходили. Зараз ХХІ століття – часи піар-технологій,
і коли товар гарно поданий,
неважливо якої якості, то
він може бути проданий

мільйонними тиражами, а,
натомість, реально класний
продукт може лежати на полиці, тому що до нього не
доклали зусиль маркетологи
і менеджери.
Найважливішою особою
в команді є менеджер, який
любить команду, виріс разом із нею, готовий ділитися
усім, бути в дорозі 24 години, готовий порозумітися
незалежно від обставин. Але
тут є свої нюанси – менеджери доходять до певної межі,
а потім починають думати,
що можуть керувати командою.
- А як ви ставитеся до
ролі лейблів, які просувають команду?
- Раніше, коли ми уклали контракт, це було дуже
важливо. Але то була рання
стадія капіталізму в Україні
і відомі лейбли могли багато зробити для музикантів.
Основні їхні продажі відбувалися в цивілізованих
країнах Європи, і навіть в
країнах третього світу. Це
була можливість зачепитися
за клуби, концерти в Європі.
На жаль, ця машина зруйнувалася, CD-диски зараз не
актуальні. З’явився Інтернет-простір, де кожен може
скачати музику безкоштовно. І зараз не потрібно звертатися до менеджера, а якщо
вже довелося, то слід уважно
читати умови контракту.
- Цікаво, як виглядає
контракт з лейблами? Чи
дійсно хтось вказує, що повинен грати і як повинен
виглядати музикант?
- Варто знати, що тобі
відразу підсувають «козу»,
так би мовити. Тобто наперед написаний контракт,
де є багато підводних течій.
Одна з них: кожному лейблу
цікаво тебе взяти на якомога
довший шлях і щоб ти видав якнайбільше альбомів
саме у нього. Але не варто
погоджуватися на всі їхні
вимоги, бо опинишся у своєрідному рабстві. А ще дуже
важливо, аби в контракті
не було сказано, що права
лейблу розповсюджуються
на весь світ. Бо якщо тебе
захоче перекупити інший
лейбл, наприклад, закордонний, то рішення приймає
твій лейбл і за тебе починають торгуватися. Було таке,
що ми не могли підписати
контракт із поляками, бо
український лейбл запросив
велику суму за нас. От і все.
Тому нехай лейбл має права
лише в Україні, бо завтра,
наприклад, поїдеш на фес-

тиваль у Польщу, поляки захочуть випустити твій диск,
а у тебе контракт…
- А ви б своїй дитині
порадили займатися і заробляти гроші музикою в
українських реаліях?
- Не існує жодної професії
в Україні, у яку б можна було
віддати дитину і знати, що
вона, закінчивши навчання,
знайде роботу і буде працювати. Потрібно віддавати
дитину туди, куди вона хоче.
Її шлях ти передбачити не
можеш. Я, приміром, хотів
грати у футбол, а закінчив
консерваторію по акордеону. Хоча, якби грав у футбол,
то думаю, що результат був
би не менш успішним.
- Але ж спочатку музикою важко заробляти. І
ти мусиш займатися паралельно чимось іншим, що
приносить гроші. Наскільки музику легко чи важко
поєднувати з роботою?
- Нічого не буває одразу.
Ми, коли зібралися всі разом, розуміли так: якщо почнемо зараз грати музику у
роковому звучанні, то багато не досягнемо і далеко не
заїдемо, бо ще нічого не вміємо. І тоді не існувало таких
сцен. Тому ми почали з того,
що грали ірландську музику
в електронному вигляді. 5
років жили в Гамбурзі, потім
в Берліні, Варшаві й грали по
ірландських пабах. Що нам
це давало? Це давало шматок хліба та невеликі гроші,
аби йти до клубів і дивитися,
як грають інші музиканти.
- Ви багато подорожуєте, жили в інших країнах,
але повернулися в Україну.
Чому?
- Кожна людина за своєю
природою рухається в сторону еволюції, а не деградації. Я еволюціоную сам і своїм прикладом показую як це
робити.
Приємно знати і відчувати, що люди отримують задоволення від твоєї роботи.
Підходять і просто дякують
за те, що ти робиш. І розумієш, що комусь потрібен. Ти
хочеш зробити так, аби твій
шлях був живим прикладом
для усіх. І де тобі може це
краще вдатися, ніж на своїй
землі? Їдь в Польщу, але там
своя земля, свої люди і своя
карма. А ти народжений тут,
і тут твоя доля. Батьківщину не вибирають і не лають
її. Можна їздити по всьому
світі, але жити треба тут, в
Україні.
Записала Тетяна ЗУБРИК
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Польська преса про Схід
Polska prasa o Wschodzie
Łotwa chce dołączyć do strefy euro

Польська преса про Україну
Polska prasa o Ukrainie
Ukraina zagłosuje ponownie?

Łotwa chce być w strefie euro w 2014 roku. „Widzę przyszłość Łotwy w eurostrefie” - powiedział
premier Valdis Dombrovskis podczas konferencji w Rydze, zorganizowanej przez łotewski bank
centralny.
Szef rządu, niezrażony przez kryzys w strefie euro powiedział, że oznacza ona stabilizację i
wzrost. Żeby dołączyć do eurostrefy, Łotwa potrzebuje zielonego światła Europejskiego Banku
Centralnego i Komisji Europejskiej. Decyzja jest spodziewana w pierwszej połowie 2013 roku.
Kresy.pl, 2 listopada 2012 roku

Латвія бажає приєднатися до зони євро
Латвія хоче увійти до зони євро у 2014 році. «Бачу майбутнє Латвії у єврозоні», - сказав
прем’єр-міністр Валдіс Домбровскіс у ході конференції в Ризі, організованій Латвійським
центральним банком.
Керівник уряду, незважаючи на кризу в зоні євро, сказав, що вступ країни свідчитиме
про стабільність та зріст. Щоб приєднатися до єврозони, Латвія має заручитися підтримкою
Європейського центрального банку та Європейської Комісії. Рішення буде прийняте у
першій половині 2013 року.
Kresy.pl, 2 листопада 2012 року

Sejm Litwy ogłosił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego
Rok 2013 będzie na Litwie Rokiem Powstania Styczniowego. Uchwałę w tej sprawie przyjął
litewski Sejm. W przyszłym roku przypada 150. rocznica wybuchu powstania przeciwko Rosji.
„Powstanie z 1863 roku miało ogromny wpływ na historię i dalsze losy trzech narodów: Litwinów, Polaków i Białorusinów” - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Zdaniem litewskich
historyków, powstanie było „ważnym etapem w europejskiej historii Litwy i pokazało, którą z dróg
chce kroczyć Europa Wschodnia”.
Z inicjatywą ogłoszenia przyszłego roku Rokiem Powstania Styczniowego wystąpiła przewodnicząca Sejmu Irena Diegutiene i minister spraw zagranicznych Audronius Ażubalis.
Powstanie styczniowe wybuchło w styczniu 1863 roku w Królestwie Polskim, a potem na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Objęło swym zasięgiem tereny obecnej Polski, Litwy,
Białorusi i części Ukrainy. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców na
jesieni 1864 roku.
Radio Znad Wilii, 1 listopada 2012 roku

Парламент Литви оголосив 2013-ий Роком Січневого повстання
2013-ий стане у Литві Роком Січневого повстання. Рішення у цій справі прийняв литовський парламент. У наступному році припадає 150-а річниця повстання проти Росії.
«Повстання 1863 року мало величезний вплив на історію та подальші долі трьох народів: литовців, поляків та білорусів», - читаємо в аргументації проекту рішення. На думку
литовських істориків, повстання було «важливим етапом у європейській історії Литви та
продемонструвало, якою із доріг ітиме Східна Європа».
З ініціативою оголошення наступного року Роком Січневого повстання виступили голова парламенту Ірена Діегутейне та міністр закордонних справ Аудроніус Ажубаліс.
Січневе повстання розпочалося в січні 1863 року в Польському королівстві, а згодом
на території колишнього Великого князівства Литовського. Охопило територію нинішньої
Польщі, Литви, Білорусі та частини України. Незважаючи на початкові успіхи, завершилося поразкою повстанців восени 1864 року.
Radio Znad Wilii, 1 листопада 2012 року

Przełom na linii Rosja-Gruzja?
Nowe władze Gruzji chcą uruchomić połączenie kolejowe z Rosją. Byłby to przełom w kontaktach Tbilisi z Moskwą. Informację taką przekazał dziennikowi „Kommiersant” gruziński minister
do spraw reintegracji Paata Zakareiszwili. Pociągi miałyby jeździć przez Abchazję. Ostatnie składy
przemierzały tę trasę na początku lat 90. XX wieku.
Połączenie zostało zerwane, gdy doszło do gruzińsko-abchaskiej wojny. Przez krótki okres
można było koleją dojechać z Moskwy do Suchumi, ale po wojnie z 2008 roku tory ponownie
zarosły trawą. „Musimy przywrócić możliwość transportu z Rosji do Gruzji przez Abchazję” - powiedział nowy minister reintegracji Paata Zakareiszwili. W jego opinii, ten krok na tyle poprawi
kontakty z Abchazją i Rosją, że do zbuntowanej republiki będą po wielu latach mogli wrócić ci,
których wygnała wojna.
Kresy.pl, 2 listopada 2012 roku

Перелом на лінії Росія-Грузія?
Нова влада Грузії хоче відновити залізничне сполучення із Росією. Це стало б переломом
у контактах Тбілісі із Москвою. Таку інформацію надав виданню «Коммерсант» грузинський міністр у справах реінтеграції Паата Закарейшвілі. Потяги мали б курсувати через
Абхазію. Востаннє вони рухалися цією трасою на початку 90-х років ХХ століття.
Сполучення було розірване, коли розпочалася грузинсько-абхазька війна. Короткий
проміжок часу залізницею можна було доїхати з Москви до Сухумі, але після війни 2008
року колії знову заросли травою. «Мусимо повернути можливість транспорту з Росії до
Грузії через Абхазію», - заявив новий міністр реінтеграції Паата Закарейшвілі. На його думку, такий крок настільки поліпшить контакти із Абхазією та Росією, що до бунтівної республіки зможуть повернутися ті, котрих вигнала війна.

Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy powinna podjąć decyzję o powtórce głosowania w okręgach jednomandatowych, w których są problemy z podsumowaniem głosów - ocenia wiceszefowa
CKW Żanna Usenko-Czorna.
Dzień wcześniej alarmowała ona, że wyniki w kilku okręgach jednomandatowych są fałszowane.
- Powinniśmy kierować się konstytucją i uznawać wyniki głosowania za w pełni nieważne oraz
podejmować decyzje o powtórnym głosowaniu w takich okręgach, ponieważ obecnie ustalenie
rezultatów wyborów na podstawie protokołów, które w nocy «poprawiane» były przez Berkut, jest
tam całkowicie niemożliwe - powiedziała Usenko-Czorna.
Wiceprzewodnicząca CKW odniosła się w ten sposób do wydarzeń w Perwomajsku na południu Ukrainy, gdzie w nocy z czwartku na piątek oddziały specjalne milicji Berkut siłą wyniosły
protokoły z głosowania z okręgowej komisji wyborczej.

Polska Agencja Prasowa, 2 listopada 2012 roku

Україна проголосує повторно?
«Центральна виборча комісія України повинна прийняти рішення щодо повторного голосування в одномандатних округах, в яких є проблеми із підсумком голосування», - вважає заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.
Днем раніше вона констатувала, що результати у кількох одномандатних округах сфальшовані.
- Ми повинні керуватися Конституцією і визнавати результати голосування повністю
недійсними, а також приймати рішення про повторне голосування в таких округах, оскільки нинішнє визнання результатів виборів на основі протоколів, які уночі були «виправлені» «Беркутом», абсолютно неприпустиме, - сказала Усенко-Чорна.
Заступник голови ЦВК так прокоментувала події в Первомайську на півдні України, де
вночі з четверга на п’ятницю спецпідрозділ міліції «Беркут» силою виніс протоколи голосувань із окружної виборчої комісії.
Polska Agencja Prasowa, 2 листопада 2012 року

Ukraina krytykuje wnioski OBWE
MSZ Ukrainy skrytykowało wnioski przedstawicieli misji Organizacji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie, którzy obserwowali wybory parlamentarne w tym kraju.
Ukraińska dyplomacja ocenia, że wypowiedzi na temat wyborów ze strony szefowych długoterminowej i krótkoterminowej misji obserwacyjnej OBWE, Audrey Glover i Walburgi Habsburg
Douglas, były «ich osobistymi, bezpodstawnymi i emocjonalnymi rozmyślaniami, a nie wynikiem
obserwacji wszystkich członków delegacji».
W miniony poniedziałek OBWE oświadczyła, że podczas wyborów parlamentarnych na Ukrainie kandydatom nie zapewniono równych szans, przede wszystkim z powodu nadużywania administracji państwowej.
- Ze względu na nadużycia władzy i nadmierną rolę pieniędzy w tych wyborach wydaje się,
że nastąpił regres w procesie demokracji na Ukrainie - zaznaczyła wówczas wiceprzewodnicząca
Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Walburga Habsburg Douglas.
Rzeczpospolita, 2 listopada 2012 roku

Україна критикує висновки ОБСЄ
МЗС України розкритикувало висновки представників місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі, котрі спостерігали за парламентськими виборами у цій державі.
Українські дипломати вважають, що характеристика виборів зі сторони представників
довготермінової та короткотермінової місії ОБСЄ Ендрю Гловера та Валбурги Хабсбург
Дуглас були «їхніми особистими, безпідставними та емоційними роздумами, а не результатом спостереження усіх членів делегації».
У минулий понеділок ОБСЄ заявила, що під час парламентських виборів в Україні кандидатам не забезпечили рівних шансів, передусім, з приводу надуживання державного впливу.
- У зв’язку із надужиттям влади і надмірну роль грошей в цих виборах, наступив регрес
демократії в Україні, - зазначила заступниця голови парламентського об’єднання ОБСЄ
Валбурга Хабсбург Дуглас.
Rzeczpospolita, 2 листопада 2012 року

Izrael obawia się nacjonalistów ukraińskich
Ambasador Izraela w Kijowie Reuwen Din El skrytykował antysemickie wypowiedzi lidera
Swobody
Od kilku dni izraelskie media z niepokojem piszą o sukcesie wyborczym nacjonalistycznej
Swobody, która uzyskała ponad 10 proc. głosów. Wypowiadając się dla ukraińskich mediów, ambasador Din El podkreślił, że „słyszał z ust lidera Swobody i antysemickie, i na wpół antysemickie
wypowiedzi».
Jak podkreślił, „każdy ma prawo wybierać przedstawicieli tej partii, której chce». Ale jego zdaniem niebezpieczne jest zbliżenie opozycyjnej Batkiwszczyny ekspremier Julii Tymoszenko i właśnie Swobody. Oba ugrupowania porozumiały się jeszcze przed wyborami.
Przywódca Swobody Ołeh Tiahnybok w 2004 r. został wykluczony z frakcji parlamentarnej
Naszej Ukrainy Wiktora Juszczenki m.in. za stwierdzenie, że „rosyjscy, moskiewscy okupanci,
enkawudziści, których oficerowie byli głównie Żydami, niszczyli ukraińską ludność i bojowników
UPA». A działaczka Swobody Iryna Farion, wybrana właśnie do parlamentu, twierdziła, że istnieje
„antyteza swój – obcy, a więc Ukrainiec – Żyd, Niemiec, Moskal». Tiahnybok przekonuje, że jego
partia nie jest antysemicka.
Rzeczpospolita, 2 listopada 2012 roku

Kresy.pl, 2 листопада 2012 року

Wybory na Litwie - dwa mandaty dla Polaków
W drugiej turze wyborów do Sejmu Litwy Polakom nie udało się pobić kolejnego rekordu i
wprowadzić do sejmu przynajmniej czterech posłów z okręgów jednomandatowych. Z sześciu
kandydatów tylko dwojgu udało się zwyciężyć w okręgach, gdzie także poprzednio wygrywali Polacy: Jarosław Narkiewicz ponownie zwyciężył w okręgu wileńsko-trockim, zaś Rita Tamašunien
wygrała w wileńsko-szyrwinckim, gdzie przed czterema laty mandat zdobył Michał Mackiewicz.
Polska Agencja Prasowa, 28 października 2012 roku

Вибори у Литві: два мандати для Польщі
У другому турі виборів до парламенту Литви полякам не вдалося побити чергового
рекорду і впровадити до законодавчого органу принаймні чотирьох депутатів із
одномандатних округів. Із шести кандидатів лише двом вдалося перемогти в округах, де
попередньо також вигравали поляки: Ярослав Наркєвіч повторно переміг у Віленсько-Троцькому окрузі, а Ріта Тамасуйнен виграла у Віленсько-Ширвінському, де чотири роки
тому депутатом став Міхал Мацкєвіч.
Polska Agencja Prasowa, 28 жовтня 2012 року

Ізраїль побоюється українських націоналістів
Посол Ізраїлю в Києві Дін Ель розкритикував антисемітські висловлювання лідера
«Свободи».
Уже кілька днів ізраїльські медіа занепокоєно пишуть про виборчий успіх націоналістичної «Свободи», яка отримала понад 10 відсотків голосів. Розмовляючи із українськими
медіа, посол Дін Ель підкреслив, що «чув із вуст лідера «Свободи» і антисемітські, і напівантисемітські висловлювання».
Як розповів, «кожен має право вибирати представників тієї партії, яку бажає». Але, на
його думку, небезпечним є зближення опозиційної «Батьківщини» колишньої прем’єрміністр Тимошенко зі «Свободою». Обидві політсили порозумілися ще перед виборами.
Керівник «Свободи» Олег Тягнибок у 2004 р. був виключений із парламентської фракції «Наша Україна» Віктора Ющенка, у тому числі, за висловлювання, що «російські, московські окупанти, НКВД-исти, офіцери яких, переважно, були євреями, нищили українське населення і воїнів УПА». А діячка «Свободи Ірина Фаріон, теж обрана до парламенту,
стверджувала, що існує «антитеза свій – чужий, а отже, українець – єврей, німець, москаль».
Тягнибок переконує, що його партія не є антисемітською.
Rzeczpospolita, 2 листопада 2012 року
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Piłsudski w Пілсудський у
Maniewiczach Маневичах
N

iespokojne lata 20-te XX wieku. Na poniszczoną przez wojnę Ziemię
Wołyńską, zaczęli wracać z Wielkopolski jej dawni mieszkańcy, którzy
zostawili swoje domy podczas okrutnych walk w okresie I wojny światowej.
Wkrótce zaczęli przyjeżdżać i byli legioniści Piłsudskiego oraz wierni mu
oficerowie, którym państwo pozwoliło na osiedlenie się tutaj. Na podstawie
Traktatu Ryskiego (marzec 1921 roku) granica pomiędzy Polską a Sowiecką
Ukrainą przebiegała na rzece Zbrucz.

O tych dawnych wydarzeniach i nie tylko, mowa
w książce historyczno-krajoznawczej „Moje seło,
moji odnoselczany...” („Moja wieś, mieszkańcy
mojej wsi...”). Moim zdaniem Czytelnicy „Monitora Wołyńskiego” z zainteresowaniem przeczytają kawałki szkicu, który opowiada o mało znanym
wydarzeniu z życia Naczelnika odrodzonej Polski,
jej pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego.

***
... Dzień i noc przez Zachodni Bug z Warszawy do Włodzimierza, z Brześcia do Kowla, przez
Nową Rudę do Maniewicz nieustannie jechali Polacy. Wynajmowali miejscowych przewoźników i
szukali swoich dawnych osad i folwarków.
– Gdzie jest droga na Dubrowicę? – interesowali się.
– Jak dojechać do kolonii Kunińska? – pytali miejscowych przybysze, zatrzymując się na
wszystkich skrzyżowaniach.
To była „gorąca pora” i dobre „zarobki” dla
miejscowych. Wszystkie polskie majątki wyładowywane były z wojskowych pociągów na peronie
na stacji Maniewicze lub wiezione były od samej
granicy na wynajętych wozach. Nawet Józef Piłsudski zrezygnował z usług kolei i razem ze swoimi wiernymi oddziałami pojechał na Wschód, na
świeżo odzyskane ziemie na furmance.
Najpierw leśne drogi maniewickie ukrywały polskich żołnierzy od błąkających po lasach żołnierzy
carskich i bolszewickich, które przybliżali się ze strony
Pińska. Następnie drogi prowadziły ich do majątków
właścicieli horodockiego uroczyska Wał – panów
Majewskiego i Korczewskiego, a dalej – przez Smołodawkę – do maniewickiego pana Birara i byłej polskiej
osady Kunińska. Następnie droga leżała przez Cumań
– bliżej do ołyckich posiadłości Radziwiłłów.
Przypomnimy, że Piłsudski wówczas stał na
czele opozycji wojskowej w Polsce.
Zachowały się wspomnienia miejscowych mieszkańców, dotyczące jego przyjazdu na nasze ziemie.
... Do przewoźnika Radiona Rużyckiego (mieszkał on we wsi Gałuzja i miał parę dobrych koni)
podszedł mężczyzna w cywilnym ubraniu, przy
którym stali wojskowi i zamówił wóz wiejski. Jechali oni leśną drogą od Wału do Smołodawki, która była w posiadłości Birara. Ostrzegali się uzbrojonych watah byłych żołnierzy nieistniejących już
armii. Wałęsały się one po lasach rabując okolice.

Nieznany pasażer był przeziębiony. On ciągle
kaszlał, więc kazał zatrzymać się obok pobliskiej
chaty w Maniewiczach, która stała nad rzeczką
Maniewką. Była to zagroda Wasyla Szweca. Płacąc gospodarzowi za furę nieznajomy mężczyzna
zapytał furmana, jakimi pieniędzmi musi zapłacić
– złotymi czy markami. Na co Radion, który był
furmanem u samego pana Birara, odpowiedział:
– Mam w dupie wasze marki, jeżeli mam całą
kieszeń polskich złotych!
Taka po-chłopsku szczera odpowiedź bardzo
spodobała się pasażerowi, za co on dodał furmanowi jeszcze pieniędzy.
– Mam tylko batog własny, a konie pańskie, –
pośpieszył wyjaśnić Rużycki. Chyba pomyślał, że
pasażerowie mają zamiar zabrać konie.
– A jak się nazywa ten pan? – zapytał nieznajomy mężczyzna, skoczywszy z fury.
– Nazywa się Mikołaj Birar, a jego majątek
znajduje się tam – za lasem.
Usłyszawszy znajome nazwisko, pasażer podszedł blisko do furmana i cicho powiedział:
– Gdy przyjedziesz do swojego pana, to najpierw
przekaż mu pozdrowienia od Józefa Piłsudskiego. Jeżeli będzie tam wszystko cicho, to jutro będę u niego.
Za takie „pozdrowienia” Birar podarował swojemu furmanowi Radionowi kawał gruntu, na którym stary Kruc, tak nazywali go mieszkańcy wsi,
urządził swoją rodzinną zagrodę.
A co się stało z przeziębionym pasażerem,
przyszłym Marszałkiem odrodzonej Polski?
Miał szczęście, bo w chacie Szweca był duży
wiejski piec, który do czerwonego nagrzał hojny
gospodarz, chociaż i nie wiedział, kto na nim będzie się grzał. Grzał się Piłsudski na piecu, na słomie z jęczmienia, na którym pościelono płótno
domowej roboty. Całą noc oblewając się potem,
popijał on z drewnianej chochli wywar z kaliny
przygotowany dla niego przez babę Motrunę. Za jej
szczerość i „leczenie” gość podarował jej puchowy
szal, którym przed tym otulał swoje chore gardło:
– Dziękuję bardzo, dobra kobieto! Teraz szal
nie jest mi potrzebny...
A za zużyty w piecu opał Piłsudski kazał swoim
podległym dać staremu Wasylowi w zamian postołów z łyka oficerskie buty „na rypach”. Przechowywane one były w kufrze młodszego brata Wasyla –
Kindrata – do samej jego śmierci. Kindrat później
się ożenił z babcią autora książki – Ułytą Mytkałyk,
mąż której nie wrócił z I wojny światowej.

P.S.: Opisane wyżej wydarzenia warto
by było skonkretyzować w czasie, podać chociażby miesiąc i rok. Ale Radion
Rużycki (Kruc) zmarł w 1968 roku w
wieku 90 lat, a Wasyl Szwec jeszcze
wcześniej. Więc autor nie wziął na siebie odpowiedzialności za daty. Ale fakt
przebywania twórcy niepodległej Rzeczypospolitej – Marszałka Piłsudskiego
na ziemi maniewickiej jest rzeczywisty.
Opracował Wasyl FEDCZUK
na podstawie książki R.Mytkałyka
„Moje seło, moji odnoselczany...”

Н

еспокійні 20-ті роки минулого століття. На обпалену воєнним лихоліттям Волинську землю почали повертатися з теренів Великопольщі її колишні жителі, які залишили свої оселі під час жорстоких боїв
Першої світової. Згодом прибували і колишні легіонери Пілсудського та
віддані йому офіцери, котрим держава дозволила тут поселятися. Згідно
з Ризьким договором (березень 1921 року), польський кордон з совєцькою Україною був визначений по річці Збруч.

Про ці далекі події, і не тільки, йдеться в
історико-краєзнавчій книзі ветерана освітянської ниви Романа Миткалика з Прилісного
Маневицького району «Моє село, мої односельчани…». Думаю, що читачів «Волинського Монітора» зацікавлять фрагменти нарису, в якому
розповідається про маловідому сторінку з життя Начальника відродженої Польської держави
і першого її маршала Юзефа Пілсудського.

***
… День і ніч через Західний Буг із Варшави
на Володимир, з Бреста до Ковеля, через Нову
Руду на Маневиччину їхали безперервні валки
поляків. Вони наймали місцевих перевізників
і шукали свої колишні «осади» та фільварки.
– Де дорога на майонтки Дубровиці? – цікавилися.
– Як проїхати до колонії Кунинська? – допитувались у селян новоприбулі, зупиняючись на всіх перехрестях доріг.
То була «гаряча пора» і добрі «заробітки»
для наших селян. Усе польське майно вивантажувалося на платформи станції Маневичі з
військових ешелонів або слідувало від самого кордону на найманих підводах. Навіть сам
Юзеф Пілсудський відмовився від послуг залізниці, а добирався на Схід, до щойно прилученої території, разом зі своїми вірними частинами, гужовим транспортом.
Спочатку лісові дороги Маневиччини приховували польських жовнєжів від блукаючої
по лісах колишньої царської солдатчини та
гвардійців більшовицької масті, які насувалися із пінського шляху. Далі дороги вели їх до
маєтностей володарів городоцького лісового
урочища Вал поміщиків Маєвського і Корчевського, а там, через Смолодавку, – до маневицького пана Бірара та до колишньої польської «осади» Кунинська. Її кінцевий шлях
пролягав через Цумань – ближче до маєтків
олицьких князів Радзивиллів.
Нагадаємо, що Пілсудський очолював на той
час військову опозицію всередині самої Польщі.
У місцевих жителів збереглися окремі спогади, пов’язані з проїздом його через наші терени.
…До перевізника Радіона Ружицького (він
жив у селі Галузія і мав пару міцних коней) підійшов чоловік у цивільному, біля якого стояли
військові чини, і замовив його підводу. Їхали
вони лісовою дорогою від Валу до Смолодавки поміщика Бірара, остерігаючись зустрічі із
«воюючими» ватагами вже ніким некерованої
армії. Вони розбрелися по навколишніх лісах,
ведучи свій грабіжницький «промисел».
Невідомий пасажир був застуджений. Він
постійно кашляв, відтак наказав зупинитися
біля крайньої хати Маневич, що притулилася
майже біля самої річечки Маневки. То було обійстя старого Швеця Василя. При розрахунку
з господарем підводи незнайомець запитав у
їздового, якими грошима він бажає одержати
плату – злотими чи марками, на що Радіон, який
був їздовим двору самого пана Бірара, відповів:

– До дупи мені ваші марки, коли в мене є
ціла кишеня польських злотих!
Така по-хлопськи відверто сказана відповідь дуже сподобалася пасажирові, за що він
доплатив перевізнику.
– Видно, пан – міцний господар, коли має
такі файні коні, – поцікавився незнайомець.
– У мене тільки батіг мій, а коні панські, –
поспішив пояснити Ружицький. Можливо,
подумав про намір своїх пасажирів реквізувати ці коні.
– А як звати вашого пана? – запитав незнайомець, зіскочивши з воза.
– Звати нашого пана Миколай Бірар, а його маєток знаходиться он там, за лісом, – відповів Радіон.
Почувши знайоме для себе прізвище, пасажир підійшов впритул до їздового і тихо зронив:
– Коли приїдеш до свого пана, то, в першу
чергу, передай йому привіт від Юзефа Пілсудського, і якщо буде там все тихо, то завтра я
буду в нього.
За такий «привіт» пан Бірар нагородив
свого їздового Радіона земельним наділом, на
якому згодом старий Круц, як його називали
односельці, облаштував своє сімейне обійстя.
А що сталося із застудженим пасажиром,
майбутнім маршалом відновленої Польщі?
На його щастя, в хаті старого Швеця була
велика сільська піч, яку до почервоніння напалив щедрий господар, хоч сам і не відав, хто
на ній буде вигріватися. Грівся Пілсудський на
печі, на ячмінній соломі, застеленій домотканою рядниною. Цілу ніч, обливаючись потом,
він попивав із дерев’яного половника калиновий узвар, який приготувала для нього господиня – баба Мотруна. За її щирість і «курс лікування» гість підніс їй пуховий шарф, у який
до цього моменту кутав своє хворе горло:
– Бардзо дзенькує, добра кобєто! Тепер
шарф мені не потрібний…
А за спалені в печі дрова Пілсудський наказав своїм підлеглим дати дідові Василеві
взамін ликових постолів офіцерські чоботи
«на рипах». Вони до самої смерті зберігалися
у домашній скрині його молодшого брата Кіндрата, який згодом розділив своє сімейне щастя з бабою автора книги – Улитою Миткалик,
чоловік якої не повернувся з царської війни.

Р.S. Викладені вище події варто
було б конкретизувати у часі: хоча
б назвати місяць і рік. Але Радіон Ружицький («Круц») помер у 1968 році
у віці 90 літ, а дід Василь Швець – ще
раніше. Тож автор не взяв на себе
сміливість домислювати дати. Але
факт перебування творця незалежної Польської Республіки, маршала
Юзефа Пілсудського на маневицькій
землі достовірний.
Підготував Василь ФЕДЧУК
за книгою Р. Миткалика «Моє село, мої односельчани…»
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Informacja
wołyńska

Волинська
інформація
У ході парламентських
виборів на Волині в одному районі (Любешівському) перемогла Комуністична партія. В інших
районах більшість голосів
віддано за «Батьківщину».

.......

Podczas wyborów parlamentarnych na Wołyniu w
rejonie lubieszowskim zwyciężyła Komunistyczna Partia. We wszystkich innych
rejonach najwięcej głosów
oddano na „Batkiwszczynę”.
У луцькому Центрі туристичної інформації та
послуг розпочинає діяльність пункт обміну книгами – bookcrosing. Книги,
якими Ви бажаєте поділитися, можна принести за
адресою: вул. Сенаторки
Левчанівської, 2.

.......

W łuckim Centrum Informacji Turystycznej i
Usług zostanie otwarty
punkt uwalniania książek –
bookcrossing. Książki, które
chcą Państwo oddać, można
przynieść pod adresem: ul.
Senatorki Lewczaniwskiej 2.
У будинку, в якому
жила Леся Українка у
Луцьку, руйнується стіна
на першому поверсі. Це,
як зазначили експерти, що
оглянули будинок, може
призвести до обвалу будинку.

.......

W domu, w którym
mieszkała Łesia Ukrainka w
Łucku, rujnuje się ściana na
parterze. Według ekspertów,
którzy obejrzeli dom, może
to doprowadzić do zawalenia
się domu.
У луцькому соборі
пом’янули в’язнів Соловків, яких 75 років тому
розстріляли в урочищі
Сандармох на півдні Карелії. Серед них – українські культурні, державні та
громадські діячі, науковці,
священики,
військовослужбовці.

.......

W Łucku w katedrze prawosławnej uczczono pamięć
więźniów z Wysp Sołowieckich, których 75 lat temu
rozstrzelano w uroczysku
Sandarmoch. Wśród nich
– ukraińskich działaczy kulturalnych, państwowych i
społecznych, naukowców,
przedstawicieli duchowieństwa, wojskowych.
Міський
автобус
А20111, виготовлений на
автозаводі в Луцьку, ввійшов до переліку 100 кращих товарів України, що
були визначені у рамках
Всеукраїнського конкурсу
якості продукції (товарів,
робіт, послуг).

.......

Miejski autobus A20111,
wyprodukowany w fabryce samochodowej w Łucku,
trafił na listę 100 najlepszych
towarów Ukrainy, które wyłoniono w ramach Ogólnoukraińskiego Konkursu
Jakości Produkcji (towarów,
prac, usług).
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Odszedł Не стало
Człowiek-legenda Людини-легенди

Pod koniec października zmarł wybitny pisarz, tłumacz i krytyk
literacki – Ostap Łapski. To dla społeczeństwa polsko-ukraińskiego niepowetowana strata.

Кінець жовтня запам’ятається непоправною втратою – відходом видатного письменника, перекладача, літературознавця сучасності Остапа Лапського.
Дата

Ostap Łapski urodził się 7 lipca 1926 roku w
rodzinie rolników, we wsi Hucki w powiecie Kobryń niedaleko Brześcia. Większość życia spędził
w swoim drugim domu – w Polsce. Pracował
jako nauczyciel akademicki i redaktor radia polskiego. Pisał w językach polskim i ukraińskim.
W 2007 roku Ostap Łapski został odznaczony
Narodową Nagrodą Ukrainy imienia Tarasa
Szewczenki. Pisarz przynależał do intelektualistów Polski, których głównym zadaniem było
zbliżenie i wzajemne wzbogacenie ukraińskiego
i polskiego narodu, we wspólnej rodzinie europejskiej. W pierwszym numerze Monitora Wołyńskiego, który ukazał się w lipcu 2009 roku,
pisaliśmy o nim i jego niezwykłej osobowości.
Wyraźnie przypominam sobie spotkanie z
Ostapem Łapskim dziesięć lat temu w Warszawie. Ponad cztery godziny pisarz opowiadał o sobie, swojej Ojczyźnie Ukrainie i swojej Ojczyźnie
Polsce, o języku, religii, twórczości. Z naszej rozmowy wybrałem tylko niektóre aspekty wówczas
omówione, które dzisiaj drukujemy na Ukrainie
po raz pierwszy. Myślę, że poprzez te słowa, poznamy go głębiej jako człowieka. Prawdopodobnie i jego świat łowił, ale nie złapał…

Найважливіша дата у моєму житті, коли
у 1952 році став україністом у Варшаві. Відтоді була постійна участь в українському
культурно-суспільному товаристві, був одним із засновників «Нашого слова», де став
дописувачем і стилістичним редактором. У
1956-1957 роках з'явилися мої римовані вірші, сонети.

Про мову
Щоб бути поетом, потрібно вчитися
мови, любити її. Дехто вважає, що можна
бути інтелігентом не знаючи мови і розмовляючи суржиком. Я не уявляю поляка,
котрий би калічив мову і називав себе інтелігентом. Вважаю, що знаю на 15% українську мову. Завжди прагну надолужувати
свої знання. З великою повагою ставлюся до
українців у Польщі, котрі прищепили українську мову своїм дітям, і вони понесуть її
далі. Лише народ знає свою мову, а одиниця,
і поет у тому числі, не може її знати всю.

Про творчість

Twarz
Czasami moje wąsy, gdy jeszcze nie było
brody, nazywano szewczenkowskimi. Gdy urosła broda, zaczęto mnie utożsamiać z Sołżenicynem. Byli też tacy, którzy ze względu na mój
wygląd, rozpoznawali we mnie prawosławnego. Chętnie widzę w sobie poleskiego dziadka.
Chciałbym nosić płócienne spodnie, koszulę,
a na głowie kapelusz przewiązany sianem. Zawsze staram się utrzymać w czystości nie tylko
duszę, lecz również ciało. Stale świadomie redaguję swoją twarz nie tylko w tekstach, ale również w płaszczyźnie fizycznej. Człowiek dbający
o swoją twórczość, z nią się utożsamia.

Przyjście do literatury
Być może, w genach miałem coś takiego, co
ukształtowało mój światopogląd poetycki. W
wieku siedmiu lat pasłem bydło i z przyjemnością obserwowałem przyrodę: wiatr, trawę,
słońce, deszcz, błyskawice, dojrzałe żyto czy
skowronka wiszącego nade mną. To wszystko
ukochałem i to mnie ukształtowało lirycznie.
Wydawało się, że moja ziemia jest na zawsze
niezachwiana, a okazało się odwrotnie – musiałem ją porzucić i wyjechać w świat. Zainteresowałem się literaturą także dzięki mojemu ojcu,
który mimo iż ukończył tylko cerkiewną szkołę
parafialną za czasów caratu, był bardzo oczytany i znał literaturę rosyjską, polską i ukraińską.

nauczysz. Jeśli ktoś nie ma słuchu do języka, to
jest też trudne do poznania. Jednak coś musi być
w genach. I wtedy poeta może się urodzić, powiedzmy, w obozie koncentracyjnym albo pasąc
bydło. Aby zrozumieć artystyczny wymiar słowa, należy do tego dojść, jak do religii czy Boga.

O poecie
Poeta musi być poetą i jednocześnie myślicielem, opierać się na wydarzeniach społeczno-politycznych, o coś walczyć, posiadać
pewny światopogląd, który da się ograniczyć
lub poszerzyć. Poeta musi być otwarty, ale też
dyplomatyczny. Ale i w dyskusjach jest siła napędowa. Nie byłoby moich wierszy, gdybym zamknął się w domu i nigdzie nie wychodził, i nic
nie widział.

Nabytek

Za najważniejszą datę swojego życia uważam
dzień, kiedy w 1952 roku zostałem ukrainistą w
Warszawie. Od tego czasu brałem czynny udział
w działalności ukraińskiej wspólnoty kulturalno-społecznej, byłem jednym z założycieli «Naszego Słowa», gdzie pisywałem artykuły i byłem
redaktorem stylistycznym. W latach 1956-1957
ukazały się moje wiersze rymowane, sonety.

Gdyby nie imigracja, nie byłbym tym, kim
jestem teraz. Mam 5-6 książek, ale nie mogę ich
wydać, bo nie mam sponsora. Jednak dla mnie
to nawet lepiej – pobudza do dalszej pracy. Gdybym wydał te książki 20-30 lat temu, to teraz
byłbym niczym.
Rok temu myślałem kategoriami państwa,
które dba o artystów i społeczeństwo. Obecnie
myślę inaczej. Zdaję sobie sprawę, że w reżimie
kapitalistycznym, muszę sam się przebijać. Wtedy pojawia się pytanie: «Jaka jest funkcja państwa? Aby tylko wspierać administrację i rząd?»
Mówią, że jestem owocny. Owocny, bo nie lenię się. Ciągle, nawet w nocy, zapisuję słowo, wyraz czy zdanie, które mogą być początkiem czegoś. Niektórzy szukają wielkiego natchnienia.

O języku

O religii i Bogu

Data

Żeby być poetą, trzeba nauczyć się języka,
pokochać go. Niektórzy uważają, że można być
inteligentnym nie znając języka i rozmawiając
nowomową. Nie wyobrażam sobie Polaka, który przekręcałby słowa i był nazywany intelektualistą. Uważam, że znam język ukraiński w
15%. Zawsze staram się uzupełnić swoją wiedzę. Wielkim szacunkiem darzę Ukraińców w
Polsce, którzy przekazali język ojczysty swoim
dzieciom, a ci przekażą go następnym pokoleniom. Tylko naród zna swój język, a jednostka,
w tym też poeta, nie może znać go w całości.

Пам’ять

Czuję, że we mnie jest jeszcze dużo pogaństwa, a Chrystusa jako pośrednika jeszcze w
pełni nie poznałem. Gdy byłem w stanie ciężkiej depresji, miałem różne wizje z diabłem i
z Bogiem. Jednak wiara i siła wiary, uratowały
mnie od choroby.
Uważam, że poeta powinien sam przyjść do
religii. Dlaczego dzieci po 2-3 latach nauczania
religii uciekają od niej? Dlatego że mają dość
swoich nauczycieli. Nauczanie religii to trudna
sprawa. Należy być wielkim rzemieślnikiem, a
nawet bogiem, a nie «kuć» dogmaty. Dlatego
szybciej zbliżą się do Boga ci, którzy nie uczyli
się religii. Nie wiem, czy doszedłem do Boga,
O twórczości
ale pragnę to czynić. Jest wielka moc, która
Ogólnie i stworzenie świata, i każda twór- wskazuje mi drogę. I potrzebuję Boga partnerczość, która ma szansę przetrwać, jest wielkim skiego, a nie takiego, którego mam się bać.
dziełem i muszą być osoby utalentowane, które
będą je tworzyć. Czy da się rozwijać talent? Tak, Ukraina
ale nie jestem zwolennikiem tej teorii. Wiem, że
Swój ideał Ukrainy wyniosłem z czasów okujeśli ktoś nie ma słuchu muzycznego, tego już nie

Остап Лапський народився 7 липня 1926
року в селянській сім’ї у Гуцьках біля Кобрина на Берестейщині. Більшість свого життя
провів у своїй другій домівці – Польщі. Працював викладачем та редактором польського радіо. Писав польською та українською
мовами. У 2007 році Остап Лапський був
відзначений Національною премією України імені Тараса Шевченка. Письменник належав до інтелектуалів Польщі, котрі головним своїм завданням ставили зближення
і взаємозбагачення українського та польського народів у спільній європейські сім’ї.
У своєму першому номері, що побачив світ
у липні 2009 року, «Волинський монітор»
писав про цю непересічну особистість.
Яскраво пригадую зустріч із Остапом
Лапським десятирічної давності у Варшаві.
Понад чотири години письменник розповідав про себе, свою Батьківщину-Україну та Батьківщину-Польщу, мову, релігію,
творчість. Із нашої розмови вибрав лише
деякі аспекти, які були порушені тоді, а зараз вперше друкуються в Україні. Думаю, і
ви знайдете у словах пана Остапа багато цікавого про нього. Схоже, і його світ ловив,
проте не впіймав…

Обличчя
Деколи мої вуса, коли ще бороди не було,
вже називали Шевченківськими. Коли виросла борода – почали порівнювати із Солженіциним. Були й такі, котрі за зовнішністю вгадували у мені православного. Я
залюбки бачу в собі поліського діда. Радо
ходив би у полотняних штанях і сорочці з
кочкуром, перев'язаний перевеслом. Завжди намагаюся утримувати не лише чистоту душі, а й тіла. Постійно свідомо підредаговую своє обличчя не лише у текстах, а й
у фізичному плані. Людина, переймаючись
своєю творчістю, уподібнюється до неї.

Прихід у літературу
У генах, напевно, мав щось таке, що
сформувало мій поетичний світогляд. Ще з
семи років, пасучи худобу, з радістю спостерігав за природою: вітром, травою, сонцем,
дощем, блискавицями, посоловілим житом,
жайворонком, що висів наді мною. Усе це я
полюбив і воно мене сформувало лірично.
Здавалося, що моя земля навіки непохитна,
але виявилося навпаки – довелося її покидати, їхати у світ. Ще одним джерелом мого
приходу в літературу був батько. Він хоч закінчив церковну приходську школу за царя,
але був дуже начитаний російською, польською і українською літературами.

Взагалі, і створення світу, і кожна творчість, що має шанс тривати, є великою справою і повинні бути обдарованості, котрі її
творитимуть. Чи можна розвинути обдарованість? Так, але я не вельми великий прихильник цієї теорії. Знаю, в кого немає музичного слуху, то цього не навчиш. У кого
немає слуху до мови, то цього також важко
навчити. Повинно бути щось у генах і тоді
поет може народитися, скажімо, у концтаборі або, пасучи худобу. А щоб зрозуміти
художнє слово, потрібно до нього прийти,
як до релігії чи до Бога.

Про поета
Поет повинен бути поетом і мислителем
водночас, спиратися на суспільно-політичні
події, за щось боротися, мати певний світогляд, який необхідно обмежувати або розширювати. Поет повинен бути відвертим,
але й дипломатичним. Одначе й у суперечках з людьми є рушійна сила. Не було б моїх
віршів, коли б я зачинився у хаті, нікуди не
ходив, нічого не бачив.

Набуток
Коли б не еміграція, я не був би тим, ким
є зараз. Маю 5-6 книг, але не можу їх видати,
бо не маю спонсора. Однак це навіть краще для мене і спонукує до подальшої праці.
Якби мене видали 20-30 років тому, то зараз
був би нічим.
Рік тому думав категоріями держави, яка
піклується про митців і суспільство. Нині
думаю по-іншому. Розумію, що у капіталістичному режимі потрібно самому себе пробивати. Тоді постає питання: «Яка функція
держави? Щоб лише утримувати адміністрацію і владу?»
Кажуть, що я плідний. Плідний, бо не
лінуюся постійно, навіть уночі, записувати
слово, фразу чи речення, які можуть стати
початком чогось. Дехто ж шукає великого
натхнення.

Про релігію і Бога
Відчуваю, що в мені ще сидить язичник,
а Христа, як посередника, я ще не до кінця
збагнув. Коли мав важку депресію, то мав
різні візії і з дияволом, і з Богом. Однак віра
і сила віри врятували мене від хвороби.
Думаю, що поет повинен сам прийти до
релігії. Чому діти після 2-3 років занять релігією утікають від неї? Тому що їм зогидли
вчителі. Навчати релігії – велика справа. Потрібно бути великим умільцем і навіть Богом, а не «товкти» догми. Тому швидше наблизяться до Бога ті, що не вивчали релігії.
Не знаю, чи дійшов до Бога, але намагаюся
робити це. Є велика сила, яка підказує мені
дорогу. І мені потрібен Бог партнерський, а
не той, якого маю боятися.

Різне

Obcy wśród swoich
Jestem często zapraszany do ambasady Białorusinów, Polaków. Najmniej jestem potrzebny
Ukraińcom. Jestem dla nich obcy. Być może w
zakresie języka, ponieważ czują, że rozmawiam
inaczej. Ludzie boją się słów i prawdy.

Przyszłość
Jestem najbardziej zorganizowanym człowiekiem wśród Ukraińców w Polsce, chociaż nie
przynależę do żadnej organizacji. W moim dniu
jest uwzględniona każda minuta i sekunda. Obliczyłem trwałość życia Łapskich i doszedłem do
wniosku, że pozostało mi pięć lat życia. Każdy
rok pomnażam przez 365 dni – mało pozostaje!
Jestem przekonany, że jeszcze nie powiedziałem do końca swojego słowa. Twórczość jest zagadką. Poratowałem siebie swoimi wierszami
i oddycham pełnią życia, mam pełny komfort
myśli, redagowania swojej twarzy. W końcu
mam dostęp do Ukrainy, w odróżnieniu od
większości Ukraińców!
Wiktor JARUCZYK,
zdjęcie Wołodymyra PAŃKIWA

Україна

Майбутнє

Свій ідеал України я виніс із часів окупації
і досі борюся за неї. Я за українця з чистою
душею. Не можу писати про Хрещатик, Київ
чи теперішнє Полісся, бо там не жив. Можу
писати про своє давнє дитинство, «потерте
хуртовинням, обмите нескінченними дощами». Я повинен свою Батьківщину творити
тут: із Білого Бору від інших людей.

Я найзорганізованіша людина серед
українців у Польщі, хоч не належу до жодної організації. У мене день розрахований
на хвилини і секунди. Я порахував тривалість життя Лапських і дійшов висновку, що
жити мені залишилося п'ять років. Кожен
рік множу на 365 днів – мало залишається!
Упевнений, що до кінця ще не сказав свого слова. Творчість – загадка. Я врятував
себе
своїми віршами і живу повнотою житЧужий серед своїх
тя, маю повний комфорт мислення, редаМене часто запрошують до своєї амба- гування свого обличчя. Маю, врешті-решт,
сади білоруси, поляки. Найменше ж по- доступ до України, на відміну від більшості
требують українці. Я для них чужий. Може, українців!
мовно, оскільки відчувають, що розмовляю
Віктор ЯРУЧИК,
по-іншому. Люди бояться слів, правди.
фото Володимира ПАНЬКІВА

Odrodzona pamiątka Rówieńszczyzny – kaplica św. Jana Nepomucena
Czy kiedyś rozmyślaliście o religijnym dziedzictwie swojego narodu? Zazwyczaj pamiętamy o dużych świątyniach, a o małych kapliczkach nie, chociaż
one też mają swoją historię.
W «Monitorze Wołyńskim»
w jednym z numerów w 2010
roku ukazał się artykuł pod tytułem « Zapomniana pamiątka
Rówieńszczyzny». Minął czas i
oto kapliczka odrodziła się. W
tym okresie odbyło się dużo
wydarzeń z nią związanych.
Najpierw została podpisana
umowa o współpracy między
Rówieńską Administracją Obwodową, Rówieńską Administracją Rejonową i Małoszpakowską Radą Wiejską (właśnie
na jej terenie znajduje się kaplica) w ramach projektu «Wołyń Turystyczny». W umowie
strony omawiają, kto pomoże
w uporządkowaniu i odbudowie kaplicy, a kto – wybudu-

je dobrą drogę do świątyni. I
oto znalazł się dobroczyńca w
postaci pana Piotra Mazura z
Fundacji Niepodległości z Lublina, który przekazał środki i
przysłał pracowników z Polski
dla odbudowy kaplicy. Przez
trzy tygodnie zrobiono dużo.
Całkowicie rozebrano stary
dach i zamontowano nowy metalowy, który jest kopią oryginalnego. Cała kaplica na nowo
jest otynkowana wapniem,
otrzymanym od dyrektora
Zamku Dubieńskiego pana
Leonida Kiczatego. Głównym
inspiratorem i człowiekiem,
który wiele zrobił, nadal robi і,
jestem przekonany, będzie robił dla Polaków mieszkających

na Wołyniu i nie tylko, jest pan
Marek Maluchnik – szef Wydziału ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.
Pozostaje jeszcze dużo pracy. Należy uporządkować teren dookoła kaplicy, wyłożyć
porządną drogę, żeby każdy
chętny mógł podejść św. Jana
Nepomucena, poprosić go o
wstawiennictwo i pomodlić
się w ciszy w uroczym miejscu,
które jest położone we wsi Iwanicze rejonu Równe.

Jarosław KOWALCZUK

Відроджена пам’ятка Рівненщини –
каплиця св. Яна Непомука
Чи Ви коли-небудь думали про релігійну спадщину свого народу? Зазвичай, ми пам’ятаємо про величні храми, а от про маленькі каплички
чомусь ні, хоча вони теж мають свою історію.
У «Волинському Моніторі» в одному з чисел за 2010
р. була надрукована стаття
під назвою «Забута пам’ятка
Рівненщини». Минув час і
ось – капличка відродилася.
За цей період відбулося багато подій, пов’язаних із нею.
Перш за все, підписана
угода про співпрацю між
Рівненською обласною адміністрацією, Рівненською
районною адміністрацією
та Малошпаківською сільською радою (власне, на її
території знаходиться каплиця) в рамках проекту
«Волинь туристична». В
угоді сторони вказують, хто
повинен допомогти з упорядкуванням і відбудовою
каплиці, а хто – простелити
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pacji i dotychczas o nią walczę. Stoję po stronie Ukraińca o czystym sercu. Nie mogę pisać
o Chreszczatyku, Kijowie i obecnym Polesiu,
bo tam nie mieszkałem. Mogę pisać o swoim
dawnym dzieciństwie, «przetartym śnieżycami,
umytym niekończącymi się deszczami». Mam
swoją Ojczyznę tworzyć tutaj: od Białego Boru
do innych ludzi.

нормальну дорогу до святині. І ось – знайшовся доброчинець в особі пана Пьотра
Мазура з Фундації Незалежності з Любліна, який надав
кошти і скерував робітників з Польщі для відбудови
каплиці. Упродовж трьох
тижнів було зроблено багато. Повністю розібрано старий дах і накритий новий,
який є копією оригінального. Дах зроблений із металевих листків. Уся каплиця
перетерта і відтинькована
вапняним розчином, який
люб’язно був наданий директором Дубенського замку паном Леонідом Кічатим.
Але головним натхненником
і людиною, яка багато зробила, робить і, впевнений,

ще буде робити для поляків,
котрі мешкають на Волині і
не тільки, є пан Марек Малюхнік – начальник Відділу
польської культурної спадщини за кордоном Міністерства культури та національної спадщини РП.
Попереду ще багато роботи. Потрібно упорядкувати
і привести в належний стан
територію навколо каплиці,
провести нормальну дорогу,
щоб усі охочі могли підійти
і до св. Яна Непомука, попросити про заступництво
і помолитися в тиші у мальовничому місці, яке знаходиться в селі Іваничі Рівненського району.
Ярослав КОВАЛЬЧУК

Ukraińska prasa o Polsce
Поляки та українці вшанували у Львові пам’ять своїх героїв
У Львові українці та поляки вшанували пам’ять військових, котрі полягли під час Першої
світової війни. Молебні українською та польською мовами відправили на цвинтарі Орлят
та на могилі вояків Української галицької армії.
До пам’ятних знаків люди поклали вінки із національними стрічками та запалили свічки.
Спільна молитва, за словами організаторів, – це готовність обох сторін до взаємного
прощення, міжнаціонального примирення і засвідчення наміру будувати спільну, нерозділену Європу.
Телеканал «24», 1 листопада 2012 року

Polacy i Ukraińcy we Lwowie oddali hołd swoim bohaterom
We Lwowie, Ukraińcy i Polacy oddali hołd żołnierzom poległym w czasie pierwszej wojny światowej. Na Cmentarzu Orląt i na Grobie Żołnierzy Ukraińskiego Wojska Galicyjskiego, odprawiono
nabożeństwa w języku polskim i ukraińskim.
Przed pomnikami złożono wieńce ze wstążkami narodowymi i zapalono znicze.
Według organizatorów, wspólna modlitwa jest gotowością obu stron do wzajemnego przebaczenia, międzynarodowego pojednania i budowania wspólnej, niepodzielnej Europy.
Telekanał «24», 1 listopada 2012 roku

Знайдено сліди тротилу на уламках літака Качинського
За повідомленням джерел газети «Rzeczpospolita», польські фахівці виявили на уламках
і 30 кріслах урядового Ту-154, що розбився у 2010 році під Смоленськом, сліди тротилу і
нітрогліцерину.
Сліди тротилу і нітрогліцерину знаходяться також у пробах, взятих у місці з’єднання
корпусу і крил, на обшивці крила. А в деяких із них їхня концентрація виявилася настільки
сильною, що прилади зашкалювали, – пише «Rzeczpospolita«.
У свою чергу, генеральний прокурор Анджей Серемет підтвердив інформацію про те, що
прокуратура вже кільканадцять днів знає результати експертиз.
Одна з версій – це можуть бути сліди від снаряду часів Другої світової війни, який теоретично міг залишитися в районі аеропорту і здетонувати від вибуху літака.
Свого часу, поляки відмовилися підписати протокол піротехнічної експертизи, яку провели російські фахівці. Тоді однією з причин називалося те, що росіяни надали недостатню
кількість проб. Польська сторона і наполягла на тому, щоб досліджувати уламки самостійно і власним, сучасним обладнанням. Тоді Серемет особисто повідомив прем’єр-міністра
Дональда Туска про результати експертизи.
www.24tv.ua, 30 жовтня 2012 року

Znaleziono ślady trotylu na wraku samolotu Kaczyńskiego
Według źródeł gazety «Rzeczpospolita», polscy naukowcy odnaleźli na wraku і 30 fotelach rządowego TU 154, który rozbił się w 2010 roku pod Smoleńskiem, ślady trotylu i nitrogliceryny.
Ślady trotylu i nitrogliceryny są również w próbkach pobranych w miejscu łączenia kadłuba
i skrzydła, na skrzydle. A w niektórych z nich stężenie okazało się na tyle mocne, że urządzenia
wyczerpały skalę – pisze «Rzeczpospolita».
Z kolei, prokurator generalny Andrzej Seremet potwierdził informację o tym, że prokuratura
juz przez kilkanaście dni wie o wynikach ekspertyzy.
Jedna z wersji mówi o tym, że to mogą być ślady od pocisku z czasów II wojny światowej, który
teoretycznie mógł pozostawać na terenie lotniska i eksplodować wskutek wybuchu samolotu.
W swoim czasie Polacy zrezygnowali z podpisania protokołu o ekspertyzie pirotechnicznej,
która została przeprowadzona przez fachowców rosyjskich. Wtedy jednym z powodów było to, że
Rosjanie dostarczyli niedostateczną ilość próbek. Polska strona nalegała na to, żeby zbadać wrak
samodzielnie, przy pomocy własnego, współczesnego sprzętu. Wtedy Seremet osobiście poinformował Premiera Donalda Tuska o wynikach ekspertyzy.
www.24tv.ua, 30 października 2012 roku

Польські журналісти визнали, що передчасно заявили про
сліди вибухівки в уламках літака президента
Головний редактор польського видання «Rzeczpospolita» визнав у вівторок (30 листопада, - ред.), що його газета передчасно написала про виявлення слідів вибухових речовин в
уламках літака, в катастрофі якого під Смоленськом у Росії 2010 року загинув президент
Польщі Лех Качинський і ще 95 людей.
Як сказав Томаш Врублевський у радіоінтерв’ю, насправді видання не мало такої інформації. За його словами, виявлені речовини не обов’язково мали бути слідами саме вибухівки.
У редакційній заяві газета теж визнала, що помилилася, стверджуючи про, нібито, виявлені сліди тротилу й нітрогліцерину. Водночас журналісти розкритикували органи прокуратури і уряд країни за зволікання, на їхню думку, зі з’ясуванням усіх обставин катастрофи.
www.radiosvoboda.org, 30 жовтня 2012 року

Polscy dziennikarze przyznali, że przedwcześnie poinformowali o
śladach substancji wybuchowych na wraku samolotu Prezydenta
Główny redaktor polskiego wydania «Rzeczpospolita» we wtorek (30 listopada - Red.) przyznał, że
jego gazeta przedwcześnie napisała o znalezieniu śladów substancji wybuchowych na wraku samolotu, w
którym w 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński i jeszcze 95 osób.
Jak powiedział Tomasz Wróblewski w wywiadzie radiowym, w rzeczywistości wydanie nie posiadało takich informacji. Według niego, znalezione substancje nie koniecznie mogły być śladami
materiałów wybuchowych.
W oświadczeniu redakcyjnym gazeta również przyznała, że wprowadziła w błąd informując
o rzekomo znalezionych śladach trotylu i nitrogliceryny. Tymczasem dziennikarze skrytykowali
prokuraturę i Rząd Polski za opóźnienie w ustaleniu wszystkich okoliczności katastrofy.
www.radiosvoboda.org, 30 października 2012 roku

Поляки планують створити власну систему
протиракетної оборони
Польща в найближчі роки витратить від 10-ти до 14-ти мільярдів злотих на створення
системи протиракетної оборони. Про це у п’ятницю заявив керівник Бюро національної
безпеки генерал Станіслав Козей. Силовик переконаний: після того, як у Польщі з’явиться
протиракетний щит, росіяни вже не зможуть шантажувати Варшаву та решту Європи розміщенням ракет у Калінінградській області.
www.24tv.ua, 19 жовтня 2012 року

Polacy planują stworzyć swój własny system
obrony przeciwrakietowej
Polska w najbliższych latach wyda od dziesięciu do czternastu miliardów złotych na stworzenie
systemu obrony przeciwrakietowej. O tym w piątek zawiadomił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej. Przewodniczący Biura jest przekonany: po tym, jak w Polsce pojawi się tarcza przeciwrakietowa, Rosjanie nie będą mogli szantażować Warszawy i reszty Europy
wprowadzeniem rakiet do obwodu kaliningradzkiego.
www.24tv.ua, 19 października 2012 roku
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Люблінська інформація

Informacje Lubelskie
Do tradycji świąt l i 2 listopada należą zbiórki
na cmentarzach pieniędzy potrzebnych na odnowę zabytkowych nagrobków. W tym roku padł
rekord w tej zbiórce. Na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie wolontariusze zebrali 84 tysiące
złotych. W ubiegłym roku było o 7 tysięcy złotych
mniej. Do odnowy wybrano 5 najstarszych i najciekawszych architektonicznie zabytków. Jednak
z zebranej kwoty będzie można odrestaurować 4
zabytki. Drugim rekordem była frekwencja zbierających. Do zbiórki zgłosiło się aż 250 osób, przy
czym obok znanych artystów czy dziennikarzy
swój udział deklarowali ludzie młodzi.
Wielki społecznik z Ryk Sławomir Kisiel przekazał przed Dniem Wszystkich Świętych i Dniem
Zmarłych (1 i 2 listopada), całkowicie nieodpłatnie pół busa zniczy nagrobnych przeznaczonych
na cmentarz „Orląt Lwowskich”, na groby żołnierzy 27-mej Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej, a także poległych w dniu napaści na
Polskę Bolszewików 17-tym września 1939 roku
funkcjonariuszy Wojsk Ochrony Pogranicza.
Znicze zawieźli hrubieszowscy rolnicy razem z
proboszczem Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie księdzem Andrzejem
Puzonem. Przybysze odwiedzili również licznie mogiły swych najbliższych na wołyńskich
cmentarzach, zwłaszcza cmentarzach we Włodzimierzu Wołyńskim.
Minęło 17 lat od dnia zarejestrowania przez sąd Spółki Daewoo MOTOR POLSKA. Przejęła ona zakład od Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. O ile FSC zatrudniała 3
tysiące ludzi to Daewoo poniżej 2-ch tysięcy. Niestety w 2001 roku Daewoo ogłosiła upadłość.
W pomieszczeniach byłej fabryki jest pusto. Teraz syndyk upadłości kończy sprzedaż firmowego majątku.
35 lat temu w Szczebrzeszynie w Zamojskiem 5-letni wówczas Andrzej po raz pierwszy
zobaczył szachy, które podarował mu jego tatuś. Dziś Pan Andrzej ma 40 lat i nadal na szachy
patrzy jak „urzeczony”. Ale teraz ma co oglądać. W jego mieszkaniu posiada 150 zestawów
tej królewskiej gry. W wyniku szczebrzeszyńskiej miłości do szachów postanowił, że w pobliskim mieście zabytkowym Zamościu powstanie Muzeum Szachów. Prezydent miasta Zamościa Marcin Zamoyski zapewnił, że pomysł Pana Andrzeja jest ciekawy i spotka się z aprobatą
polskiej „Perły Architektonicznej” Zamościa.
Trwa przebudowa Drogi Wojewódzkiej 747 i budowa mostu w Kamieniu na Wiśle. Ważny obiekt, który połączy dwa województwa: lubelskie z mazowieckim. Blisko pół miliarda
złotych pochodzi z Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali 3 października przedstawicie wykonawców oraz marszałek województwa
lubelskiego Krzysztof Hetman i członek Zarządu województwa lubelskiego Jacek Sobczak.
Most wg planu ma być gotowy w 2014 roku.
Kupnem liczącego się niegdyś w Polsce producenta łożysk tocznych – Kraśnickiej Fabryki
Łożysk Tocznych – interesuje się kilka państw, np. Chiny i Słowacja. `Przypuszczalnie sprzedaż fabryki dojdzie do skutku bo obecnie niemal każdego miesiąca dziesiątki osób otrzymuje
wymówienia z pracy. Fabryka źle egzystuje.
Aż 5 statuetek „Perły” – prestiżowej nagrody w ogólnopolskim konkursie, trafiło do lubelskich producentów. Nagrody wręczono podczas wielkiego finału targów poznańskich „Pollagra Food”. Są to Kordiał Żurawinowy, Kraśnicka Miętówka Sarmacka, Schab suszony po
dołhobrodzku, kluski janowieckie, kaczka po zamojsku.
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk z delegacją Ratusza oraz przedstawicielami UMCS odwiedził miasto Granada w Hiszpanii. Podpisano list o współpracy kulturalnej obu miast i uniwersytetami. Lublin i Granada będą działały pod hasłem „Most Hiszpański”. Jest to program
systematycznej wymiany artystów, instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych. Uniwersytet w
Granadzie prowadzi studia z zakresu filologii słowiańskiej, a jednym ze znaczących języków
jest polski. Prezydent Granady Jose Torres Hurtado zapowiedział swoją wizytę w Lublinie
jeszcze w tym roku.
W Lublinie radni przyznali ulgi za przedszkola rodzinom z trojgiem dzieci. Taka rodzina
za miejskie przedszkole od pierwszego dziecka zapłaci 50% całej kwoty, 80% ulgi od dwojga
dzieci, a za każde następne dziecko nie ma już żadnej opłaty. Zniżki wejdą w życie od l stycznia 2013 roku.

Свята 1 і 2 листопада пов’язані із традицією збирання коштів на кладовищах для
реставрації старих пам’ятників. У нинішньому році було побито рекорд такого збору грошей. На кладовищі, що розташоване
по вулиці Ліповій у Любліні, волонтери
зібрали 84 тисячі злотих. Минулого року
було зібрано на 7 тисяч злотих менше. Для
реставрації вибрано 5 найстаріших і архітектурно найцікавіших пам’яток. Щоправда, за зібрані кошти можна буде відновити
лише 4 постаменти. Іншим рекордом стала
кількість волонтерів. Збирати кошти виявили бажання аж 250 осіб, причому разом
із відомими митцями чи журналістами
взяти участь у зборах коштів виявили бажання також молоді люди.
Знаний суспільний діяч із Рик Славомір Кісєль перед Днем усіх святих і Днем
померлих (1 і 2 листопада) абсолютно
безкоштовно передав півмікроавтобуса
надгробних лампадок, призначених для
кладовища «Львівських орлят», могил
солдатів 27-ої Волинської піхотної дивізії Армії Крайової, а також солдатів війська Охорони
кордону, що загинули 17 вересня 1939 року, у день нападу більшовиків на Польщу. Лампадки
завезли хрубешівські селяни разом із священиком парафії Божої Матері Неустанної Допомоги
в Хрубешові ксьондзом Анджеєм Пузонем. Гості також відвідали численні могили своїх близьких на волинських кладовищах, особливо на цвинтарях у Володимирі-Волинському.
Минуло 17 років від дня реєстрації судом Товариства «Daewoo MOTOR POLSKA». Воно
взяло під свою опіку завод від Фабрики вантажних автомобілів (FSC) у Любліні. Якщо FSC
працевлаштувала три тисячі людей, то «Daewoo» – менше двох тисяч. На жаль, у 2001 році
«Daewoo» оголосило про закриття підприємства. У приміщеннях колишньої фабрики порожньо. Нині конкурсна компанія закінчує продаж фірмового майна.
35 років тому в Щебжешині (Замойщизна) тоді ще 5-річний Анджей уперше побачив шахи,
які йому подарував його тато. Сьогодні панові Анджею 40 років і він надалі дивиться на шахи,
немов зачарований. Щоправда тепер має на що подивитися. У його помешканні 150 наборів цієї королівської гри. У результаті щебжешинського захоплення до шахів, вирішив, що у
сусідньому стародавньому місті Замость буде Музей шахів. Міський голова Замостя Марчін
Замойський запевнив, що ідея пана Анджея цікава і буде «Архітектурною перлиною» Замостя.
Триває перебудова воєводської дороги 747 і будівництво мосту в Камєню на Віслі. Важливий об’єкт, який поєднає два воєводства: Люблінське та Мазовецьке. Приблизно півмільярда
злотих виділено згідно із Програмою розвитку Східної Польщі. Договір про дофінансування
інвестиції 3 жовтня підписали представники виконавців, маршалок Люблінського воєводства
Кшиштоф Хетман та член Правління Люблінського воєводства Яцек Собчак. Згідно з планом,
міст має бути готовий у 2014 році.
Купівлею колись знаного у Польщі виробника шарикових підшипників – Красьніцької фабрики шарикових підшипників – цікавиться кілька країн, зокрема, Китай і Словаччина. Очікується, що продаж фабрики таки відбудеться, оскільки нині майже щомісяця звільняють із
роботи десятки осіб. Фабрика погано функціонує.
Аж 5 статуеток «Перли» – престижної нагороди у загальнопольському конкурсі – потрапило до люблінських виробників. Нагороди вручалися під час великого фіналу познанської
виставки «Pollagra Food». Це – «Журавлиновий кордіал», «Красьніцька сарматська м’ята»,
«Сушене м’ясо по–довгобродзьки», «Яновецька локшина», «Качка по-замойськи».
Міський голова Любліна Кшиштоф Жук із делегацією міської ради і представниками УМКС
відвідали місто Гранада в Іспанії. Було підписано лист про культурну співпрацю між містами та їхніми університетами. Люблін та Гранада співпрацюватимуть під гаслом «Іспанський
міст». Це програма систематичного обміну митцями, культурними заходами. Університет у
Гранаді навчає студентів у галузі слов’янської філології, а однією з провідних мов викладання
на факультеті є польська. Хосе Торрес Хуртадо, міський голова Гранади, пообіцяв відвідати
Люблін ще у нинішньому році.
У Любліні депутати призначили пільги за оплату садочків сім’ям, де є троє дітей. Багатодітна сім’я за міський садочок за першу дитину заплатить 50% від повної ціни, 80% знижки
отримає сім’я за перебування двох дітей у закладі, а за кожну наступну дитину вже не платитиме нічого. Знижки почнуть діяти з 1 січня 2013 року.

17 grudnia to oficjalnie już podana data odlotów pierwszych samolotów z nowego Portu
Lotniczego w Świdniku podawanego oficjalnie jako Port Lotniczy Lublin. Port jest niemal
gotowy, natomiast trwa gorączkowe wykańczanie dróg dojazdowych do lotniska. Nową linię
dojazdową przygotowuje również kolej. Dotąd Lublinianie i inni mieszkańcy Polski Wschodniej aby polecieć do Anglii, Tunezji czy Egiptu musieli najpierw jechać do Warszawy, teraz
port lotniczy będzie w Lubelskiem.

17 грудня – офіційна дата відльоту перших літаків із нового аеропорту в Свідніку, який
офіційно носить назву «Аеропорт Люблін». Споруда практично готова, проте активно триває
будівництво під’їзних доріг до аеропорту. Нову під’їзну лінію також готує залізниця. Донині
любліняни та інші мешканці Східної Польщі, щоб відвідати Англію, Туніс чи Єгипет, спочатку
мусили їхати до Варшави, а зараз аеропорт буде на Люблінщині.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadano tytuł doctora honoris causa profesorowi Uniwersytetu Lwowskiego Mykole Krykunowi. Profesor jest wybitnym historykiem i humanistą, badaczem dziejów Ukrainy. Profesor utrzymuje od lat zażyłe stosunki z
Lubelskim Środowiskiem Naukowym.

В Університеті Марії Кюрі–Склодовської в Любліні надано почесний титул доктора honoris
causa професорові Львівського університету Миколі Крикунові. Професор є видатним істориком та гуманітарієм, дослідником історії України. Уже багато років поспіль українець підтримує відносини із люблінським науковим середовищем.

Na Politechnice Lubelskiej trwają zapisy na kursy języka chińskiego. W przyszłości w lubelskich uczelniach będzie prowadzona nauka języka chińskiego, znajomość którego z racji
rozwijającego się handlu zagranicznego tego kraju jest potrzebna na wielu firmach.

У Люблінській політехніці тривають записи на курси китайської мови. В майбутньому у
люблінських університетах відбуватимуться заняття з китайської мови, знання якої, у зв’язку
із розвитком закордонної торгівлі з цією державою, потрібні для багатьох фірм.

Od kilku lat nie ma kłopotów w naborze na studia prowadzone przez Katolicki Uniwersytet
Lubelski na Seminarium Duchowieństwa, które kształci przyszłych księży. W tym roku na
pierwszym roku jest 110 miejsc. Wszystkie są już zajęte. W ubiegłym roku było podobnie.

Уже кілька років немає клопотів із набором на навчання в Духовну семінарію при Люблінському католицькому університеті, де готують майбутніх священиків. У нинішньому році на
першому курсі зайнято усі 110 місць. У минулому році була подібна ситуація.

Pierwszy atak zimy w końcu października zdopingował bezdomnych do szukania ciepłego
noclegu. W Lubelskiem bowiem już zanotowaliśmy pierwszą ofiarę mrozu. Mężczyzna zamarzł nocując w altance ogródka działkowego. Teraz rejonowe noclegownie zaczynają przyjmować chętnych. W niektórych nocujący otrzymują bezpłatnie śniadanie ewentualnie jeden
ciepły posiłek obiadu. Warunkiem przyjęcia jest trzeźwość. Po wypiciu choćby niewielkiej
dawki alkoholu niema szans na otrzymanie miejsca w noclegowni. W noclegowniach jest ok.
150-ciu miejsc. Przy dużych mrozach będą tak zwane dostawki. Na miasto wyruszą także z
ciepłą strawą „gorące patrole”.

Перша атака зими наприкінці жовтня змусила безпритульних шукати теплі нічліги. На
Люблінщині вже є перша жертва морозів. Чоловік помер під час сну в альтанці в одному з
мікрорайонів міста. Відтепер районні нічліги починають приймати охочих. У деяких із них ті,
хто там ночує, отримують безкоштовні сніданки чи теплий обід. Умова прийняття на нічліг –
тверезість. Після випитої хоча б малої кількості алкоголю немає можливості отримати місце
для нічлігу. Загалом, є близько 150 таких місць. Під час великих морозів будуть, так звані, поставки. У місто також вирушать із теплою стравою «гарячі патрулі».

Adam TOMANEK

Адам ТОМАНЕК

NATOscope
W siedzibie głównej NATO
została otwarta wystawa fotograficzna o pokojowej działalności Ukrainy: «20 lat na straży
pokoju»
24 października bieżącego roku, w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia ONZ pod
auspicjami Misji Ukrainy w NATO w siedzibie
głównej Sojuszu w Brukseli, została otwarta
wystawa fotograficzna pod tytułem: «Ukraina:
20 lat na straży pokoju».
W akcji uczestniczyli ambasadorzy i przedstawiciele delegacji krajów członkowskich i
partnerów NATO, Sekretariatu Międzynarodowego i Sztabu Wojskowego organizacji.
Otwierając wystawę, przewodniczący Misji
Ukrainy w NATO Igor Dołgow opowiedział o
wieloletniej pokojowej działalności Ukrainy,
z czego ten kraj jest słynny i ceniony w całym
świecie. Ambasador przypomniał, że ponad
38 tysięcy ukraińskich wojskowych i cywilów,
wzięło udział w 20 operacjach i misjach pokojowych na całym świecie. Dziś ukraińskie siły
pokojowe są zaangażowane w 10 operacjach w
sprawie wsparcia pokoju i uregulowania kryzysów.
Przedstawiciel Międzynarodowego Sztabu
Wojskowego generał K.Branko, wyraził głębokie uznanie dla wkładu naszego państwa w operacje pokojowe oraz zwrócił uwagę na wysoki
profesjonalizm i zaangażowanie ukraińskich
żołnierzy w sprawie zachowania pokoju.
Podstawą wystawy stały się zdjęcia korespondenta gazety «Głos Ukrainy» O.Kłymenki,
który był świadkiem operacji pokojowych na
Bałkanach, Bliskim Wschodzie i w Afryce.
W czasie otwarcia wystawy odbyła się prezentacja tematycznej broszury Ministerstwa
Obrony Ukrainy «20 lat na straży pokoju».

8 листопада 2012

dziwe instytucje demokratyczne, co jest niezbędnym wymogiem dla krajów członkowskich
NATO” – oznajmił Iwaniszwili po spotkaniu ze
specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego NATO ds. Kaukazu i Azji Środkowej
Jamesem Appathurai’em.
Zauważył również, że równolegle do tych
działań będzie czynione wszystko, aby poprawić stosunki z Rosją i dla tego, by Gruzja
była w stanie przywrócić integralność terytorialną.
UKRINFORM, 19 października 2012 roku

Stany Zjednoczone żałują, że
wybory nie stały się krokiem
do «demokratycznej Ukrainy»

Departament Stanów Zjednoczonych w
swoim oświadczeniu nazwał wybory parlamentarne, które odbyły się na Ukrainie 28 października, krokiem do tyłu wobec postępu osiągniętego w poprzednich wyborach.
«Rząd USA jest zaniepokojony, że przeprowadzone wybory stały się krokiem wstecz w
porównaniu z postępem osiągniętym w czasie poprzednich wyborów parlamentarnych i
wyborów prezydenckich w 2010 roku, które
następnie były ważnymi krokami w kierunku demokracji na Ukrainie» – powiedziano w
oświadczeniu na stronie internetowej Departamentu USA.
Stany Zjednoczone również podzielają obawy wyrażone w przededniu wyborów przez
międzynarodowych obserwatorów OBWE i
PACE oraz Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.
W szczególności, chodzi o wykorzystanie
zasobów administracyjnych na rzecz partii rządzącej i o prześladowanie kandydatów opozycyjnych. I chociaż, jak mówi się w oświadczeniu USA, dzień wyborów minął w większości
www.ukraine-nato.gov.ua, 24 października 2012 roku spokojnie, Waszyngton jest zaniepokojony doniesieniami o łamaniu prawa w czasie kampanii
przedwyborczej i podczas liczenia głosów.
NATO gratuluje aktywności
Stany Zjednoczone wezwały Ukrainę do naUkraińców, ale wskazuje na
tychmiastowego zaprzestania praktyki selekmankamenty w procesie wytywnego ścigania przeciwników politycznych.
W oświadczeniu również powiedziano, że
borczym – Rasmussen
Waszyngton będzie nadal wspierać demokraNATO docenia wysoką aktywność ukraiń- tyczne aspiracje Ukraińców, ale również wyra-

13

У штаб-квартирі НАТОвідкрилася фотовиставка про миротворчу діяльність України:
«20 років на варті миру»

таря НАТО по Кавказу і Центральній Азії
Джеймсом Аппатураєм.
Він також зазначив, що паралельно цьому буде зроблене все для того, щоб налагодити відносини з Росією і для того, щоб
24 жовтня нинішнього року у рамках Грузія змогла відновити територіальну цівідзначення Міжнародного дня ООН за лісність.
УКРІНФОРМ, 19 жовтня 2012 року
сприяння Місії України при НАТО у штабквартирі Альянсу в Брюсселі відбулося відкриття фотовиставки під назвою: «Україна: США шкодують, що вибори
20 років на варті миру».
Участь у заході взяли посли та представ- не стали кроком до «демоники делегацій держав-членів та партнерів кратичної України»
Державний департамент США у своїй заНАТО, Міжнародного секретаріату та Військового штабу організації. Відкриваючи яві назвав парламентські вибори, які відбувиставку, Глава Місії України при НАТО лися в Україні 28 жовтня, кроком назад стоІгор Долгов відзначив багаторічну мирот- совно прогресу, досягнутого на попередніх
ворчу діяльність України, за якою країну виборах.
«Уряд Сполучених Штатів занепокоєний
знають і поважають у цілому світі. Посол
нагадав, що понад 38 тисяч українських тим, що проведення виборів засвідчило
військовослужбовців та цивільних взяли крок назад порівняно з прогресом, досягучасть у 20 миротворчих операціях і місіях нутим під час попередніх парламентських
по всьому світу. Сьогодні українські мирот- виборів та президентських виборів 2010
ворці задіяні у 10 операціях з підтримання року, які тоді ознаменували важливі кроки
миру та врегулювання криз.
в напрямку демократії в Україні», - сказано
Представник Міжнародного військового у заяві, опублікованій на сайті Державного
штабу генерал-майор К.Бранко висловив гли- департаменту США.
США також поділяють занепокоєння, вибоку вдячність за внесок нашої держави у галузі миротворчих операцій та відзначив високий словлене напередодні міжнародними спостепрофесіоналізм і відданість українських вій- рігачами ОБСЄ та ПАРЄ, а також Європарськовослужбовців справі забезпечення миру. ламенту та Парламентської Асамблеї НАТО.
В основу виставки лягли роботи фоЙдеться, зокрема, про застосування адтокореспондента газети «Голос України» мінресурсу на користь правлячої партії
О.Клименка, котрий був свідком операцій та утиски опозиційних кандидатів. І хоча,
з підтримки миру на Балканах, Близькому йдеться у заяві США, день голосування миСході та в Африці.
нув загалом спокійно, Вашингтон занепокоПід час відкриття експозиції відбулася пре- єний повідомленнями про порушення під
зентація тематичного буклету Міністерства час передвиборчої кампанії та під час підоборони України «20 років на варті миру».
рахунку голосів.
www.ukraine-nato.gov.ua, 24 жовтня 2012 року
США закликали Україну негайно припинити практику вибіркового переслідування
політичних
опонентів.
НАТО вітає активність украУ заяві також сказано, що Вашингтон
їнців, але бере до уваги випродовжуватиме підтримувати демокраявлені недоліки виборчого
тичні прагнення українців, але водночас
висловлено жаль, що вибори не стали кропроцесу – Расмуссен
ком на шляху до демократичної та успішної
Організація Північноатлантичного дого- України.
ВВС Україна, 30 жовтня 2012 року
вору позитивно оцінює високу активність
українських виборців, але вважає, що ці ви-
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skich wyborców, lecz uważa, że te wybory były
cofnięciem się do tyłu w porównaniu z poprzednimi wyborami.
Zostało to stwierdzone w oświadczeniu wydanym przez Sekretarza Generalnego NATO
Andersa Fogh Rasmussena, odnośnie wyborów
parlamentarnych na Ukrainie.
«Cieszę się z wysokiej frekwencji w wyborach parlamentarnych» – powiedział przewodniczący Sojuszu.
Jednak, jak zauważył, ważnym dla niego
pozostaje również zaniepokojenie międzynarodowej komisji obserwacyjnej wyrażone w jej
ocenach wstępnych wyborów parlamentarnych
na Ukrainie.
«Te wstępne wyniki przedstawiają zróżnicowany obraz pewnych niedociągnięć, w tym
brak równych warunków konkurencji. I te
pewne kwestie okresu przedwyborczego zadecydowały o cofnięciu się do tyłu w porównaniu
z poprzednimi wyborami» – powiedziano w
oświadczeniu.
Rasmussen zwrócił uwagę na to, że Ukraina
jest ważnym partnerem NATO.
«Niepodległa, suwerenna i stabilna Ukraina,
w której góruje demokracja i prawo, jest głównym czynnikiem bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Sojusz jest gotów nadal pomagać Ukrainie w przeprowadzeniu reform» - zapewnił
Sekretarz Generalny NATO.
UKRINFORM, 30 października 2012 roku

Gruzja oczekuje od NATO konkretnych kroków – Iwaniszwili
Gruzja zdała egzamin i teraz Sojusz Północnoatlantycki powinien uczynić konkretne kroki, aby Gruzja przystąpiła do NATO w najbliższej przyszłości.
Powiedział o tym lider koalicji «Gruzińskie
marzenie», która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych – Bidzina Iwaniszwili, jak informuje BBC.
„Powiedziałem, że z naszej strony zrobimy
wszystko, aby w Gruzji ukształtowały się praw-

ził ubolewanie, że wybory nie stały się krokiem
postępu na drodze do demokratycznej Ukrainy.
BBC Ukraina, 30 października 2012 roku

Prezydent EPL o wyborach
parlamentarnych: Janukowycz
pragnie zniszczyć Ukrainę
Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej
(EPL) Wilfried Martens powiedział, że władze
ukraińskie prowadziły «nieuczciwą grę» w czasie wyborów parlamentarnych.
«Przeprowadzenie wyborów na Ukrainie nie
było niespodzianką dla wspólnoty międzynarodowej. Przez ostatnie dwa i pół lata prezydent
Janukowycz i jego rząd bardzo konsekwentnie
niwelowali demokratyczne osiągnięcia Rewolucji Pomarańczowej: organizacja politycznie
motywowanych procesów sądowych w celu,
aby wsadzić do więzienia przywódców opozycji, takich jak Julia Tymoszenko, zamknięcie
niezależnych mediów, a ostatnio przeprowadzenie wyborów w sposób nieprzejrzysty i
błędny» – powiedział Martens.
«W odróżnieniu od europejskich socjalistów, którzy zrobili niezrozumiałe oświadczenie, że wybory odbyły się zgodnie z prawem,
oświadczenia misji obserwatorów Parlamentu
Europejskiego, OBWE, Rady Europy i NATO
wskazują na «nieuczciwą grę» władz kraju w
czasie wyborów na korzyść partii rządzących
(Partia Regionów i Partia Komunistyczna) i
przeszkadzanie opozycji» – zauważył Martens.
«Z drugiej strony, jeśli nowy rząd Partii
Regionów będzie uczciwy we wspieraniu integracji europejskiej Ukrainy, musi on najpierw
uwolnić wszystkich więźniów politycznych i
zrezygnować z metod autorytarnych. Ale na
razie Umowa o Stowarzyszeniu między Ukrainą i UE nie może być i nie będzie ratyfikowana. EPL będzie nadal w pełni wspierać główne
partie opozycyjne – Batkiwszczynę i UDAR w
ich walce przeciw autorytaryzmowi» – dodał
Martens.
UNIAN, 31 października 2012 roku

бори засвідчили відступ назад, у порівнянні
з попередніми волевиявленнями.
Про це йдеться в оприлюдненій заяві Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена щодо парламентських виборів в Україні.
«Я вітаю високу явку на парламентських
виборах», - наголосив глава Альянсу.
Водночас, він зауважив, що взяв до відома занепокоєння, висловлені міжнародною
спостережною місією за її попередніми
оцінками щодо проведення парламентських
виборів в Україні.
«Ці попередні результати окреслили різноманітну картину деяких недоліків, включаючи брак рівних змагальних умов. І ці
певні питання передвиборчого періоду визначили поступ назад, у порівнянні з попередніми виборами», - йдеться у заяві.
Як наголосив Расмуссен, Україна є важливим партнером НАТО.
«Незалежна, суверенна і стабільна Україна, твердо віддана демократії та верховенству права – є ключовим чинником для
євроатлантичної безпеки. Альянс залишається готовим для подальшої допомоги
Україні у проведенні реформ», - запевнив
генсек НАТО.
УКРІНФОРМ, 30 жовтня 2012 року

Грузія чекає від НАТО практичних кроків - Іванішвілі
Грузія склала іспит, і тепер Північноатлантичний альянс має зробити практичні
кроки, щоб Грузія вступила в НАТО в найближчому майбутньому.
Про це заявив лідер коаліції «Грузинська
мрія», що перемогла на парламентських виборах - Бідзіна Іванішвілі, повідомляє Бі-Бі-Сі.
“Я запевнив, що ми, з нашого боку, зробимо все, щоб у Грузії сформувалися істинні
демократичні інституції, що є обов’язковою
вимогою для країн-членів НАТО”, - заявив Іванішвілі після зустрічі зі спеціальним представником генерального секре-

Президент ЄНП про парламентські вибори: «Янукович
хоче зруйнувати Україну»

Президент Європейської народної партії
(ЄНП) Вільфред Мартенс заявляє, що українська влада вела «нечесну гру» під час парламентських виборів.
«Проведення виборів в Україні не стало несподіванкою для міжнародної спільноти. За останні два з половиною роки
президент Янукович і його уряд були
дуже послідовні в нівелюванні демократичних здобутків Помаранчевої революції: організація політично мотивованих
судових процесів для того, щоб посадити
за грати ключових лідерів опозиції, таких
як Юлія Тимошенко, закриття незалежної
преси, а тепер проведення виборів непрозорим і некоректним способом», - заявив
Мартенс.
«На відміну від європейських соціалістів,
які зробили незрозумілу заяву, що вибори
відповідали закону, заяви, зроблені місіями
спостерігачів Європейського парламенту,
ПА ОБСЄ, ПА Ради Європи та ПА НАТО,
вказують на «нечесну гру» влади країни під
час цих виборів на користь правлячих партій (Партія регіонів і Комуністична партія)
і перешкоджання опозиції,» - підкреслив
Мартенс.
«З іншого боку, якщо новий уряд
Партії регіонів буде щирим у просуванні європейської інтеграції України, він
має спочатку звільнити всіх політичних
ув’язнених і відмовитися від авторитарних методів. Але в нинішніх умовах Угода про асоціацію між Україною та ЄС не
може і не буде ратифікована. Водночас,
ЄНП буде повністю підтримувати основні
опозиційні партії – Батьківщину і УДАР у
їх боротьбі проти авторитаризму», - додав
Мартенс.
УНІАН, 31 жовтня 2012 року
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Andrij Kalkow:
«Poznaj siebie – poznasz cały świat»
Андрій Кальков:
«Пізнаєш себе – пізнаєш увесь світ»
N

С

aklejki z rysunkami Andrija Kalkowa można zobaczyć prawie w każdym
autobusie Łucka i na wielu budynkach. Ostatnio prezentował on pierwszą wystawę swoich prac o filozoficznym tytule «Krążenie». Dziennikarka
«Monitora Wołyńskiego» miała okazję porozmawiać z młodym artystą o jego
życiu, twórczości i światopoglądzie.

тікери з картинами Андрія Калькова можна побачити ледь не в кожній маршрутці Луцька та на багатьох будівлях. Нещодавно він презентував першу виставку своїх картин із філософською назвою «Круговорот». Журналістка «Волинського Монітора» вирішила поспілкуватися
з молодим художником про його життя, творчість та світогляд.

monia, siła i zdrowie. Genialne
połączenie kompozycji, kolorów, idei i powiązania ze środowiskiem.
- Czym dla ciebie jest sztuka uliczna? Czy twoim zdaniem, góruje ona nad innymi
gatunkami sztuki?
- Sztuka uliczna jest dla
mnie najbardziej dostępną formą artystyczną. To wystawa
oglądana przez dużą liczbę ludzi, pomimo tego, czy mają oni
czas, czy nie. Sztuka uliczna
jest popularna wśród młodzieży, a młodzież zawsze wnosi
świeży oddech w społeczeństwo. Osobiście dla mnie, jest
to propaganda wyższych duchowych i estetycznych wartości, znaczący wkład w kulturę.
Mimo to, wystawy w galeriach
też mają swoje zalety – żywy
kontakt z artystą i podobnie
myślącymi, atmosfera uroczystości wydarzenia.
- Czy chciałbyś pomalować
łuckie elewacje i wnętrza instytucji państwowych?
- Z przyjemnością! Przecież
to jest mój zawód. Dotychczas
zdobiłem budynki sakralne i
mieszkalne. Zamierzam poszerzyć zakres działalności.
- W jaki sposób młody artysta zarabia sobie na życie?
- Chyba w ten sam, co starsi
artyści.
- Ostatnio była prezentowana twoja wystawa «Krążenie». Dlaczego tak została
zatytułowana? Czy każdy
patrzący na twoje obrazy ma
przeżyć krążenie świadomości, myślenia, widzenia?
- Kształt spirali lub okręgu
w przyrodzie występuje dość
często. Jest to ogon pławikonika, duże fale morskie, muszle,
pierze ptaków, cząsteczka DNA
i nawet kształt galaktyk. Krążenie – to właściwości nie tylko dla przyrody, lecz i filozofii.
Jak mówił Sokrates, rzeczy się
przesuwają i obracają w stałym
wichrze. To jest ich istota, nie
ma niczego stabilnego i niezawodnego, wszystko się zmienia,
wszystko krąży i jest stałym poszukiwaniem i kształtowaniem.
Również Descartes uważał kosmogoniczne krążenie za jeden
z mechanizmów wyłaniania się
porządku z chaosu. Filozofia
buddyjska rozpatruje krążenie
jako mentalną podstawę każdego zjawiska. Krążenie to wyższe
prawo, któremu ulega wszystko, co żyje.
Seria moich prac ma na celu
pobudzić do zagłębienia się
w swoje wnętrze. Poznaj siebie – poznasz cały świat. Ale
to w żadnym przypadku, nie
powinno pobudzać do skrajnych punktów ascezy, ponieważ Krążenie jest procesem
obustronnym, ono jednocześnie sięga w głębię i poszerza
się na zewnątrz. Dlatego wynikiem poszukiwań wewnętrznych, musi być harmonia z
otaczającym światem.

об’єкт матеріального світу.
А яблуко насправді – це
велика загадка! Воно може
бути смачним, кислим, червивим, червоним, зеленим.
Пам’ятаю, в дитинстві у
мене виникли запитання:
«Хто я? Хто створив усе?
Що було б, якби замість світу нічого не було? І що таке
«нічого»?». Питання поставили мене в безвихідну
ситуацію, яка була чимось
незнайомим і прекрасним.
У цій вічній загадці і є чудо.
Ми можемо думати, що ми
багато знаємо, але ми лише
характеризуємо, кажемо, що
щось зелене, а щось червоне.
Досить ілюзорні речі.
- Що для тебе означає
краса?
- Природа, посмішка, хороший настрій, світло, легкість,
гармонія, сила і здоров’я.
Геніальний
взаємозв’язок
композиції, колориту, ідеї і
прив’язки до середовища.
- Чим для тебе є стрітарт? На твою думку, він має
переваги над іншими видами мистецтва?
- Стріт-арт для мене –
найдоступніша форма мистецтва. Це виставка, яку
оглядає велика кількість
людей незалежно від того,
мають вони час чи ні. Стрітарт популярний серед молоді, а молодь завжди вносить
свіжий подих у суспільство.
Особисто для мене – це пропаганда вищих духовних і
естетичних цінностей, вагомий внесок у культуру. Хоча
виставки у галереях теж
мають свої плюси – живе
спілкування із художником
та однодумцями, атмосфера
урочистості події.
- Чи хотів би ти зробити розпис луцьких фасадів
або інтер’єрів громадських
закладів?
- Із задоволенням! Це ж
моя професія. На сьогодні я
робив лише розпис сакральних і житлових об’єктів.
Маю намір розширити поле
діяльності.
- Чим молодий художник
заробляє собі на життя?
- Мабуть, тим, чим заробляють старі художники.
- Недавно відбулася твоя
виставка
«Круговорот».
Чому така назва? Чи в кожного, хто дивиться на твою
картину, має відбутись круговорот свідомості, мислення, бачення?
- Форма спіралі чи круговороту в природі трапляються досить часто. Це хвіст
морського коника, великі
морські хвилі, ракушки, пір’я
птахів, молекула ДНК і навіть
форма галактик. Круговорот
присутній не лише у природі,
а ще й у філософії. Як розповідав Сократ, речі рухаються і крутяться у постійному
вирі. Така ж їхня суть, немає
нічого сталого і надійного,

- Andrzeju, opowiedz trochę o sobie: skąd jesteś, kiedy zacząłeś rysować, gdzie
uczyłeś się i co zyskałeś z tej
nauki?
- Urodziłem się w Łucku,
zacząłem rysować jeszcze w
przedszkolu, a w siódmej klasie zapisałem się do Łuckiej
Szkoły Sztuk Plastycznych dla
Dzieci, później skończyłem
Wyższą Szkołę Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej w Kosowie
Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiowałem na Katedrze Malarstwa Monumentalnego. Nauka
pomaga prawidłowo odzwierciedlać to, co widzisz, poprawnie wybudować kompozycję.
Akademia jest swoistym wojskiem dla artysty. Nie jest niezbędnym wymogiem, jednak
często w pracach, da się odczytać, czy artysta studiował, czy
nie. W większości przypadków
wygrywa ten, kto studiował.
- Jakie gatunki są ci bliskie
i dlaczego? W jakich stylach
malujesz?
- Abstrakcja, symbolizm,
modernizm, surrealizm. Nie
przywiązuję szczególnej uwagi do stylu, bardziej skupiam
się na treści, idei, filozofii lub
przeniesieniu nastroju. Żywię szacunek do realizmu,
impresjonizmu, ale uważam,
że czas tych stylów minął. Po
co oglądać narysowane zdjęcie czy ludzi? Lepiej pójść do
ogrodu lub wyjść na ulicę. Tak
więc, jeśli praca chociaż trochę
różni się od życia, wtedy mówimy o świecie wewnętrznym
i charakterze artysty. To jest
bardziej interesujące! A jeśli
zachęca ona do refleksji, to w
ogóle jest bezcenna!
Moja seria «Krążenie» jest
wykonana techniką op art. Kierunek umożliwia eksperymentowanie z efektami i złudzeniami optycznymi, co mnie bardzo
interesuje, ponieważ to wszystko, co widzimy, w rzeczywistości takim nie jest. Na przykład,
człowiek w dzieciństwie przekarmiony jabłkami i człowiek,
który spożywał je umiarkowanie, różnie postrzegają przedmiot świata materialnego.
A jabłko w rzeczywistości
jest wielką zagadką! Ono może
być smaczne, kwaśne, robaczywe, czerwone, zielone. Pamiętam, w dzieciństwie stawiałem
pytania: «Kim jestem? Kto to
wszystko stworzył? Co by było,
gdyby zamiast świata niczego
nie było? I co to jest «nic»?».
Pytania te zaprowadzały mnie
do sytuacji bez wyjścia, to było
coś dziwnego i wspaniałego. Ta
odwieczna zagadka jest cudem.
Możemy sobie wyobrażać,
że dużo wiemy, jednak tylko
określamy cechy, mówimy, że
coś jest zielone, a coś czerwone. To są dość złudne rzeczy.
- Co dla ciebie znaczy piękno?
- Natura, uśmiech, dobry
nastrój, światło, prostota, har-

- Czy posiadasz już koncepcję następnej wystawy?
Kiedy ona się odbędzie?
- Obecnie pracuję nad serią
«Oko Odrodzenia» na podstawie książki Petera Keldera.
Jest to zestaw jogi tybetańskiej,
pomagający ujawniać osobiste
możliwości, by po prostu być
zdrowszym. Wystawa zostanie
zaprezentowana wtedy, gdy
uznam, że zebrałem wystarczająco dużo materiału.
- Gdzie przechowujesz
swoje prace?
- Wiszą na ścianach u mnie w
domu, leżą w szafie, na szafie...
- Czy masz swój warsztat?
- Nie wynajmuję u kogoś
i nie mam swego. Maluję w
domu.
- Czego nigdy nie namalowałbyś?
- Kieruję swój umysł ku
temu, co pragnę rysować i rysuję. Po co tracić energię na
niepotrzebne myśli?
- W mieście są prezentowane naklejki z twoimi pracami.
Jak ludzie na nie reagują?
- W większości reakcja jest
pozytywna. Wiele osób dziękuje mi za twórcze orędzie.
Moje naklejki są popularne i
często wysyłam je przez pocztę chętnym w Łucku, po całej
Ukrainie i świecie, prezentuję
kolegom i znajomym.
- Czy w Łucku, według
ciebie, istnieją możliwości,
aby młodzi artyści rozwijali
się, urządzali swoje wystawy?
Czego brak w naszym mieście
w tym kierunku?
- Kto pragnie się rozwijać,
ten będzie to robił. Mamy gdzie
prezentować wystawy, mamy
gdzie i od kogo się uczyć, w
Internecie są miliony szkoleń
artystycznych, książek itp. Jednak u nas brak jeszcze takiego
ogólnego ducha artystycznego
i zapotrzebowania na twórczość, jaki jest we Lwowie czy
Kijowie. Żywię nadzieję, że z
upływem czasu, ta sytuacja się
odmieni i wspólnie odegramy
w tej dziedzinie ważną rolę.
Rozmawiała Oksana CYMBALUK

- Андрію, розкажи трохи
про себе: звідки ти, коли
почав малювати, де навчався і що тобі дала ця наука?
- Народився я в Луцьку, почав малювати ще в дитячому
садку, а в 7-му класі вступив у
Луцьку дитячу художню школу, пізніше був Косівський
інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії
мистецтв, кафедра монументального живопису. Навчання допомогло правильно
відображати те, що бачиш,
правильно будувати композицію. Інститут чи академія – це
своєрідна армія для художника. Це не є обов’язковим
правилом, але часто по роботах можна побачити навчався
художник чи ні. У більшості
випадків перевага на стороні
тих, хто вчився.
- Які жанри тобі близькі
і чому? В яких стилях малюєш?
- Абстракція, символізм,
модерн, сюрреалізм. Я не надто зациклююсь на стилі подачі, більшу увагу приділяю
змісту, ідеї, філософії чи переданому настрою. Поважаю
реалізм, імпресіонізм, але
вважаю, що час такого мистецтва минув. Навіщо дивитися
на намальовану фотографію
квітів чи людей? Краще піти
в сад або вийти на вулицю.
От якщо робота вже хоч
трохи відрізняється від життя, то тоді ми говоримо про
внутрішній світ і характер
художника. Це вже цікавіше!
Якщо ж вона вже на роздуми
про вічні теми наштовхує –
нема їй ціни!
Моя серія «Круговорот»
зроблена у жанрі оп-арту.
Напрям дозволяє експериментувати із оптичним
ефектами та ілюзіями, що
дуже мені імпонує, адже усе
те, що ми бачимо, насправді
таким не є. Наприклад, людина, яку в дитинстві перегодували яблуками, і людина, яка їла їх помірно, будуть
по-різному сприймати цей

усе змінюється, усе в постійних пошуках і становленні.
Також Декарт вважав космогонічний круговорот одним
із механізмів формування
порядку із хаосу. Філософія
буддизму розглядає круговорот як ментальний каркас
будь-якого явища. Круговорот – це вищий закон, якому
підкорюється усе живе.
Мета моєї серії робіт – поштовх до самозаглиблення.
Пізнаєш себе – пізнаєш весь
світ. Але це ніяк не поштовх
до крайніх точок аскетизму, адже круговорот – це
двосторонній процес, він
одночасно
заглиблюється
всередину і розширюється
назовні. Тому результатом
внутрішнього пошуку має
бути гармонійна взаємодія з
навколишнім світом.
- Ти уже маєш концепцію
наступної виставки? Коли
вона відбудеться?
- Зараз я працюю над серією «Око Відродження» за
книгою Пітера Келдера. Це
комплекс тибетської йоги,
яка допомагає розкривати особистий потенціал і
просто бути здоровішим.
Виставка відбудеться тоді,
коли я вирішу, що напрацьованого мною матеріалу буде
достатньо.
- Де ти зберігаєш свої роботи?
- Вони висять на стінах у
мене вдома, лежать у шафі,
на шафі...
- Маєш свою майстерню?
- Не маю ні чужої, ні своєї
майстерні. Малюю вдома.
- Чого б ти ніколи не малював?
- Я спрямовую своє мислення на те, що хочу малювати, і малюю. Навіщо витрачати енергію на зайві думки?
- По місту розклеєні стікери із твоїми роботами.
Яка реакція людей на ці наклейки?
- Реакція, в основному,
позитивна. Багато хто дякує мені за таке творче послання. Мої стікери стали
популярними і я часто надсилаю їх поштою бажаючим
у Луцьку, Україні та світі, дарую друзям і знайомим.
- На твою думку, в Луцьку всього достатньо, аби
молоді художники розвивалися, влаштовували свої
виставки? Чого бракує нашому місту в цьому плані?
- Хто хоче розвиватися,
той буде це робити. Виставки є де проводити, вчитись є
де і є у кого, в Інтернеті мільйони відеокурсів, книг і так
далі. Хоча у нас ще нема такого загального мистецького
духу і попиту на творчість,
як у Львові чи Києві, але, надіюсь, із часом ситуація зміниться і ми з вами в цьому
відіграємо не останню роль.
Розмовляла Оксана ЦИМБАЛЮК
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Луцький міський центр зайнятості
Посада

З/П

Вимоги

адміністратор

1 200

Робота в тренажерному залі «Джой
фітнес» Київький майдан, 13, комунікабельність

адміністратор

1 500

робота на рецепшині оздоровчого центру, бажана наявність знань програми
1-С Бухгалтерія

бармен

1 200

ресторан «Джерела»(с.
Ромашківка,доїзд
компенсується),можливе працевлаштування студентів

З/П

Вимоги

експедитор

Посада

1 700

супровід товару по області,замовлення
товару, виписка накладних

Експедитор транспортний

2 300

доставка товару по області, збір замовлень

електрик дільниці

1 600

роботи по заміні електропроводки на
будівництві,у школах

З/П

Вимоги

лікар-інфекціоніст

Посада

1 137

прийом хворих в кабінеті інфекційних
захворювань поліклініки,наявність
сертифіката спеціаліста»інфекційні
хвороби».

лікар-лаборант

1 382

робота лікаря-лаборанта в лабораторії
клінічної діагностики,наявність сертифіката спеціаліста.

Електрогазозварник

1 741

дугове електрозварювання труб

майстер цеху

1 353

Електрогазозварник

1 118

Зварка та ремонт автобусів і автомобілів.

Майстер-кондитер, досвід роботи
кондитером.

Маляр

1 118

виконувати роботу фарбувальникарихтувальника автомобілів в автосалоні «Максімус-Престиж», звертатись
на співбесіду у кафе «Мелодія» по вул.
Електроапаратній, 4

Маляр

1 300

робота на обєктах по Волинській
області

Маляр

1 118

роботи по завершенню будівництва,
оплата праці відрядна

машиніст (кочегар)
котельної

1 300

робота в котельні,(котли та твердому
паливі),доставка до місця роботи
транспортом підприємства.

бармен

1 120

робота в спортивно-розважальному
комплексі «Зефір», комунікабельність

Електрогазозварник

2 000

робота на будівництві в межах Волинської області

бармен

1 118

робота на літньому кафе «Ортеол»

Електрогазозварник

1 200

бармен

1 118

робота у барі «Квартал» по пр. Волі,
10, режим роботи тиждень через тиждень, бажано про співбесіду домовлятись у телефонному режимі

робота на обєкті у Геріатричному
пансіонаті

електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах

1 120

Промислове будівництво, вміння
зварювання за методом №135, №136(
швів, арматури, труб). Навички читання креслень. Робота на напівавтоматичних машинах.

електромеханік з
ліфтів

1 200

Обслуговування житлових будинків в
районі 33 кварталу.

електромонтажник
силових мереж та
електроустаткування

1 250

3 група електробезпеки, наявність
премії

машиніст екскаватора

1 118

навики роботи на імпортному екскаваторі Fiat-Hitachi, наявність посвідчення тракториста

електромонтажник
силових мереж та
електроустаткування

1 900

монтаж силових мереж та електроустаткування, відрядження в межах
України, бажано випускники ВПУ № 9,
наявніть 3-4 групи допуску

машиніст крана (кранівник)

1 300

наявність посвідчення, робота на
автомобільному крані-8332.1

машиніст крана (кранівник)

1 500

1 500

робота на будівництві в межах міста
(крани-МКГ-25БР, КФ-45-62), з 8.00
до 17.00

машиніст крана (кранівник)

1 500

робота на баштовому крані з суміщенням обов»язків вантажника

машиніст машини
для виробництва виробів з паперу

2 000

виробництво сільськогосподарської
продукції

машиніст холодильних установок

1 515

Обслуговування Автоматизованих
холодильних установок (АХУ)

менеджер (управитель) з туризму

1 200

вміння працювати в інтернеті режим
роботи з 9.00до 18.00, комунікабельність, допомога в підборі санаторнолікувальних закладів, вільне володіння розмовною російською мовою.

менеджер (управитель) із збуту

1 500

збут ковбасних виробів

менеджер (управитель) із збуту

1 118

продаж автозапчастин, формування
клієнтської бази, наявність посвідчення водія, знання автозапчастин,
водійський стаж

Менеджер (управитель) у сфері надання
інформації

1 118

Каліфікований користувач ПК, вільне
володіння розмовною російською мовою, досвід роботи у сфері активних
продаж(робота з клієнтами виключно
по телефону), режим роботи з 8.00 до
17.00

бармен

1 200

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

бармен

1 500

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

бетоняр

1 118

вміння працювати з бетонозмішувальними установками, режим роботи з
09-18 год.

бруківник

1 500

робота у цеху по виготовленню бруківки на території підприємства

бухгалтер

3 500

виконання роботи заступника головного бухгалтера,досконале знання податкового обліку та «1-С Бухгалтерії»,
наявність резюме

електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування
електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування

1 297

електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування

1 900

робота в діючих електроустановках,
можливі відрядження

електрослюсар
(слюсар) черговий та
з ремонту устаткування

1 600

ремонт парових прасок,освітлювальної
мережі в розкрійному цеху

Завідувач відділу
(самостійного)

1 415

Організовувати та контролювати
роботу відділення»Інфекційних
хвороб»,проводити притйоми
хворих,наявність сертифіката
спеціаліста»Інфекційні хвороби.»

інженер

2 000

експлуатація та ремонт електрообладнання (пожежні сигналізації та інш.),
бажано допуск до 1000Вт

інженер з проектнокошторисної роботи

2 400

досвід роботи в будівельній галузі

інженер з проектнокошторисної роботи

2 000

досконале знання ПКР та ПЦБ, робота
з будівельними об’єктами в межах
області

інженер з ремонту

1 520

інженер (електромеханік) з ремонту
офісної техніки

інженер-конструктор
(механіка)

3 000

Направляти на співбесіду осіб зі знанням програм «Автокад», «Компас»

бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

1 400

ведення з/ти, знання 1-с бухгалтерії 7
версія

вагар

1 200

відпуск сировини та спецій для виробництва та реалізації м’сної продукції

вантажник

1 796

вантажник сміттєвоза

вантажник

1 200

Навантаження та розвантаження вантажів та кондитерських виробів

вантажник

1 600

робота на складі
вторсировини,сортувати та навантажувати вторсировину.

вантажник

1 118

робота на складі по вул.Вахтангова,10.
Розвантажувати фрукти та овочі,
заробітна плата плюс бонуси за об’єм
виконаних робіт, Попередньо телефонувати 099-020-06-50.

вантажник

1 119

розвантаження товарів

виконавець робіт

2 000

нагляд та контроль за будівництвом в
межах області

Вишивальник

1 300

робота у салоні рукоділля «Вишиті ідеї»по пр.Волі,42 ,машинна вишивка,високий рівень якості вишивки, художні
навики,відповідальність

водій автотранспортних засобів

1 118

автомобіль «Газель»

водій автотранспортних засобів

3 500

керування автомобілем КАМАЗ по
районах області,(перевезення деревини після зачищення придорожних
лісосмуг).

водій автотранспортних засобів

1 118

молоковоз «ГАЗ», відрядження по
області

водій автотранспортних засобів

1 500

поїздки в межах області автомобілями
різних марок

водій автотранспортних засобів

1 700

робота на автомобілі «Газель»,режим
роботи з 09 до 18 год.

водій автотранспортних засобів

1 500

робота на автомобілі УАЗ, перевезення
поштових відправлень

водій автотранспортних засобів

2 500

Робота на автомобімі «Вольво» (бензовоз), перевезення по Україні,наявність
дозволу на перевезення небезпечних
вантажів.

водій автотранспортних засобів

1 600

робота на вантажному автомобілі DАF
ХF95 рефрежиратор, поїздки за кордон

водій автотранспортних засобів

1 118

робота на молоковозах

водій автотранспортних засобів

1 200

робота у відділ логістика на вантажних автомобілях АТЗ ЗІЛ-ННЗ-4505 і
УН-053

обслуговування електроустаткування
підприємства з виробництва хлібобулочної продукції
ремонт вимикачів,лампочок з можливим виконанням слюсарних робіт, на
співбесіду звертатись за адресою:пр.
Грушевського,30 у Тзов «Атланта»
запитувати Ірину

мийник посуду

1 118

з обов’язками прибиральника

мийник-прибиральник рухомого складу

1 118

мийка автобусів «Богдан», очищення
водоканалізаційного зливу

монтажник зв’язкукабельник

1 118

встановлення та обслуговування
інтернету

муляр

1 118

будівництво житлових будівель та
культових споруд графік роботи з 9
до 18

касир торговельного
залу

1 149

робота вгіпермаркеті «ТАМ-ТАМ»

муляр

1 800

робота на будівництві в межах Волинської області

кондитер

1 500

виготовлення тістечок, тортів, кексів,
рулетів, печива

муляр

1 800

робота на обєктах по Волинській
області

кондитер

1 200

Оформлення кондитерської продукції,
приготування різних видів тіста, начинок, кремів. Випічка кексів, булочок,
печива.

1 300

налагодження машин і автоматичних
ліній для виробництва виробів із
пластмасу, робота три дні в тиждень

кондитер

1 118

робота в кондитерському цеху ресторану «Ортеол»

Налагоджувальник
машин і автоматичних ліній для
виробництва виробів
із пластмас

1 118

робота у барі «Квартал» по пр. Волі,
10, режим роботи тиждень через тиждень, бажано про співбесіду домовлятись у телефонному режимі

налагоджувальник
устаткування у виробництві харчової
продукції

1 200

кондитер

кравець

1 118

вміння кроїти та шити, виготовлення ортопедичних виробів(робота з
тканиною та шкірою), режим роботи
з 10-19 год.

налагодження пакувальних
машин(пакування макаронних виробів), режим роботи з 08-17 год., знання
технічних характеристик електричного обладнання(електрик), попередньо
телефонувати(0992908089 Анатолій
Анатолійович)

1 936

навики роботи в програмі 1С:версія 7
та 8.2, досвід роботи в бухгалтерії

кухар

1 118

робота в ресторані «Ортеол»

оператор електронно-обчислювальних
та обчислювальних
машин

кухар

1 120

робота в спортивно-розважальному
комплексі «Зефір», знання технології
приготування їжі

Оператор лісозаготівельного устаткування

5 000

оператор ленточной пилорами, попередньо телефонувати

кухар

1 500

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

опоряджувальник виробів з деревини

1 200

Роботи по левкасенню виробів з деревини, покриття фольгою. Виготовлення церковного начиння (покраска
та золотіння фольгою церковних
виробів)

водій автотранспортних засобів

1 118

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

водій навантажувача

1 200

робота на автонавантажувачі, графік
роботи доба через дві

водій тролейбуса

2 018

тролейбуси «Богдан», «ЗіУ», «ЮМЗ»

лакувальник

1 600

головний бухгалтер

1 300

знання 1-с Бухгалтерії, версія 7.7, податкового обліку, вудення бухг. обліку
у сфері торгівлі

поліграфічне виробництво,закладати
картон,папір в верстат,настройка обладнання

офіціант

2 000

ресторан «Брама-світ»(пр.Соборності,43, гіпермаркет «Там-Там»)

Листоноша (поштар)

1 300

доставка пошти, пенсій, товарів народного споживання

офіціант

1 130

Робота в кафе «Гільдія» по вул.Радянській, 37, комунікабельність

лікар загальної практики-сімейний лікар

1 329

Вести прийоми хворих в
поліклініці,робота по викликах
хворих,наявність сертифіката спеціаліста.

двірник

1 118

прибирання території, спецодяг видається

дорожній робітник.

2 000

кладка асфальту по пр-т.Грушевського

Крім того є багато інших вакансій‚
за додатковою інформацією звертатися за адресою:
м. Луцьк, вул. Ярощука, 2, тел.: 72-72-58‚ 4-92-68
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Фестивалі

8 листопада 2012

Шановні Пані та Панове!
Маю приємність поінформувати Вас про те, що Польський інститут кіномистецтва позитивно оцінив наш Польсько-Український кінофестиваль «БО!» (www.festivalbo.com), який стартував у минулому році під патронатом Луцького міського голови Миколи Романюка. Ця позитивна оцінка посприяла тому, що цьогорічний ІІ Польсько-Український кінофестиваль «БО!»
знову отримав офіційну та фінансову підтримку Польського інституту кіномистецтва, що, звичайно, підвищує ранг нашого заходу. Запрошуємо на наш Фестиваль «БО!»
Від імені Програмної ради та оргкомітету ІІ Польсько-Українського
кінофестивалю «БО!» Анджей Кемпіньський,
керівник правління «Студії «БО!»

ІІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ МАНДРІВНИЙ
КІНОФЕСТИВАЛЬ «БО!» У ЛУЦЬКУ!
16 – 23 листопада 2012 року
16 листопада, п’ятниця

Що насправді ми знаємо один про одного,
11.00 – прес-конференція і спеціальний живучи під одним дахом?
показ фільму «10.04.10.». (Режисер Аніта
Гаргас) про журналістське розслідування об- 23 листопада, п’ятниця
ставин загибелі президента Польщі Лєха Качинського та супроводжуючих його осіб під
Смоленськом.
19.00 – «Не панікуй!». Режисер Бодо Кох
Комедійний фільм молодого режисера про
Місце проведення: Товариство поль- сучасну Польщу і про те, як собі зарадити у
ської культури імені Еви Фелінської житті.
(вул.Крилова 5/7)

Програма художніх фільмів
18.00 – Відкриття фестивалю

1. «10.04.10.». Режисер Аніта Гаргас

загибелі президента Польщі Лєха Качиньского та супроводжуючих його осіб у Смоленську.
2. “New Poland” (реж. Ґжеґож Браун,
Роберт Качмарек, 56 хв.) – про радянську
агентуру у світі, тобто, як Сталін проковтнув
половину Європи і як виникла Польська Народна Республіка.

20 листопада, вівторок:

1. “Музична партизанка” (реж. Мірослав Дембіньскі, студія “Еверест”, 57 хв.) – молоді люди хочуть своєю рідною мовою співати в парках, на вулиці. Не можна?
2. “Переможці і переможені” (реж. Мірослав Дембіньскі, студія “Еверест”, 58 хв.) –
закулісся чемпіонату світу з футболу серед…
безхатченків.

Програма
мультиплікаційних фільмів

24 листопада, субота

14.00, ауд. 101
1. 19.00 – «День, коли я помру». Режи1. “Євгеніка в ім’я прогресу” (реж.
сер Гжегож Ліпєц
Ґжеґож Браун, 57 хв.) – фільм, який показує
Місце проведення: Центральна дитяча
Драма. Вранці, як завжди, виходиш із виникнення євгеніки в США та її вплив на бібліотека (пр. Президента Грушевського, 1)
дому і йдеш на роботу. Але, чи повернешся інтелектуальні та політичні еліти Заходу в
живим?
ХХ ст., зокрема її вплив на Адольфа Гітлера. 16 листопада, п’ятниця

– журналістське розслідування обставин за1. 20.00 – «8 на рівні». Режисер Гжегож
гибелі президента Польщі Лєха Качинського
та супроводжуючих його осіб під Смолен- Ліпєц
ськом.
Драма. Автомобіль збив людину. У ході
слідства випливають жахливі речі…
Гжегож Ліпєц – режисер молодого поко2. «Заплутана справа». Режисер
ління чи провидець? Чи саме такими будемо
Яцек Бромський
Детективно-сенсаційний фільм. Молода у недалекому майбутньому?
прокурор і її ровесник-поліцейський розпочинають слідство у справі вбивства. І рап- 25 листопада, неділя
том, як труп із шафи, з’являється жахливий
19.00 – Закриття фестивалю
клубок павутини спецслужб, попри те, що
«Випускний 1947 року». Режисер Януш
Польська Народна Республіка вже давно не
існує.
Маєвський.
Фільм про молодого львів’янина, котрого
радянські окупанти вигнали зі свого міста.
17 листопада, субота
Розповідь про його «нове життя» у Кракові.
Місце проведення: Кінозала обласної фіВартість квитка – 10 грн. Тел. для довідок:
лармонії (пр. Волі, 46 )
75-75-10
19.00 – «Містифікація». Режисер Єжи
Копровіч
Програма
Детективна драма. Хтось його бачив, але
документальних фільмів
ж він помер! Прекрасна акторська гра Єжи
Штура-старшого.
Місце проведення: конференц-зала Бібліотеки
Східноєвропейського
націо18 листопада, неділя
нального університету ім. Лесі Українки,
19.00 – «Генерал «Ніл». Режисер Ришард ауд.101 Інституту філології та журналістики
(вул. Винниченка, 30-А)
Бугайський.
Драма. Після 1945 року у комуністичній
"Майстерні з Кінофестивалем БО!"
Польщі оголосили амністію для воїнів Армії
Документальні фільми серед студентів
Крайової. Командуючий АК генерал Ніль
повірив комуністам і вийшов із підпілля. До
цього часу ніхто не знає про місце захоро- 19 листопада, понеділок:
нення його останків.
14.00, конференц-зала Бібліотеки СНУ ім.
Лесі Українки, урочисте відкриття кінофес22 листопада, четвер
тивалю у Луцьку
19.00 – «Сумна». Режисер Пьотр Матвєйчик.
1. “10.04.10” (реж. Аніта Ґарґас, 78 хв.) –
Драма. Як можна подолати сімейну кризу? журналістське розслідування про обставини

2. “Товариш генерал” (реж. Ґжеґож
Браун, 74 хв.) – хто такий насправді генерал
Войцех Ярузельскі? Які його таємні зв’язки з
совєтами?

21 листопада, середа:

14.30 «Пригоди ельфів»

19 листопада, понеділок
14.30 «Зачарований олівець» - «Сафарі з камерою». Програма мультфільмів.

20 листопада, вівторок

14.00, ауд. 101
14.30 «Академія Пана Клякси». Режи1. “Біле вітрило над Прип’яттю” (реж.
Мірослав Дембіньскі, студія “Еверест”, 54 хв.) – сер Кшиштоф Градовський (84 хв.)
цікава історія про життя над Прип’яттю, в
зоні зараження після вибуху на Чорнобиль- 21 листопада, середа
ській АЕС. Туди потрапила знімальна група.
14.30
2. “Гноми їдуть в Україну” (реж. Мі«У країні чорнокнижника Оза». Рерослав Дембіньскі, студія “Еверест”, 58 хв.) – жисер Люціян Маєвський (70 хв.)
подивитися, що діялося на Майдані Незалежності в Києві у 2004 році, вирушила група
поляків.
Польський інститут кіномистецтва
Filmoteka Narodowa
22 листопада, четвер:
«Студія «ВО!»
кінокомпанія «Батискаф»
14. 00, ауд. 101
Східноєвропейський національний уні1. “Що можуть мертві в’язні” (реж. верситет імені Лесі Українки
Інститут Польщі
Анна Ференц, 60 хв.) – присвячений радянУправління культури Волинської обським в’язням у польському полоні під час
лдержадміністрації
польсько-більшовицької війни 1920 року.
Волинська обласна філармонія
Луцька міська радa
2. “Чорні барони” (виконавний продюСМГО «Молодіжна Платформа»
сер Стефан Скшипчак, 57 хв.) – в окупованій
ІNІЦІАЛ
ІІ Речі Посполитій молодих людей не потрібно було висилати на Сибір. Вони гинули, наТовариство польської культури на Волині імені Еви Фелінської
приклад, в шахтах у Сілезії.
Медіа-патронат:
Волинська обласна державна телерадіокомпанія,
двотижневик «Волинський Монітор»
14. 00, конференц-зала Бібліотеки СНУ ім.
Лесі Українки, закриття кінофестивалю

23 листопада, п’ятниця:

Інститут
Польщі
Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки
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