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Помаранчева революція стала 
символом того, що українці – вільні 
люди, котрі можуть продемонстру-
вати свою позицію відкрито та без-
страшно. У морозні листопадові та 
грудневі дні 2004 року ми відстоюва-
ли не право окремих діячів на владу, 
а довели олігархічно-номенклатур-
ній групі правлячої еліти, а також 
самим собі, що ми – вільні люди. Ми 
відкрито не погодилися із політикою 
подвійних стандартів, «темниками», 
«джинсою», продажними журналіс-
тами, котрі формують спотворену 
громадську думку про очевидні речі, 
які творяться у нашій державі. Хиб-
ні лідери, котрі правлять Україною, 
–  результат нашої пасивності, вияв 

боягузтва. Помаранчева ре-
волюція довела, що українці 
в стані боротися за свої пра-
ва, відстоювати ідеали демо-
кратії.

Тому День свободи у жодному 
разі не можна асоціювати із Днем 
соборності, оскільки ці свята, як і 
самі поняття, різняться. Якщо сво-
боду українці вже здобули, а у 2004 
році вперше у новітній українській 
історії захистили її, то соборність 
досі залишається нашою загальною 
українською мрією, до якої йдуть 
усі звичайні українці. Натомість 
представники різних партій нама-
гаються заперечити існування цієї 
соборності, шматуючи своїми пе-
редвиборними гаслами неподільну 
державу на Схід та Захід, розпалю-
ючи ворожнечу між українцями. 
Об’єднати, зробити насправді Укра-
їну соборною, необхідно тверезими, 
виваженими рішеннями, а не голо-
слівними заявами під час урочистих 
мітингів та промов на політичних 
ток-шоу. 

15 stycznia w Łucku po raz piąty 
odbył się festiwal «Hej, kolędo – 
колядо!».
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15 січня у Луцьку вп’яте 
відбувся фестиваль «Hej, 
kolędo – колядо!».

У 2007 р. воно посіло друге 
місце серед 7 чудес Польщі.

Анна Хейман: «На Сході та-
кож відбувається багато ціка-
вих речей».

WalentyWakoluk: «Śpiewamy w 
różnych językach, ale o tym samym»

Валентин Ваколюк: «Ми співаємо 
на різних мовах, але про одне і те ж»

Середньовічне місто 
Торунь

Натхнені Сходом
Zainspirowani Wschodem

Średniowieczny zespół 
miejski Torunia

W 2007 r. ulokowało się ono na 
drugim miejscu wśród 7 cudów 
Polski.

«Зовнішня ефектна мішура 
відвертає увагу читачів».

«Zewnętrzny efekciarski blichtr 
odwraca uwagę czytelników».

W polskiej heraldyce taki herb 
był nazywany «Świnką».

У польській геральдиці та-
кий герб відомий під назвою 
«Свинка» (Świnka).

Anna Hejman: «Na Wschodzie 
dzieje się też mnóstwo cieka-
wych rzeczy».

 
 

 

Віктор Мельник: 
Wiktor Melnyk: 

Таємниця боремельської 
печатки

Tajemnica boremelskiej 
pieczęci
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Соборна чи вільна?
або Кілька роздумів у святковий день 22 січня

Zjednoczona czy wolna?
albo Kilka myśli z okazji Święta 22 stycznia

Уже другий рік поспіль українці повинні вшановувати іде-
али Соборності та Свободи в один день. Цим ми «завдя-

чуємо» рішенню президента Януковича, яке він виніс у 2011 
році, разом зі своїм оточенням намагаючись повністю зніве-
лювати здобутки Помаранчевої революції 2004 року. Редак-
ція «Волинського Монітора» категорично не погоджується 
із тим, що вольовий вияв українців сім років тому необхідно 
викреслити із календаря пам’ятних дат нашої держави.

Już drugi rok z rzędu Ukraińcy czczą ideały Zjednoczenia i 
Wolności w jednym dniu. “Zawdzięczamy” to prezydentowi 

Janukowiczowi, który podjął o tym decyzję w 2011 roku. W taki 
sposób razem ze swoim otoczeniem starał się zniwelować osiąg-
nięcia Pomarańczowej Rewolucji 2004 roku. Redakcja “Monitora 
Wołyńskiego” kategorycznie się nie zgadza z tym, że przejaw woli 
Ukraińców, który miał miejsce siedem lat temu, trzeba skreślić z 
kalendarza pamiętnych dat naszego państwa.

Pomarańczowa Rewolucja stała się 
symbolem tego, że Ukraińcy to wolni 
ludzie, którzy potrafi ą otwarcie i bez 
lęku wyrazić swoją pozycję. W mroź-
ne listopadowe i grudniowe dni 2004 
roku nie broniliśmy prawa oddziel-
nych działaczy do władzy. Udowod-
niliśmy oligarchiczno-nomenklatu-
rowej grupie rządzącej elity, a także 
samym sobie, że jesteśmy wolnymi 
ludźmi. Otwarcie nie pogodziliśmy 
się z polityką podwójnych standar-
dów, “temnykami”, kryptoreklamą, 
korumpowanymi dziennikarzami, 
którzy tworzą nieodpowiednią opi-
nię publiczną o oczywistych rzeczach 
odbywających się w naszym państwie. 
Pseudoliderzy rządzący Ukrainą, 
to wynik naszej bierności i przejaw 
tchórzostwa . Pomarańczowa Rewo-
lucja udowodniła, że Ukraińcy mogą 
walczyć o swoje prawa i bronić idea-
łów demokracji.

Dzień Wolności w żadnym razie 
nie można kojarzyć z Dniem Jed-
ności, ponieważ te święta, jak i same 
pojęcia, różnią się. Wolność Ukra-
ińcy już zdobyli, a w 2004 roku po 
raz pierwszy w najnowszej ukraiń-
skiej historii bronili jej. Natomiast 
jedność do dziś zostaje naszym 
wspólnym ukraińskim marzeniem, 
do którego dążą wszyscy przeciętni 
Ukraińcy. Natomiast przedstawi-
ciele różnych partii usiłują zaprze-
czyć istnieniu tej jedności, dzieląc 
swoimi przedwyborczymi hasłami 
niepodzielne państwo na Wschód i 
Zachód, rozpalając wrogość między 
Ukraińcami. Zjednoczyć Ukrainę 
można podejmując trzeźwe, prze-
myślane decyzje, a nie prze-
mawiając gołosłownie pod-
czas uroczystych wieców i 
politycznych talk-show. 
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Фото Оксани Цимбалюк, ВолиньPost
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Час демагогії пройшов. Настала пора ре-
алізації реальних справ задля консолідації 
українців і поліпшення їхнього повсякден-
ного життя. Щороку, утворюючи «ланцю-
ги єднання», ми демонструємо у кожному 
українському місті про потребу соборності 
нашої нації, її єдності. 

В очікуванні нових виборів, які відбу-
дуться у 2012 році, залишається сподівати-
ся, що жодній силі не вдасться одурманити 
звичайних українців, оскільки протягом 
двох десятків років уже багато хто встиг 
продемонструвати своє справжнє обличчя, 
перебуваючи як при владі, так і в опозиції. 
На щастя, після Помаранчевої революції ми 
навчилися критично дивитися на світ і зро-
бити із нас заляканих сірих тіней, що хова-
ються у власних домівках, уже не вдасться.

На державному рівні можна регулювати, 
засновувати і скасовувати найрізноманіт-

ніші свята, проте заставити забути вшано-
вувати справжні демократичні ідеали сво-
боди не в стані жодна політична сила чи 
державний функціонер. Для кожного із нас 
володіння свободою є історичним, соціаль-
ним і моральним виявом. Радянська прак-
тика обмеження свободи особи, жорстка 
регламентація її свідомості та поведінки, 
зведення людини до ролі простого «ґвин-
тика» довела свою недолугість і коротко-
зорість. Повернення до комуністичних, 
тоталітарних норм управління державою, 
народом веде до глухого лабіринта, вихід із 
якого не знайде жоден.

День свободи та День соборності – різ-
ні свята, що мають свої традиції, героїв та 
майбутню реалізацію.

Європейський формат

(Zakończenie. Początek na str.1) (Закінчення. Початок на 1-й сторінці)

Rozmawiał Walenty WAKOLUK

Агнєшка Новінська:
«Я народилася з любов'ю до Сходу»

Agnieszka Nowińska:
„Urodziłam się z miłością do Wschodu”

«Щоб хотілося хотіти» – такий вислів став провідним гаслом тренінгу для 
редакторів Інтернет-порталів польських мас-медіа на Сході. Його друга 
частина відбулася у Варшаві в січні нинішнього року (перша – у грудні, 
див. «Волинський Монітор» №23 від 15 грудня 2011 р.). 

Тренінг для редакторів 
польських мас-медіа прово-
дила журналістка і водночас 
тренер, журналістики Агнєш-
ка Новінська. Як головний 
тренер вона брала участь у 
медійних проектах, зокрема, 
в Україні, Молдові, у країнах 
Центральної Азії та Кавказу. 
Сьогодні Агнєшка Новінська 
відповідає на запитання «Во-
линського Монітора».

– Чому Ви вибрали Схід?
– Я, мабуть, народилася 

з любов'ю до Сходу. Думаю, 
що поляки, загалом, мають 
у собі щось таке, що Схід 
(і не лише ті території, які 
колись належали до Поль-
щі, але й далі) завжди був 
нам близький. Перш за все, 
ментально. Я завжди мріяла 
відвідати Україну, хоча моя 
сім'я ніколи не була з Украї-
ною пов'язана. Коли поїхала, 
то повністю у цю країну за-
кохалася.

– Із чого почалася співп-
раця зі Сходом?

– Уперше я приїхала в 
Україну в 2002 році. Протя-
гом кількох років працювала 
з регіональними і місцевими 
газетами в Україні. Об'їздила 
тоді майже цілу країну. Піз-

ніше почала співпрацювати 
із Грузією, Молдовою, Кир-
гизстаном і Таджикистаном. 
Мене захоплює локальність. 
Незалежно від того, чи це 
стосується суспільства в 
Польщі, Азії чи Україні. 

– Ви є нашим анімато-
ром, умієте поділитися з 
нами знаннями, яких нам 
бракує. Як Ви вважаєте, чи 
ми засвоюємо ці знання?

– Те, наскільки вам вда-
ється перекласти мій досвід 
і досвід моїх колег на ваші 
потреби, проявиться через 
якийсь час. Тому що не є так, 
що я маю певні знання, які 
намагаюся вам передати. Я 
і мої колеги маємо певний 
досвід, ви також маєте пев-
ний досвід. Ми тут для того, 
щоби спільно цим досвідом 
ділитися. Наприклад, я нама-
гаюся наслідувати ваш запал. 
На жаль, я часом потрапляю 
у своїй редакційній роботі в 
рутину. Коли ж зустрінуся із 
головним редактором «Во-
линського Монітора», який 
кілька разів повторить про 
те, наскільки важливою є 
місійність, то так, ніби хтось 
відро холодної води виллє 
мені на голову. Не вдасться 
просто так уранці встати, по-

їхати до редакції, написати 
три тексти і закрити офіс. Тут 
потрібно щось більше. Осо-
бливо в локальних мас-медіа. 

– Ми постійно викорис-
товуємо поняття «місій-
ність». Чи Ви вважаєте, що 
місією польських мас-медіа 
за кордоном є, між іншим, 
виховання громадянського 
суспільства? 

– Видавець газети, в якій 
я працюю, має такий вислів, 
який я просто обожнюю: 
«Газета, і у першу чергу га-
зета локальна, – це частина 
місцевої інфраструктури». 
Вона потрібна так само, як 
потрібен водопровід і ка-
налізаційна труба. Без мас-
медіа не вдасться побудувати 
громадянське суспільство. 

– Девіз, який я тут собі 
«прищепив» і тепер увесь час 
повторюю, звучить фантас-
тично: щоб хотілося хотіти.

– Фантастичним є те, що 
вам увесь час хочеться хо-
тіти. На своїй редакційній, 
журналістській дорозі ви на-
трапляєте на безліч проблем 
– від проблем фінансових до 
проблем якості друку.  І все-
таки вам хочеться хотіти. 
Залишається позаздрити...

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК
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Під час тренінгу

„Żeby chciało się chcieć” - to powiedzenie stało się hasłem przewodnim szko-
lenia dla redaktorów portali internetowych mediów polskich na Wschodzie. 
Jego druga część odbyła się w Warszawie w styczniu b.r. (pierwsza – w grud-
niu, patrz MW nr 23/15 grudnia 2011). 

Szkolenie dla redaktorów 
mediów polonijnych prowa-
dziła dziennikarka i jedno-
cześnie trener dziennikarstwa 
Agnieszka Nowińska. Jako 
główny trener uczestniczyła w 
projektach medialnych m.in. 
na Ukrainie, w Mołdawii, w 
Azji Centralnej i na Kaukazie. 
Dziś Agnieszka Nowińska od-
powiada na kilka pytań „Mo-
nitora Wołyńskiego”.

– Dlaczego Wschód jest 
Pani wyborem?

– Ja chyba się urodziłam z 
miłością do Wschodu. Myślę, 
że generalnie w Polakach jest 
coś takiego, że Wschód (i to 
nie tylko te tereny, które kiedyś 
należały do Polski, ale i dalej) 
zawsze był nam bliski. Przede 
wszystkim mentalnie. Zawsze 
marzyłam, żeby pojechać na 
Ukrainę, chociaż moja rodzi-
na nigdy nie była z Ukrainą 
związana. I kiedy pojechałam, 
totalnie się w tym kraju zako-
chałam.

– Od czego się zaczęła Pani 
współpraca ze Wschodem?

– Pierwszy raz wyjechałam 
na Ukrainę w 2002 roku. Przez 
kilka lat pracowałam z gazeta-
mi regionalnymi i lokalnymi 
na Ukrainie. Zjechałam wów-
czas niemalże cały kraj. Później 
zaczęłam współpracę z Gruzją, 
Mołdawią, Kirgistanem i Ta-
dżykistanem. Pasjonuje mnie 
lokalność. Bez względu na to, 
czy dotyczy społeczeństwa w 
Polsce, Azji  czy na Ukrainie. 

– Jest Pani naszym anima-
torem, potrafi  Pani z nami 
się dzielić wiedzą, której nam 
brakuje. Jak Pani uważa, czy 
wchłaniamy tę wiedzę?

– To, na ile udaje się wam 
przełożyć doświadczenie moje 
i moich kolegów na swoje po-
trzeby, to się okaże za czas jakiś. 
Bo to nie jest tak, że ja mam ja-
kąś wiedzę, którą wam staram 
się przekazać. Ja i moi koledzy 
mamy pewne doświadczenia i 
wy macie pewne doświadcze-
nia. Jesteśmy tutaj po to, żeby 
wspólnie tymi doświadczenia-
mi się podzielić. Np. staram 
się od was czerpać wasz zapał. 

Niestety, zdarza mi się popa-
dać w mojej pracy redakcyj-
nej w rutynę. A jak  spotkam 
się z redaktorem  naczelnym 
„Monitora Wołyńskiego”, któ-
ry kilka razy powtórzy o tym, 
jak ważna jest ta misyjność, to 
tak jakby ktoś wylał mi wiadro 
zimnej wody na głowę. Nie da 
się po prostu rano wstać, poje-
chać do redakcji, napisać trzy 
teksty i zamknąć biuro. Tu po-
trzeba czegoś więcej. Zwłasz-
cza w mediach lokalnych. 

– Non stop używamy po-
jęcia „misyjność”. Czy Pani 
uważa, że misją mediów po-
lonijnych jest m.in. wycho-
wanie społeczeństwa obywa-
telskiego?

– Wydawca gazety, w której 
pracuję, ma takie powiedzenie, 
które ja po prostu uwielbiam: 
„Gazeta, a przede wszystkim 

gazeta niszowa, lokalna, jest 
jak kawałek infrastruktury 
lokalnej”. Jest niezbędna tak 
samo, jak niezbędny jest wo-
dociąg, rura kanalizacyjna. 
Bez mediów nie da się zbudo-
wać społeczeństwa obywatel-
skiego. 

– Motto, którym ja tutaj 
się „zaszczepiłem” i teraz cały 
czas powtarzam sobie, brzmi 
fantastyczne: żeby chciało się 
chcieć.

– To jest fantastyczne, że 
wam cały czas chce się chcieć. 
Na swojej drodze redakcyjnej, 
dziennikarskiej napotykacie 
mnóstwo problemów – od 
problemów fi nansowych po 
jakość druku.  Mimo wszyst-
ko wam się chce chcieć. Poza-
zdrościć...

ВМ

Czas demagogii minął. Przyszła pora re-
alizacji realnych spraw dla konsolidowania 
Ukraińców i poprawy ich powszedniego 
życia. Co roku tworząc łańcuchy zjedno-
czenia demonstrujemy w każdym ukraiń-
skim mieście potrzebę jedności naszego 
narodu. 

W oczekiwaniu nowych wyborów, które 
odbędą się w 2012 roku, mamy nadzieję, że 
żadnej sile nie uda się ogłupić przeciętnych 
Ukraińców, ponieważ w ciągu dwóch dziesię-
cioleci już wiele osób zdążyło pokazać swoje 
prawdziwe oblicze, będąc tak przy władzy, jak 
i w opozycji. Na szczęście po Pomarańczowej 
Rewolucji nauczyliśmy się krytycznie patrzeć 
na świat i przekształcić nas w zastraszone sza-
re cienie, chowające się we własnych mieszka-
niach, już się nie uda.

Władze państwowe mogą zmieniać, two-
rzyć i unieważniać różne święta, jednak 

wymusić zapomnienie prawdziwych demo-
kratycznych ideałów wolności, nie uda się 
żadnej sile politycznej czy państwowemu 
funkcjonariuszowi. Dla każdego z nas wol-
ność jest historycznym, socjalnym i moral-
nym zjawiskiem. Radziecka praktyka ogra-
niczenia wolności osoby, reglamentacji jej 
świadomości i zachowania, przekształcenia 
człowieka na “śrubkę” udowodniła, że jest 
ona niedołężna i krótkowzroczna. Powrót 
do komunistycznych, totalitarnych zasad 
rządzenia państwem- narodem, prowadzi 
do labiryntu, z którego wyjścia nikt nie znaj-
dzie .

Dzień Wolności i Dzień Jedności to różne 
święta, mające swoje tradycje, bohaterów i 
przyszłą realizację.

MW
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– Пані Голово, скільки часу Фундація 
діє у рамках східної тематики?

– Фундація «Демократичне товариство 
«Схід» у нинішньому році відзначає 10-річ-
чя свого існування, однак її створювали 
люди, котрі працювали для Сходу в першій 
половині 90-х років. Можна сказати, що це 
були перші дії, які передбачали допомогу 
полякам на Сході, однак це не була допомо-
га для поляків на Сході. Ми вели проекти, 
спрямовані для українців, білорусів. Вели-
ким проектом, наприклад, стала підтримка 
неурядових організацій у Криму, програма 
на Кавказі тощо. Із колишніх нині залиши-
лася програма для мас-медіа, яку реалізува-
ли у Грузії та Молдові. У 2005 році провели 
програму для польської та полонійної преси 
зі Сходу. Тепер теж діємо на користь поль-
ських мас-медіа на Сході. 

– Звідки взялося таке інспірування 
Сходом?

– У деяких фундаціях та неурядових ор-
ганізаціях, створених після 1989 року, коли 
Польща починала бути самостійною дер-
жавою, знайшлася група людей, котрі були 
зацікавлені подібною проблемою. Ми тоді 
знали, що на Сході також відбувається ба-
гато цікавих речей. Це нас зацікавило і за-
хопило. Один колега цікавився Білоруссю, 
а сьогодні він керує власною організацією, 
яка підтримує Білорусь різними способа-
ми. Приятелька була захоплена Кавказом, а 
нині вона – посол в одній із кавказьких дер-
жав. Отже, інспірування Сходом бере по-
чаток саме із таких зацікавлень і захоплень.

– Якимось чином впроваджуєте засади 
демократії у цих країнах?

–  Наша організація носить назву Фун-
дація «Демократичне товариство «Схід» і 
цим сигналізує, що традиції демократії нам 
близькі. Ми ніколи не діяли таким чином, 
щоб мати готові думки, їхати із ними та 
переконувати, що вони найкращі. У першу 
чергу, ми завжди намагалися познайоми-
тися із теренами, на яких діємо, довідатися, 
які там існують потреби і що з польського 
досвіду може там знадобитися. Ніколи не 
працювали за принципом, що ми знаємо 
якусь правду і поділимося нею. Радше гово-
рили, що, наприклад, у нас, у Польщі, щось 
робиться саме таким чином і ми розповіда-
ємо вам про це. А що ви з цим робитимете, 
то вже ваш вибір. Часто було так, що тільки 

частина польського досвіду передавалася, 
зважаючи на традиції, специфіку певної 
країни тощо.

– На Вашу думку, ці 10 років не були 
марними? Згідно з Вашим баченням, яким 
є Схід: у розвитку, у стагнації? 

– Мій колега, котрий веде білоруську 
програму, інколи має враження, що заходи 
були марними. Не знаю, чи насправді так є. 
Звичайно, ми завжди намагалися зосеред-
жуватися на малих середовищах і робити 
дуже конкретні речі. Ми ніколи не органі-
зовували великих конференцій, круглих 
столів тощо, які, мабуть, теж потрібні. Од-
нак завжди зосереджувалися на конкретних 
групах. Якщо на неурядових організаціях, 
то на кількох-кільканадцяти у певному ре-
гіоні. Якщо на мас-медіа, то, наприклад, на 
регіональній пресі. Чи це було марним? Ду-
маю, що ні. Тільки усе робиться значно по-
вільніше, аніж ми собі уявляли раніше.

Дуже люблю такі види робіт, як тренінги 
із графічного оформлення газет, які ми про-
водили у Молдові. На наступних тренінгах 
ми помітили, що 50% газет, представники 
яких брали у них участь, змінили своє гра-
фічне обличчя: осучаснили та зробили його 
привабливішим. Завжди намагаємося ді-
яти до певного моменту. Коли виявляється, 
що згадувані газети прекрасно радять самі, 
тоді ми вже не пропонуємо допомоги. На-
приклад, у Криму, завдяки нашій допомозі, 
з’явилося кілька неурядових організацій, які 
нині краще собі радять, аніж ми: вони на-
вчилися шукати фонди, роблять цікаві речі, 
знають, чого хочуть, і це – найголовніше. 

– На Вашу думку, гроші польських плат-
ників податків не були даремно «втопле-
ні» на Сході?

– Як польський платник податків, я від-
чуваю, що нашим обов’язком стосовно лю-
дей, котрі там лишилися, є надавати допо-
могу і підтримку. Однак я би не хотіла, щоб 
ці гроші були витрачені даремно. Хочу, аби 
вони витрачалися якісно і  ретельно контр-
олювалися. 

– Хотілося б дізнатися Вашу думку сто-
совно того, чи у мас-медіа, які представлені 
на тренінгу (з Литви, Білорусі, України), до-
бре розпорядилися витраченими на них гро-
шима? Якими є результати їхньої роботи?

– Звичайно, у цих газетах багато добрих 
та важливих речей. Точно є багато речей, які 
варто було б змінити. Між іншим, для цього 
і зустрічаємося. Набираюся оптимізму, коли 
дивлюся на учасників нашого навчання. При-

гадую колишні навчання, які 
проходили кілька років тому, 
і нинішні. Тепер бачу, що є ве-
ликий відсоток молодих лю-
дей, котрі навчалися у Польщі 
та повернулися додому. Вони 
працюють у мас-медіа. Інколи 
мають абсолютно інше бачен-
ня на мас-медіа, аніж ті, хто їх 
засновував. Вони спроможні 
відповісти на виклики часу, 
у якому живемо, що не свід-
чить про відрив від традицій 
і цінностей.

– Якими є люди з-за 
східного кордону?

– Сердечними, із ними 
легко нав’язати контакт. 
Люблю зустрічатися із 
ними. Окрім того, маю вра-
ження, що люди на Сході 
хочуть щось робити.

– Чи не позичаєте у них 
оптимізму?

– Ми вивчаємо Схід бага-
то років. Це моє покоління 
було виховане, що у Радян-
ському Союзі усе однакове. 
Насправді різниця між Гру-
зією, Вірменією, Білоруссю, 
Литвою або навіть між Схід-

ною, Західною і Південною Україною суттєва. 
Це – велике багатство.

Європейський формат

Zainspirowani 
Wschodem
Misją Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód jest roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz krajach Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej. Ostatnio przeprowadziła ona 
szkolenia dla dziennikarzy mediów polskich na Wschodzie. 
Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Monitora Wołyń-
skiego. Przy okazji porozmawialiśmy z prezesem Fundacji TDW 
Anną Hejman.

– Pani Prezes, jak długo Fundacja działa w 
temacie Wschodu?

– Fundacja Towarzystwo Demokratyczne 
Wschód w tym roku obchodzi 10-lecie ist-
nienia, ale  tworzyły ją osoby, które pracę dla 
Wschodu zaczęły w pierwszej połowie lat 90-
tych. Właściwie można powiedzieć, że to były 
pierwsze takie działania, które obejmowały po-
moc Polaków dla Wschodu, nie była to jednak 
pomoc dla Polaków na Wschodzie. Prowadzi-
liśmy projekty m.in. dla Ukraińców, Białorusi-
nów. Dużym projektem było np. wsparcie or-
ganizacji pozarządowych na Krymie, program 
na Kaukazie itd. W tej chwili z tych programów 
pozostał program dla mediów, który realizo-
waliśmy w Gruzji i w Mołdawii. W 2005 roku 
prowadziliśmy program dla prasy polskiej i po-
lonijnej ze Wschodu. Obecnie też działamy na 
rzecz mediów polskich na Wschodzie.

– Skąd taka inspiracja Wschodem?
– W niektórych fundacjach i organizacjach 

pozarządowych tworzonych po 1989 roku, kie-
dy Polska zaczynała być samodzielnym krajem, 
znalazła się po prostu grupa ludzi, których ten 
problem interesował. Wiedzieliśmy wtedy, że 
na Wschodzie dzieje się też mnóstwo cieka-
wych rzeczy. To było zainteresowanie i pasja. 
Jeden kolega interesował się Białorusią, dzisiaj 
prowadzi własną organizację, która wspiera 
Białoruś na różne sposoby. Koleżankę fascy-
nował Kaukaz, w tej chwili jest ambasadorem 
w jednym z krajów Kaukazu. Zatem inspiracja 
Wschodem wynika właśnie z takich zaintereso-
wań i fascynacji. 

– W jakiś sposób implantujecie zasady de-
mokracji w te kraje?

–  Nasza organizacja nazywa się Towarzy-
stwo Demokratyczne Wschód i to jest sygnał, 
że tradycje demokracji są nam bliskie. Nigdy 
natomiast nie działaliśmy w ten sposób, że mie-
liśmy jakiś gotowy pomysł i jechaliśmy z tym, 
wmawiając ludziom, że to jest najlepsze. Po 
pierwsze zawsze staraliśmy się rozpoznać teren, 
na którym działamy, jakie tam są potrzeby i co 
z polskich doświadczeń może się przydać. Ni-
gdy zaś nie działaliśmy na takiej zasadzie, że my 
tutaj znamy jakąś prawdę ogólną i przekażemy 
ją. Raczej mówiliśmy tak, że np. u nas w Polsce 
to się robi tak i tak i opowiadamy wam o tym. 
A co wy z tym zrobicie, to już jest wasz wybór. 
Często było tak, że tylko część naszych polskich 
doświadczeń była przekładalna, ze względu na 
tradycje, specyfi kę danego kraju, itd.

– Jak Pani uważa, czy te 10 lat nie poszły 
na marne? Jaki Pani zdaniem jest Wschód – w 
rozwoju, w stagnacji?

– Mój kolega, który prowadzi program bia-
łoruski, czasami ma takie właśnie poczucie, że 

dużo działań poszło na marne. Nie wiem, czy 
to tak jest. Oczywiście, zawsze to staraliśmy się 
skupiać na małych środowiskach i robić bardzo 
konkretne rzeczy. My nigdy nie organizowali-
śmy dużych konferencji, okrągłych stołów itd., 
które pewnie też są potrzebne. Zawsze nato-
miast skupialiśmy się na konkretnych grupach. 
Jeżeli na organizacjach pozarządowych, to na 
kilku-kilkunastu w określonym regionie. Je-
żeli na mediach, to np. na prasie lokalnej. Czy 
to poszło na marne? Myślę, że nie. Tylko to się 
wszystko znacznie wolniej dzieje, niż myśleli-
śmy, kiedy zaczynaliśmy naszą pracę.

Bardzo lubię takie działania, jak np. szkole-
nie z szaty grafi cznej gazet, które robiliśmy w 
Mołdawii. Na następnym szkoleniu widzimy, że 
50 % gazet uczestniczących w szkoleniu zmie-
niło swoją szatę grafi czną: unowocześniło i 
uatrakcyjniło ją. My zawsze staramy się działać 
do pewnego momentu. Jak już się okazuje, że 
wspomniane gazety mołdawskie świetnie so-
bie same radzą, my już tam nie proponujemy 
swojej pomocy. Np. na Krymie powstało dzięki 
naszej pomocy kilka takich organizacji poza-
rządowych, które teraz lepiej sobie radzą niż 
my– nauczyły się pozyskiwać fundusze, robią 
ciekawe rzeczy, wiedzą, czego chcą i o to chodzi.

– Jak Pani uważa, te pieniądze polskich po-
datników nie są utopione marnie na Wscho-
dzie?

– Jako polski podatnik ja akurat mam takie 
poczucie, że jest naszym obowiązkiem wobec 
ludzi, którzy tam zostali, udzielanie pomocy i 
wsparcia. Nie chciałabym jednak, żeby te pie-
niądze były marnowane, chciałabym, żeby one 
były dobrze wydawane i skrupulatnie rozlicza-
ne. 

– Pani prywatne zdanie, czy w przypad-
ku mediów, które są reprezentowane na tym 
szkoleniu – z Litwy, Białorusi, Ukrainy – czy 
te pieniądze są dobrze zagospodarowane? Ja-
kie są owoce tej pracy?

– Na pewno jest w tych gazetach dużo rzeczy 
dobrych i ważnych. Na pewno jest też dużo rze-
czy, które można i warto byłoby zmienić. Mię-
dzy innymi po to się spotykamy. Mnie co innego 
nastraja optymistycznie, jak patrzę na uczest-
ników naszego szkolenia. Pamiętam szkolenie 
sprzed paru lat i teraz widzę, że jest duży odse-
tek ludzi młodych, którzy studiowali w Polsce 
i wrócili. Zajmują się mediami. Czasami mają 
już zupełnie inny sposób patrzenia na te media, 
niż ci, którzy je zakładali. Potrafi ą sprostać wy-
zwaniom czasów, 
w których żyjemy, 
co nie znaczy, że się 
odcinają od trady-
cji czy wartości.

– Jacy są ludzie 
zza wschodniej 
granicy?

– Serdeczni, ła-
two z nimi nawią-
zać kontakt. Lubię 
się spotykać z nimi. 
Poza tym mam 
wrażenie, że lu-
dziom na Wscho-
dzie chce się coś 
robić.

– Czy nie się-
gacie po ich opty-
mizm?

– My się uczymy 
Wschodu od wielu 
lat. To nie jest tak, 
jak moje pokolenie 
było wychowane, 
że Związek Radzie-
cki to jest wszystko 
to samo. Przecież 
różnice między 
Gruzją,  Armenią, 
Białorusią, Litwą, 
czy nawet Ukrainą Wschodnią, Zachodnią i 
Południową są wielkie. To jest ogromne boga-
ctwo.

Під час тренінгу

Rozmawiał Walenty WAKOLUK
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Натхнені
Сходом
Місією Фундації «Демократичне товариство «Схід» є розви-
ток громадянського суспільства у Польщі та країнах Цен-
тральної і Східної Європи. Нещодавно організація провела 
тренінг для журналістів польських мас-медіа на Сході. У 
ньому взяли участь також представники «Волинського Мо-
нітора». Користуючись нагодою, ми порозмовляли із голо-
вою Фундації «ДТС» Анною Хейман.

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК
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Od 2004 r. w Toruniu znaj-
duje się siedziba Ligi Polskich 
Miast i Miejsc UNESCO. Liga 
zrzesza samorządy miejscowo-
ści, na terenach których są za-
bytki, wpisane na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO, 
oraz organizacje, działające na 
rzecz opieki nad tymi zabyt-
kami. Średniowieczny zespół 
miejski Torunia, wpisany na 
tę listę w 1997 r.,  Stare i Nowe 
Miasto oraz ruiny zamku krzy-
żackiego, cieszą się wyjątkową 
liczbą miłośników w całym 
świecie. Dzięki ich głosom w 
2007 r. ulokowało się ono na 
drugim miejscu wśród 7 cu-
dów Polski. W 2010 r. toruński 
Rynek Starego Miasta oraz Ra-
tusz Staromiejski zdobyły trze-
cie miejsce w plebiscycie cza-
sopisma „National Geographic 
Polska” na 30 najpiękniejszych 
miejsc na ziemi.

Ofi cjalnym mottem pro-
mocyjnym miasta jest „Toruń 
– gotyk na dotyk”. Znajduje 
się tutaj drugi po Krakowie 
największy zespól autentycz-
nej architektury gotyckiej w 
Polsce. Średniowieczne domy 
mieszkalne w Toruniu tworzą 
największy i najlepiej zacho-
wany zespół gotyckiej archi-
tektury mieszkalnej w Europie 
Północnej. Z powodu swojej 
wartości, zabytki Torunia zo-
stały włączone do Europejskie-
go Szlaku Gotyku Ceglane-
go – trasy turystycznej, która 
idzie przez 34 miasta siedmiu 
krajów nadbałtyckich: Szwecji, 
Danii, Niemiec, Polski, Litwy, 
Łotwy i Estonii.

Sercem toruńskiej Starówki 
jest Rynek Starego Miasta, na 
którym stoi Ratusz Staromiej-
ski, kościoły Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i 
Świętego Ducha, pomnik Mi-
kołaja Kopernika z 1853 r., 
fontanna Flisaka i gotyckie ka-
mienice mieszkalne.

Z wielu budynków na Ryn-
ku Starego Miasta, uwagę na 
siebie zwraca Dwór Artusa. 
Dwory Artusa budowane były 
we wszystkich ważnych mia-

stach krzyżackich. Znajdziemy 
je oprócz Torunia: w Gdań-
sku, Elblągu, Rydze i innych 
miastach. Artusem krzyżacy 
nazywali legendarnego angiel-
skiego króla Artura. Współ-
czesny Dwór Artusa w Toruniu 
o klasycystycznej architekturze 
zbudowany został w XIX w. na 
miejscu, gdzie od końca XIV 
w. stał pierwotny toruński 
Dwór Artusa. Był to budynek 
o przeznaczeniu społecznym: 

na początku swego istnienia 
był on siedzibą i miejscem 
zebrań bractw patrycjuszy, 
później – gildii kupieckich, 
zasiadało w nim kilka sejmi-
ków pruskich. Organizowano 
w Dworze Artusa najważniej-
sze uroczystości państwowe i 
miejskie, urządzano zabawy. 
Dzisiaj mieszczą się tutaj Cen-
trum Kultury, siedziba Toruń-
skiej Orkiestry Kameralnej, 
kilka sklepików i kafeteria.

 Na Rynku Starego Miasta 
przyciąga wzrok  kamienica 
„рod Gwiazdą”. Na placu znaj-
duje się także jeden z najstar-
szych hoteli w Toruniu– „Pod 
trzema koronami”. W budyn-
ku, w którym  się mieści, za-
jazd działał jeszcze w XV w., 
a wśród jego gości było nawet 
kilka monarchów.

Na jednej z uliczek Starego 
Miasta mieści się Dom Miko-
łaja Kopernika. Sama ulicz-
ka zresztą też nosi jego imię. 
Dom Mikołaja Kopernika – to 
tak naprawdę zespół dwóch 
połączonych ze sobą gotyckich 
domów z końca XV w. Są one 
jaskrawym przykładem han-
zeatyckich kupieckich kamie-
nic, często składających się z 
części mieszkalnej i spichlerza. 
Obecnie Dom Mikołaja Ko-
pernika, to muzeum  wielkiego 
astronoma.

Zespół sakralnych zabyt-
ków toruńskiej Starówki fa-
scynuje zwiedzających, nie 
mniej niż gotyk świecki. Koś-
ciół Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny, zwany przez 
torunian kościołem Marii 
Panny lub Mariackim, zbudo-
wany został razem z klaszto-
rem franciszkanów na Rynku 
Starego Miasta w XIII-XIV w. 
Obecnie pełni on funkcję koś-
cioła parafi alnego. Nieopodal, 
jako świątynia protestancka, 
został wzniesiony w XVIII w. 
kościół Świętego Ducha, który 
po II wojnie światowej przeka-
zano jezuitom. Jest to budowa 
późnobarokowa, wyróżniająca 
się na tle gotyckiej architektury 
Starego Miasta.

Najważniejszą zaś świątynią 
średniowiecznego Torunia był 
kościół Świętego Jana Chrzci-
ciela i Świętego Jana Ewange-
listy, zwany powszechnie koś-
ciołem świętych Janów. Swego 
dzisiejszego wyglądu dawna 
fara Torunia nabyła w XIV-XV 
w. W ścianach tego kościoła 
zachowały się malowidła go-
tyckie oraz dzieła ówczesnej 
plastyki, barokowe i rokokowe 
ołtarze, protestanckie epita-

fi e oraz neogotyckie witraże. 
Przewodnicy obowiązkowo 
zwracają uwagę turystów na 
to, że fara średniowiecznego 
Torunia znajdowała się nie 
na Rynku Starego Miasta, a 
koło Wisły. Zegar na jej wieży 
umieszczono tak, żeby widzieli 
go ze statków płynących rzeką 
lub stojący w porcie. Toruń był 
ważnym portowym miastem. 
Nazywano go w dawnych cza-
sach „królową Wisły”.

Farą Nowego Miasta, któ-
re od połowy XIII do połowy 
XV w. było oddzielną osadą, 
był zbudowany w XIV-XV w. 
kościół Świętego Jakuba. Znaj-
duje się on na Rynku Nowego 
Miasta w Toruniu i od 2006 r. 
jest odcinkiem pielgrzymko-
wej Polskiej Drogi Świętego 
Jakuba.

Zachowały się w Toruniu  
duże fragmenty średnio-
wiecznych murów obronnych 
z XIII-XV w. W całości prze-
trwała do dziś południowa, 
wychodząca do Wisły część 
murów z basztami i brama-
mi. W dobrym stanie są także 
mury, oddzielające Stare Mia-
sto od Nowego i zamek krzyża-
cki od Starego i Nowego Mia-
sta. Ciekawostką murów jest 
Krzywa Wieża. Wybudowano 
ją na piaskach, więc jeszcze w 
średniowieczu odchyliła się 
od pionu. Teraz jej odchylenie 
wynosi prawie 1,5 m. 

Zamek krzyżacki w Toruniu 
zbudowano w XIII-XIV wieku 

w kształcie podkowy. 
W 1454 r., na początku 
powstania antykrzy-
żackiego, zamek był 
prawie całkowicie zbu-
rzony przez mieszczan. 
Jego ruiny były zago-
spodarowane i otwarte 
dla zwiedzania dopiero 
w drugiej połowie XX 
w. Obecnie są one po-
pularnym miejscem 
dla organizowania im-
prez plenerowych.

W Toruniu jest jesz-
cze dużo przepięknych 
budowli i pomników, 
ale to opowieść na 
następny artykuł. Na 
zakończenie więc o 
jednym z moich ostat-

nich wspomnień z Torunia. W 
ciepły czerwcowy dzień, na 
jednej z szerokich ulic Traktu 
Staromiejskiego, polsko-ukra-
iński zespół folklorystyczny 
śpiewał ukraińskie piosenki. 
Z zachwytem słuchała tego 
grupa turystów z Niemiec. 
Wielokulturowość się jednak 
sprawdziła!

Пізнай Польщу та Україну

Середньовічне 
місто Торунь
Якщо звичайного поляка запитати, з чим у нього асоціюється Торунь, 

то він жартома відповість, що символами Торуня є пряник і Копер-
ник. Ті, хто живе чи часто буває у Торуні, скажуть, що, крім вказаних 
двох речей про місто, варто довідатися більше.

Із 2004 р. у Торуні міс-
титься штаб-квартира 
Ліги польських міст і місць 
ЮНЕСКО. Ліга об’єднує 
органи самоврядування 
місцевостей, на території 
яких є пам’ятки, вписані до 
Списку світової спадщини 
ЮНЕСКО, а також органі-
зації, що опікуються цими 
пам’ятками. Середньовіч-
не місто Торунь, внесене до 
цього списку в 1997 р., яке 
складається зі Старого та 
Нового міст і руїн замку тев-
тонських лицарів, тішиться 
винятковою кількістю при-
хильників у цілому світі. За-
вдяки їхнім голосам, у 2007 р. 
воно посіло друге місце се-
ред 7 чудес Польщі. У 2010 р. 
торунські площа Ринок Ста-
рого міста та Староміська 
ратуша здобули третє міс-
це серед визначених чи-
тачами журналу «National 
Geographic Polska» 30 най-
гарніших місць на землі.

Офіційне промоційне гас-
ло міста звучить: «Торунь – 
готика на дотик». Тут зна-
ходиться другий за розміром 
після Кракова комплекс ав-
тентичної готичної архітек-
тури у Польщі. Середньовіч-
ні житлові будинки у Торуні 
творять найбільший і найкра-
ще збережений комплекс го-
тичної житлової архітектури 
у Північній Європі. Пам’ятки 
Торуня, з огляду на їхню цін-
ність, було включено до Єв-
ропейського шляху цегляної 
готики – туристичної траси, 
яка проходить 34-ма містами 
семи країн, розташованих 
біля Балтійського моря: Шве-
ції, Данії, Німеччини, Польщі, 
Литви, Латвії та Естонії.

Серцем торунської «Ста-
рувки» є Ринок Старого 
міста, на якому стоять Ста-
роміська ратуша, косте-
ли Вознесіння Пресвятої 
Діви Марії та Святого Духа, 
пам’ятник Миколаю Копер-
нику, фонтан Флісака (Пло-
тогона) і готичні житлові 
кам’яниці.

Серед будинків на Рин-
ку Старого міста увагу при-
вертає Двір Артуса. Двори 

Артуса будували в усіх важ-
ливих містах Тевтонського 
ордену. Можемо їх побачи-
ти, крім Торуня, у Ґданську, 
Ельблонґу, Ризі та інших 
містах. Артусом тевтон-
ці називали легендарного 
англійського короля Арту-
ра. Сучасний Двір Артуса 
у Торуні зведено у ХIХ ст. 
у класицистичному стилі 
на місці, де з кінця XIV ст. 
стояв перший торунський 
Двір Артуса. Це була будівля 
громадського призначення: 
на початку свого існування 
вона слугувала як садиба та 
місце зібрань братств знаті, 
пізніше – купецьких гільдій, 
засідало у її стінах кілька 
прусських сеймиків. У Дворі 
Артуса організовували голо-
вні державні та міські уро-
чистості, розваги. Сьогодні 
тут містяться культурний 
центр, садиба Торунського 
камерного оркестру, кілька 
крамничок і кафетерій.

Притягує погляд на Рин-
ку Старого міста також 
кам’яниця «Під Зіркою». На 
цій же площі знаходиться та-
кож один із найстаріших у То-
руні готелів – «Під трьома ко-
ронами». У будинку, в якому 
він міститься, заїзд діяв вже 
у XV ст., а серед його гостей 
були навіть кілька монархів.

На одній із вуличок Старо-
го міста є Дім Миколая Ко-
перника. Сама вуличка, зре-
штою, теж носить його ім’я. 
Дім Миколая Коперника – це, 
насправді, два сполучені між 
собою готичні будинки кінця 
XV ст. Вони є яскравим при-
кладом ганзейських купець-
ких кам’яниць, які часто скла-
далися з житлової частини та 
складу. Зараз у Домі Миколая 
Коперника знаходиться му-
зей цього великого вченого.

Комплекс сакральних 
пам’яток торунської «Ста-
рувки» викликає не менше 
захоплення у відвідувачів, 
аніж світська готика. Кос-
тел Вознесіння Пресвятої 
Діви Марії, який торуняни 
називають костелом Діви 
Марії, або Маріацьким, було 

збудовано разом із монасти-
рем францисканців на Ринку 
Старого міста у XIII-XIV ст..
Нині він виконує функцію 
парафіяльного костелу. Не-
подалік, як протестант-
ська святиня, був зведений 
у XVIII ст. костел Святого 
Духа, який після ІІ світової 
війни передали єзуїтам. Це 
пізньобарокова будівля, яка 
вирізняється на тлі готичної 
архітектури Старого міста.

Головною ж святинею се-
редньовічного Торуня був 
костел Святого Яна Хрести-
теля і Святого Яна Єванге-
ліста, у народі званий кос-
телом Святих Янів. Свого 
теперішнього вигляду ко-
лишній парафіяльний храм 
Торуня набув у XIV-XV ст.. У 
стінах храму збереглися го-
тичні фрески та скульптури, 
барокові та рококові вівтарі, 
протестантські епітафії та 
неоготичні вітражі. Екскур-
соводи завжди звертають 
увагу туристів на те, що па-
рафіяльний храм середньо-
вічного Торуня знаходився 
не на Ринку Старого міста, 
а неподалік Вісли. Годинник 
на його вежі розміщено так, 
щоб його було видно з ко-
раблів, які пливли рікою чи 
стояли у порту. Торунь у ті 
часи був важливим порто-
вим містом, його навіть на-
зивали «Королевою Вісли».

Парафіяльний храм Ново-
го міста, яке від середини ХІІІ 
до середини XV ст. розвива-
лося як окреме поселення, був 
збудований у XIV-XV ст.. Це – 
костел Святого Якуба. Він 
знаходиться на Ринку Нового 
міста у Торуні й з 2006 р. є час-
тиною польської паломниць-
кої Дороги Святого Якуба.

Є у Торуні і значні фраг-
менти середньовічних обо-
ронних мурів XIII-XV ст.. 
Цілком, із баштами та брама-
ми, збереглася південна час-
тина мурів, яка виходить до 
Вісли. У доброму стані нині 
також мури Тевтонського зам-
ку, які відокремлюють Старе 
місто від Нового. Справж-
ньою «родзинкою» мурів є 
Крива вежа. Її збудовано на 
піщаному ґрунті, тож ще у се-
редньовіччі вона почала нахи-
лятися. Зараз її відхилення від 
вертикалі сягає майже 1,5 м.

Тевтонський замок у Тору-
ні збудовано у ХІІІ ст. у формі 
підкови. У 1454 р., на початку 
антитевтонського повстан-
ня, городяни майже повніс-
тю зруйнували замок. Його 
руїни було приведено в по-
рядок і відкрито для відвід-
увачів лише у ІІ пол. ХХ ст..
Тепер вони є популярним 
місцем для організації різно-
манітних заходів під відкри-
тим небом.

У Торуні є ще багато ін-
ших прекрасних будівель та 
пам’ятників, розповісти про 
які у газетній статті просто 
не вдасться. Тож закінчу од-
ним із останніх своїх спо-
гадів про Торунь: теплого 
червневого дня на одній із 
широких вулиць Старомісь-
кого тракту польсько-укра-
їнський фольклорний гурт 
співав українські пісні, які 
зачудовано слухала група 
німецьких туристів. Мульти-
культурність, однак, справ-
джується!

Наталія КАТРЕНЧІКОВА,
фото Дмитра ЛОПАТІНА

Średniowieczny 
zespół miejski Torunia
Jeśli zapytamy przeciętnego Polaka, z czym kojarzy się mu Toruń, od razu 

żartobliwie odpowie, że symbolami Torunia są pierniki i Kopernik. Kto 
mieszka, lub często bywa w Toruniu, powie, że oprócz tych dwóch rzeczy, o 
mieście warto wiedzieć więcej.

Natalija KATRENCIKOVA,
zdjęcia Dmytra ŁOPATINA 
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Chociaż Barbara Hulanicka urodziła się w 
Warszawie, to jednak uważa się za uczennicę wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. Po ukoń-
czeniu Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w 1954 roku,  wraz ze swoim mężem przeprowa-
dziła się do Mikołajek (województwo warmiń-
sko-mazurskie), gdzie wspólnie uczyli się two-
rzyć produkcję artystyczną z wełny – dywany. 

Na Mazurach unikalna technika złożonego dwu-
osnowowego tkactwa ma kilkusetletnią tradycję. 
Tkactwo na zawsze podbiło serce młodej artyst-
ki. Od 1980 roku Barbara i Andrzej Hulaniccy  
pozostawili inne zajęcia i poświęcili swoje życie 
zawodowe wyłącznie tworzeniu i rozpowszech-
nianiu dużych dywanów o dwustronnym rysun-
ku. Para mistrzów osiadła w Barczewie, gdzie 
w starej synagodze założyła Centrum Tkactwa 
Warmii i Mazur. Tam mogą się uczyć niełatwej 
sztuki tworzenia dwustronnych tkanin począt-
kujący artyści. Założono tam również muzeum 
tkackich narzędzi i instrumentów, którymi po-
sługiwano się do przetwarzania wełny i lnu. 

Prace Barbary Hulanickiej są dedykowane 
Kopernikowi, Nowowiejskiemu, Chopinowi i 
innym. Artystka interesuje się różnymi dziedzi-
nami ludzkiego życia, w tym także religią. Chyba 
najbardziej znaną jest jej kolekcja gobelinów o 
nazwie «Religie świata». Na dywanach o wielko-
ści kilku metrów kwadratowych są przedstawio-
ne symbole różnych religii planety. One przypo-
minają duże obrazy, które da się oglądać z obu 
stron, dzięki interesującej technice wykonania. 
Prace tej kolekcji to: «Kalwin», «Szalom», «Ju-
daizm», «Dziesięć Przykazań», «Święta Trójca», 
«Polski krzyż», «Reformacja», «Ekumenizm», 
«Buddyzm», «Islam», «Hinduizm», «Drzewo 
życia», «Beethoven, Oda do radości». Wyjąt-
kowymi symbolami są dywany «Ekumenizm» i 
«Beethoven, Oda do radości». Świadczą one o 
jedności i solidarności wszystkich ludzi, nieza-
leżnie od wyznania i cech indywidualnych.

Gdy większość religijnych działaczy plane-
ty głównie ustnie podejmują kroki w kierunku 
ekumenicznym, zjednoczenia wszystkich wie-
rzących, Barbara Hulanicka poprzez swoje prace, 
tworzone przez pięćdziesiąt lat życia, przekazuje 
ideę współdziałania ludzi wszystkich wyznań.

Польська преса про Україну
Śledztwo przeciwko Kuczmie umorzone

Sąd apelacyjny w Kijowie utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji o umorzeniu śledz-
twa przeciwko byłemu prezydentowi Ukrainy Leonidowi Kuczmie, oskarżanemu o doprowadze-
nie do śmierci dziennikarza Georgija Gongadzego.

Sąd odrzucił tym samym skargę Prokuratury Generalnej Ukrainy na wyrok sądu rejonowe-
go kijowskiej dzielnicy Peczersk, który w grudniu 2011 roku orzekł, że decyzja prokuratury o 
wszczęciu śledztwa przeciwko Kuczmie była niezgodna z prawem. Sąd dzielnicy Peczersk ogłosił, 
że tzw. nagrania Melnyczenki, na których prokuratura opierała swoje zarzuty, zostały dokonane 
bezprawnie i nie mogą być dowodem w sprawie udziału Kuczmy w morderstwie dziennikarza w 
2000 roku.

Newsweek.pl, 20 stycznia 2012 roku

Слідство проти Кучми  призупинене
Апеляційний суд у Києві залишив без змін рішення суду першої інстанції про припи-

нення слідства проти колишнього Президента України Леоніда Кучми, звинуваченого у до-
веденні до смерті журналіста Георгія Гонгадзе.

Так, суд відхилив скаргу Генеральної прокуратури України на вирок Печерського район-
ного суду Києва, який у грудні 2011 року виніс ухвалу, що рішення прокуратури про по-
чаток слідства проти Кучми не правочинне. Печерський суд заявив, що т.зв. записи Мель-
ниченка, на яких базувала свої звинувачення прокуратура, були здійснені протиправно і не 
можуть бути доказом у справі участі Кучми у вбивстві журналіста у 2000 році.

Newsweek.pl, 20 січня 2012 року

Francuski obrońca praw człowieka krytykuje proces Łucenki
Zobaczyłem niewinnego człowieka w klatce – oświadczył ambasador Francji ds. humanitar-

nych Francois Zimeray po wizycie w sądzie w Kijowie, gdzie trwa proces byłego ministra spraw 
wewnętrznych Ukrainy Jurija Łucenki. 

Zgodnie z ukraińskim prawem były minister uczestniczy w procesie siedząc w metalowej klat-
ce. «Ujrzałem niewinnego człowieka w klatce. Człowieka, który powinien korzystać z zasady do-
mniemania niewinności. Nie został dotychczas osądzony, co oznacza, że pozostaje niewinny» – 
powiedział Zimeray dziennikarzom.

«Dochodzę do wniosku, że w tym przypadku nie istnieje prawo do obrony. Zadaję sobie pyta-
nie: jeśli władze sądowe pozwalają sobie na takie traktowanie pana Łucenki, (odsiadującej wyrok 
siedmiu lat więzienia) byłej premier Julii Tymoszenko i (sądzonego za malwersacje fi nansowe by-
łego wiceministra obrony Wałerija) Iwaszczenki, to jak wyglądają sprawy tych, którzy nie są w 
stanie przyciągnąć uwagi opinii publicznej i mediów?» – pytał francuski ambasador. 

Zimmeray powtórzył, że jeśli Ukraina chce zbliżenia z UE, to podstawowym kryterium jest 
przestrzeganie praw człowieka. 

Gazeta.pl, 19 stycznia 2012 roku

Французький захисник прав людини 
критикує процес проти Луценка

«Я побачив невинну людину у клітці», – заявив посол Франції з гуманітарних питань 
Франсуа Зимере після візиту в суд у Києві, де триває процес проти колишнього міністра 
внутрішніх справ Юрія Луценка.

Згідно із українським законодавством, колишній міністр під час процесу знаходиться 
у металевій клітці. «Я побачив невинну людину у клітці. Людина, котра повинна користу-
ватися правом презумпції невинуватості. Донині він не був засуджений, що означає, що 
залишається невинним», – заявив журналістам Зимере.

«Приходжу до думки, що у цьому випадку не існує права для захисту. Ставлю собі запи-
тання: «Якщо судова влада дозволяє собі так трактувати пана Луценка, (відбуваючу семи-
річний термін ув’язнення) колишню прем’єр-міністр Юлію Тимошенко та (засудженого за 
фінансові розкрадання колишнього заступника міністра оборони Валерія) Іващенка, то як 
виглядають справи тих, котрі не можуть привернути увагу громадськості та медіа?», – за-
питував французький посол. 

Зимере повторив, що якщо Україна бажає зближення із ЄС, то основним критерієм є 
дотримання прав людини. 

Gazeta.pl, 19 січня 2012 року

Rosyjski gaz za drogi dla Ukrainy
Ukraina może zwiększyć odbiór gazu z Rosji pod warunkiem, że jego cena będzie niższa – 

oświadczył minister energetyki Jurij Bojko. Rząd w Kijowie wciąż liczy na utworzenie trójstronne-
go konsorcjum ds. zarządzania ukraińskimi gazociągami tranzytowymi.

«Sądzę, że gdy gaz będzie tańszy, będziemy kupować go więcej» – powiedział Bojko na konfe-
rencji prasowej. Podkreślił jednocześnie, że w chwili obecnej Ukraina ma zamiar nabyć od Rosji 
tyle gazu, ile zadeklarowała wcześniej.

Mówiąc o konsorcjum ds. zarządzania ukraińskimi magistralami gazowymi minister powtó-
rzył, że jego uczestnikami powinna być Ukraina, Rosja i UE.

Ukraińskie władze poinformowały, że ze względu na wysokie ceny rosyjskiego gazu zmuszone 
są do ograniczenia jego odbioru o połowę.

Ukraińcy zapowiedzieli zwiększenie wydobycia gazu z własnych źródeł oraz poszukiwanie do-
stawców tego surowca z innych krajów. Rosja zareagowała na to niezadowoleniem i uprzedziła, 
że może zrezygnować z przesyłania błękitnego paliwa przez ukraińskie rurociągi tranzytowe na 
Zachód.

Obecnie za 1000 metrów sześciennych dostarczanego przez Rosję gazu Ukraina płaci 416 dola-
rów. Zdaniem strony ukraińskiej cena ta nie powinna przekraczać 300 dolarów.

Polska Agencja Prasowa, 18 stycznia 2012 roku

Російський газ занадто дорогий для України
«Україна може збільшити купівлю газу із Росії при умові, що його ціна знизиться», – за-

явив міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Уряд у Києві усе ще розраховує на створен-
ня тристороннього консорціуму з управління українськими транзитними газопроводами.

«Думаю, що коли газ буде дешевший, то будемо купувати його більше», – сказав на прес-
конференції Бойко. Одночасно підкреслив, що нині Україна має намір купити у Росії стіль-
ки газу, скільки декларувала раніше.

Говорячи про консорціум з управління українськими транзитними газопроводами, мі-
ністр повторив, що його учасниками повинні бути Україна, Росія та ЄС.

Українська влада повідомила, що у зв’язку із високими цінами на російський газ, змуше-
на обмежити його закупівлю удвічі.

Українці пообіцяли збільшити видобуток газу із власних надр, а також шукати поста-
чальників цієї сировини із інших держав. Росія відреагувала незадоволенням та попереди-
ла, що може відмовитися від транзиту блакитного палива українськими трубопроводами 
на Захід.

Нині за 1000 куб. метрів газу, що постачається Росією, Україна платить 416 доларів. На 
думку української сторони, ціна не повинна перевищувати 300 доларів.

Polska Agencja Prasowa, 18 січня 2012 року

Пізнай Польщу та Україну

Екуменізм
від Барбари Гуланіцької

Творчість Барбари Гуланіцької відома не лише у Польщі, а й у США, Фран-
ції, Італії, Англії, Швейцарії. Нещодавно вона стала знаною ще й українцям. 
Дивовижні полотна із колекції «Релігії світу» польської майстрині експону-
валися у Львові, а до 20 січня нинішнього року ще й у Києві.

Хоча Барбара Гуланіцька й народилася 
у Варшаві, проте вважає себе вихованкою 
Вармінсько-Мазурського воєводства. Після 
закінчення Варшавської академії мистецтв 
у 1954 році вона разом зі своїм чоловіком 
Анджеєм переїхали до Миколайок (Вармін-
сько-Мазурське воєводство), де навчилися 
створювати дивовижні художні вироби із 
вовни – килими. На Мазурах унікальна тех-
ніка складного двоосновного ткацтва має 
древню, кількасотлітню традицію. Ткацтво 
назавжди заполонило серце молодої май-
стрині. Із 1980 року Барбара та Анджей Гу-
ланіцькі назавжди залишили інші справи і 
присвятили своє професійне життя виключ-
но створенню та популяризації величезних 
килимів, що мають двостороннє зображен-
ня. Подружжя майстрів поселилося у Бар-
чеві, де у старій синагозі заснували Центр 
ткацтва Вармії та Мазур. Там можуть навчи-
тися складного мистецтва створення дво-
основних тканин початкуючі митці. Також 
засновано музей давніх ткацьких знарядь та 
інструментів, які служили для обробки вов-
ни і льону. 

Праці Барбари Гуланіцької присвячені Ко-
перніку, Нововейському, Шопенові тощо. Ху-
дожницю особливо цікавили різні сфери люд-
ського життя, у тому числі релігія. Мабуть, 
найбільш знаною є її колекція килимів під 
назвою «Релігії світу». На килимах, що мають 
розмір кілька квадратних метрів, зображені 
символи різних релігій планети. Вони нага-
дують величні картини, які можна оглядати з 
обох боків завдяки цікавій техніці виконання. 
Назви робіт, що увійшли до колекції: «Каль-
він», «Шалом», «Іудаїзм», «Десять заповідей», 
«Свята Трійця», «Польський хрест», «Рефор-
мація», «Екуменізм», «Буддизм», «Іслам», «Ін-
дуїзм», «Іслам», «Дерево життя», «Бетховен, 
Ода радості». Особливо символічними є ки-
лими «Екуменізм» та «Бетховен, Ода радості», 
які свідчать про єдність та солідарність усіх 

людей незалежно від віросповідань та індиві-
дуальних особливостей.

Якщо більшість релігійних функціонерів 
планети переважно на словах роблять кро-
ки до екуменізму, об’єднання усіх віруючих, 
то Барбара Гуланіцька власними робота-
ми, створеними протягом 50 років життя, 
об’єднує нас на практиці.

Віктор ЯРУЧИК

Ekumenizm z Barbarą Hulanicką
Twórczość Barbary Hulanickiej znana jest nie tylko w Polsce, lecz również w 
Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Anglii, Szwajcarii. Ostatnio mogli 
się z nią zapoznać także i Ukraińcy. Niezwykłe obrazy z kolekcji «Religie świata» 

polskiej mistrzyni były eksponowane 
we Lwowie, a do 20 stycznia bieżące-
go roku również w Kijowie.

Wiktor JARUCZYK
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«Екуменізм»
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Festiwal bożonarodzeniowy 
został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Kultury Pol-
skiej na Wołyniu imienia Ewy 
Felińskiej i Parafi ę Rzymsko-
katolicką Świętych Piotra i Pa-
wła w Łucku.

– Główną ideą festiwalu 
jest połączenie przy pomocy 
muzyki wszystkich wyznań i 
narodowości. Nie ma znacze-
nia: Patriarchat Kijowski, czy 
Moskiewski, Kościół Autoke-
faliczny, czy Katolicki, Polacy, 
Białorusini, czy Ukraińcy – za-
uważył Prezes Stowarzyszenia 
Kultury Polskiej na Wołyniu 
imienia Ewy Felińskiej i jeden 
z organizatorów «Hej, kolędo – 
колядо!» Walenty Wakoluk. – 
Wszyscy wspólnie kolędują.

Festiwal, który rozpoczął się 
pięć lat temu, początkowo nie 
miał żadnego formatu. Głów-
nym wymogiem, który od sa-
mego początku był stawiany  
uczestnikom, było pragnienie 
kolędowania. Dlatego każdego 
roku dołącza się coraz więcej 
zainteresowanych.

W obecnym roku festiwal 
rozpoczął się od kolęd w wy-
konaniu chóru «Emmanuel» 
z miasta Kałusz. Następnie 
pieśni bożonarodzeniowe wy-
konywał chór «Luceoria», któ-
ry działa przy Stowarzyszeniu 
imienia Ewy Felińskiej. Pod 
kierownictwem Anny Lew-
czenko uczestnicy zespołu 
zaśpiewali w języku ukraiń-
skim «Niebo i ziemia dzisiaj 
świętują» i w języku polskim 
«Gloria». Atmosferę świątecz-
ną wspierał nowo utworzony 
kwartet «Bożonarodzeniowy» 
pod przewodnictwem gitarzy-

sty Mykoły Porcewa. Mykoła 
i jego dwaj uczniowie grali na 
gitarach, a wokalistka Anasta-
sja Stepaniuk kolędowała w 
języku polskim.

Następnym na prowizo-
ryczną scenę Kościoła wyszedł 
amatorski zespół wokalny 
«Rosyjska piosenka Wołynia». 
Na zakończenie swego wystę-
pu przedstawiciele wspólno-
ty rosyjskiej złożyli życzenia 
wszystkim obecnym śpiewając 
Sto lat i życząc: «I u nas, i u was 
niech wszystko się uda». Da-
lej na koncercie występowali 
wołyńscy kolędnicy – ludowa 
kapela amatorska «Dzwony 
Chełmszczyzny». Wszyscy 
słuchacze podziwiali małego 
wokalistę w wyszywance, który 

zaśpiewał «Cichą noc». Kolędę 
w języku niemieckim i ukraiń-
skim «Nowa radość» podaro-
wali gościom festiwalu młodzi 
przedstawiciele Obwodowego 
Kulturalno-Oświatowego Sto-
warzyszenia Niemców Woły-

nia «Odrodzenie». Imprezę 
kontynuował chór Cerkwi 
Wszystkich Świętych Ziemi 
Wołyńskiej «Wołyńskie Dzwo-
ny» na czele z kierowniczką 
Marią Fedosiuk. Śpiewali rów-
nież kolędnicy z Beresteczka – 
członkowie lokalnego oddzia-
łu Stowarzyszenia Kultury 
Polskiej na Wołyniu imienia 
Ewy Felińskiej. Czeską kulturę 
Bożego Narodzenia reprezen-
towali przedstawiciele Wołyń-
skiego Obwodowego Ośrodka 
Czechów. W Kościele wystą-
pił również zespół «Brzózka», 
Centrum Kultury Rosyjskiej 
«Rodak» i zespół «Skrzyżo-
wane ścieżki» Domu Kultu-
ry dzielnicy Weresnewe. Pod 
koniec festiwalu zabrzmiała 
kolęda «Nowa radość» w wy-
konaniu «Bożonarodzenio-
wego Duetu», czyli gitarzysty 
Aleksandra Chmielowskiego i 
wokalistki Ulany Łukaszuk. 

– Mamy nadzieję, że w na-
stępnym roku festiwal przy-
bierze inną formę, stanie się 
jeszcze bardziej masowy. Prag-
niemy urzeczywistnić projekt 
«Od Bożego Narodzenia do 
Bożego Narodzenia»,  w ra-
mach którego kolędy będą 
śpiewane od 25 grudnia do 7 
stycznia i jeszcze dłużej, do 
prawosławnego święta Chrztu 
Pańskiego – powiedział Wa-
lenty Wakoluk. – Śpiewamy 

w różnych językach, ale o tym 
samym. Dlatego wzajemne od-
wiedzanie się i wspólne kolę-
dowanie ma sens, według zasa-
dy «My do was, a wy do nas»!

6 Фестивалі

Валентин Ваколюк:
«Ми співаємо на різних мовах, але про одне і те ж»

Традиційно під час Різдвяних свят у Луцьку в Кафедральному костелі 
Святих Апостолів Петра і Павла звучать колядки у виконанні колек-

тивів та солістів різних національностей та релігійних конфесій Волині. 
Початок нинішнього року не став винятком і 15 січня у костелі вже вп’яте 
відбувся фестиваль «Hej, kolędo – колядо!».

Різдвяний фестиваль ор-
ганізували Товариство поль-
ської культури на Волині 
імені Еви Фелінської та ри-
мо-католицька парафія Свя-
тих Апостолів Петра і Павла 
у Луцьку.

– Головна ідея фестивалю – 
об’єднати за допомогою му-
зики усі конфесії та націо-
нальності. Немає значення: 
Київський чи Московський 
патріархат, Автокефальна 
чи Католицька Церква, по-
ляки, білоруси чи українці, – 
зауважив голова Товариства 
польської культури на Во-
лині імені Еви Фелінської та 
один із організаторів «Hej, 
kolędo – колядо!» Валентин 
Ваколюк. – Колядують усі 
разом.

Фестиваль, який запо-
чатковано п’ять років тому, 
спочатку не мав жодних 
форматів. Головна вимога, 
яка від самого початку ста-
виться перед учасниками, – 
бажання заколядувати. Тому 
до участі щороку долучаєть-
ся все більше і більше бажа-
ючих.

У нинішньому році фес-
тиваль розпочався із коля-
док у виконанні хору «Ем-
мануель» із міста Калуш. 
Підхопив різдвяні піснеспі-
ви хор «Luceoria», який діє 
при Товаристві імені Еви 
Фелінської. Під керівни-
цтвом Анни Левченко учас-
ниці колективу заспівали 
українською мовою «Небо і 
земля нині торжествують» 
та польською «Gloria». Під-
тримав святкову атмосфе-
ру новостворений квартет 
«Різдвяний» на чолі із гіта-

ристом Миколою Порцевим. 
Микола та двоє його учнів 
грали на гітарі, а вокалістка 
Анастасія Степанюк заколя-
дувала польською мовою.

Наступним на імпрові-
зовану сцену у костелі вий-
шов аматорський вокальний 
ансамбль «Російська пісня 
Волині». Свій виступ пред-

ставники російської общи-
ни закінчили побажанням 
присутнім прожити 100 
років та словами: «І у вас, і 
в нас хай буде гаразд». Про-
довжили концерт волин-
ські колядники – народна 
аматорська капела «Дзвони 
Холмщини». Усіх присутніх 
вразив маленький вокаліст 
у вишиваній сорочці, ко-
трий заспівав «Тиху ніч». 
Німецьку різдвяну пісню та 
українську «Нова радість» 
подарували гостям фестива-
лю юні представники облас-
ного просвітньо-культурно-
го товариства німців Волині 

«Відродження». Продовжив 
свято хор храму Всіх Святих 
Землі Волинської «Волин-
ські дзвони» на чолі з керів-
ником Марією Федосюк. За-
співали також колядники з 
Берестечка – члени місцево-
го відділу Товариства поль-
ської культури на Волині 
імені Еви Фелінської. Чеську 
різдвяну культуру проде-
монстрували представники 
Волинського обласного осе-
редку чехів. У костелі висту-
пили також ансамбль «Бе-
різка» Центру російської 
культури «Співвітчизник» 
та ансамбль «Перехресні 
стежки» Будинку культу-
ри мікрорайону Вересневе. 
Закінчився фестиваль ко-
лядкою «Нова радість», яку 
виконав «Різдвяний дует» у 
складі гітариста Олександра 
Хмельовського та вокаліст-
ки Уляни Лукашук 

– Сподіваємося, що на-

ступного року фестиваль 
набуде іншої форми, ще 
масштабнішої. Ми хотіли 
б реалізувати проект «Від 
Різдва до Різдва», у рамках 
якого співати колядки від 25 
грудня до 7 січня, а то й далі, 
до православного Водохре-
ща, – наголосив Валентин 
Ваколюк. – Ми співаємо на 
різних мовах, але про одне і 
те ж. Тому є сенс їздити один 
до одного в гості і колядува-
ти сталим складом, керую-
чись принципом «Ми до вас, 
а ви – до нас»!

Аня ТЕТ

WalentyWakoluk:
«Śpiewamy w różnych językach, ale o tym samym»

Tradycyjnie w czasie Świąt Bożego Narodzenia w Łucku w Kościele Kate-
dralnym Świętych Piotra i Pawła brzmią kolędy w wykonaniu zespołów i 

solistów różnych narodowości i wyznań Wołynia. Początek tego roku nie był 
wyjątkiem і 15 stycznia w Kościele już po raz piąty odbył się festiwal «Hej, 
kolędo – колядо!».

Ania TET
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21 січня в Палаці куль-
тури м. Луцька відбувся 
Всеукраїнський дитячий 
фестиваль-конкурс «Різд-
вяні зірочки-2012». Участь 
у конкурсі взяли танцюрис-
ти з різних міст України.

Депутати Волинської 
облради за власні кошти 
купили аудіоапаратуру для 
Крупівського навчально-
реабілітаційного центру. 
Вона необхідна для навчан-
ня дітей із вадами зору.

У пункті тимчасового 
утримання в Журавичах 
Волинської області голо-
дують сомалійці. Вони 
вимагають звільнення та 
видачі їм документів для 
перебування в Україні.

У Луцьку всьоме відбув-
ся різдвяний благодійний 
телемарафон «Бог багатий 
милосердям», у ході якого 
збирали кошти для воли-
нян, котрі потребують ма-
теріальної підтримки.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

21 stycznia w Pałacu Kul-
tury m. Łucka odbył się Ogól-
noukraiński Festiwal-Kon-
kurs dla Dzieci «Rizdwiani 
Ziroczky 2012». Udział w 
konkursie wzięli tancerze z 
różnych miast Ukrainy.

Deputowani Wołyńskiej 
Rady Obwodowej za własne 
pieniądze kupili urządzenia 
audio dla Edukacyjno-Re-
habilitacyjnego Ośrodka w 
Krupie. Są one potrzebne dla 
nauczania dzieci z wadami 
wzroku.

W ośrodku tymczasowego 
przetrzymywania w Żurawi-
czach w obwodzie wołyńskim, 
głodują Somalijczycy. Wyma-
gają oni zwolnienia i wydania 
im dokumentów pozwalają-
cych na pobyt na Ukrainie.

W Łucku po raz siódmy 
odbył się bożonarodzeniowy 
dobroczynny telemaraton 
«Bóg bogaty miłosierdziem», 
podczas którego zbierano fi -
nanse dla mieszkańców Wo-
łynia potrzebujących wspar-
cia materialnego.

Stan na 1 stycznia 2012 
roku. Na terenie obwodu 
wołyńskiego mieszka około 
280 tys. emerytów, 47 tys. 
z których jeszcze pracuje. 
Wśród emerytów 40 osób 
jest w wieku ponad 100 lat.

З нагоди Дня Собор-
ності та Свободи України, 
22 січня, лучани утворили 
«живий ланцюг», з’єднавши 
пам’ятники Лесі Українки та 
Тараса Шевченка, та викона-
ли Державний Гімн України. 

Z okazji Dnia Jedności і Wol-
ności Ukrainy 22 stycznia łuccza-
nie utworzyli żywy łańcuch od 
pomnika Łesi Ukrainki do po-
mnika Tarasa Szewczenki i wyko-
nali hymn państwowy Ukrainy.

Станом на 1 січня 2012 
року на території Волин-
ської області проживає 
близько 280 тисяч пенсі-
онерів, 47 тисяч із яких – 
працюють. Серед пен-
сіонерів 40 осіб досягли 
100-річного віку.

Фестивалі

Щедрий 
джазовий вечір
Що спільного з джазом мають колядки? На перший 
погляд може видатися, що нічого. Проте організатори 
музичного дійства «Щедрий вечір з добрим джазом» 
запевняють, що ці дві речі цілком поєднувані.

11 січня 2012 року українські та 
польські джазові колективи виконува-
ли у Луцьку слов’янські колядки і ще-
дрівки у джазовій обробці. Послухати 
різдвяний джаз зібралася повна зала.

«Усі думають, що колядки і амери-
канський джаз – це зовсім різні речі. 
Проте джаз можна грати і в такій об-
робці. Джаз має свою гармонію. Моя 
місія, як музиканта, – це доводити», – 
сказав організатор концерту, керів-
ник благодійного фонду «Співдруж-
ність-Волинь» Олег Баковський.

Подивитися на експерименти від 
музикантів прийшло багато гляда-
чів. Місця займали заздалегідь. Вар-

то зауважити, що на «Щедрий вечір 
з добрим джазом» вхід був вільний. 
Зала Волинського обласного театру 
ляльок була заповнена вщент. Через 
брак вільних місць багатьом так і 
не вдалося потрапити на концерт. 
Після 19:00 організатори зачинили 
вхідні двері.

Таке рішення організаторів ви-
кликало чимало нарікань лучан, ко-
трим довелося «поцілували замок» 
Лялькового театру. Пізніше органі-
затори у соціальних мережах поін-
формували, що попереджали прихо-
дити завчасно і двері зачинили задля 
безпеки присутніх у залі людей.

«На жаль, зала Лялькового театру 
обмежена в кількості місць, а ми, як 
організатори, у день концерту були 
поставлені керівництвом театру пе-
ред фактом, що при заповненні зали 
на 250 чол., двері будуть зачинені. 
Надмірна кількість глядачів небез-
печна як з протипожежної точки 
зору, так і через аварійність зали: бал-
кон потребує ремонту та перебуває в 

аварійному стані. Просимо усіх із ро-
зумінням поставитися до нашої си-
туації, а ми наступного разу обіцяємо 
врахувати усі недоліки в організації 
та проведенні подібних заходів», – 
пише у повідомленні один із органі-
заторів, голова Волинського моло-
діжного громадського об’єднання 
«Єднання» Віктор Грисюк. 

Незручності не відчули ті, хто 
потрапив до зали. Концерт розпо-
чав джазовий колектив із Польщі 
«Rainbow Trio». Хлопці на роялі, 
ударних та гітарі виконували відомі 
українські та польські колядки. Гурт 
виступав без вокаліста, проте музи-

кантам підспівували глядачі. 
Під час двадцятихвилинної пе-

рерви на сцену вийшли хлопці та 
дівчата із львівського етно-джазо-
вого колективу «ShockolaD». Цей 
гурт виконав відомі щедрівки та 
колядки. Кілька пісень разом із 
ними заспівала польська джазова 
співачка Кароліна Беімцік. Окрім 
цього, «ShockolaD» виконував старі 
карпатські щедрівки. Як розповіли 
учасники гурту, одну з таких пісень 
вони віднайшли у карпатському 
селі, звідки походить солістка ко-
лективу гурту Іванка Червінська. 

Наприкінці концерту на сцену 
вийшли всі музиканти, які завер-
шили «Щедрий вечір з добрим джа-
зом» джем-сейшеном. До них при-
єднались Олег Баковський, котрий 
імпровізував на трубі, та консул Ге-
нерального консульства Республіки 
Польща в Луцьку Кшиштоф Савіць-
кий. Він заграв на губній гармошці.

11 stycznia 2012 roku ukraińskie i 
polskie zespoły jazzowe wykonywały 
w Łucku słowiańskie kolędy w ukła-
dzie jazzowym. Chętnych do słuchania 
jazzu bożonarodzeniowego było wielu- 
pełna widownia.

«Wszyscy uważają, że kolędy i jazz 
amerykański to są absolutnie różne 
rzeczy. Jednak jazz może mieć również 
i takie zastosowanie. Jazz posiada swo-
ją harmonię. Moja misja jako muzyka, 
polega na udowodnieniu tego» – po-
wiedział organizator koncertu, szef 
funduszu dobroczynnego «Wspólno-
ta-Wołyń» Oleg Bakowski.

Na eksperymenty muzyków przy-
szło wielu widzów. Miejsca zostały za-
jęte już wcześniej. Należy zauważyć, że 
na «Wigilię z dobrym jazzem» wejście 
było bezpłatne. Widownia Wołyńskie-
go Obwodowego Teatru Lalek była 
przepełniona. Wielu osobom nie udało 
się wejść na koncert. Po godzinie 19:00 
organizatorzy zamknęli drzwi wejścio-
we.

Taka decyzja organizatorów wy-
wołała dużo kontrowersji ze strony 

mieszkańców Łucka, którzy pozosta-
li na zewnątrz Teatru Lalek. Później, 
inicjatorzy tego przedsięwzięcia  po-
informowali w sieci elektronicznej, że 
uprzedzali, aby przyjść na czas, a drzwi 
zamknięto z myślą o bezpieczeństwie 
widzów.

«Niestety, widownia Teatru Lalek 
ma ograniczoną liczbę miejsc, i my, 

jako organizatorzy, przed rozpoczę-
ciem koncertu, wspólnie z zarządem 
teatru, doszliśmy do wniosku, że po 
wypełnieniu widowni ( 250 osób) 
drzwi należy zamknąć. Nadmiar wi-
dzów jest niebezpieczny zarówno z 
punktu widzenia służby przeciwpo-
żarowej, jak też z powodu uchybień 
widowni: balkon wymaga naprawy i 
jest w stanie ruiny. Prosimy wszyst-
kich, aby ze zrozumieniem przyjęli 
zaistniałą sytuację i obiecujemy na-
stępnym razem rozważyć wszystkie 
słabości w zorganizowaniu i wdra-
żaniu podobnych imprez» – infor-
muje jeden z organizatorów, prezes 
Wołyńskiej Młodzieżowej Spółki Po-
zarządowej «Jednanie» Wiktor Gry-
siuk. 

 Koncert rozpoczął się od występu 
zespołu jazzowego z Polski «Rainbow 
Trio». Panowie na fortepianie, perkusji 
i gitarze wykonywali znane ukraińskie 
i polskie kolędy. W zespole nie było 
wokalisty, ale wspólnie z muzykami 
śpiewali widzowie. 

W czasie dwudziestominutowej 
przerwy na scenę 
wychodzili chłopcy 
i dziewczęta z lwow-
skiego etnicznego 
zespołu jazzowego 
«ShockolaD». Zespół 
również wykonał 
powszechnie znane 
kolędy. Wspólnie z 
nimi, kilka piosenek, 
zaśpiewała polska 
jazzowa piosenkarka 
Karolina Beimcik. 
Ponadto, «Shocko-
laD» wykonał stare 
kolędy karpackie. 
Uczestnicy zespołu 
podali informację, 
że jedną z takich 
piosenek znaleźli na 
wsi karpackiej, skąd 
pochodzi solistka ze-
społu Iwanka Czer-
wińska. 

Pod koniec kon-
certu na scenę weszli 
wszyscy muzycy, któ-
rzy na zakończenie 

«Wigilii z dobrym jazzem» wykonali 
jam session. Dołączyli do nich: Oleg 
Bakowski, który zgrał na trąbie oraz 
Konsul Konsulatu Generalnego RP w 
Łucku Krzysztof Sawicki, który zagrał 
na harmonice ustnej.

Оксана ЦИМБАЛЮК, 
фото Олександра КОТИСА

Oksana CYMBALUK,
zdjęcia Oleksandra KOTYSA

Jazzowa  Wigilia 
Co wspólnego mają kolędy z jazzem? Na pierwszy 
rzut oka, mogłoby się wydawać  że nic. Jednak or-
ganizatorzy imprezy muzycznej «Wigilia z dobrym 
jazzem» zapewniają, że te dwie rzeczy są całkowicie 
zgodne.

Євро-2012 у колекції
У зв’язку з проведенням в Україні Чемпіонату з футболу Євро-
2012 Національний банк України випустив серію монет, приуроче-
них цій події. Пам'ятні монети представлено на виставці у Луцьку. 

24 січня 2012 року у головному 
офісі ПАТ «Західінкомбанк» відбу-
лося відкриття виставки «Євро-2012. 
Футбол у нумізматиці і предметах ко-
лекціонування». На ній представле-
но серію монет НБУ, що присвячена 
Євро-2012, та монетовидні жетони 
Монетного двору туриста з Рівного.

Під час виставки відбулася презен-
тація книги «Футбол у монетах», яка 
є першим томом ширшого видання 
під назвою «Футбольні баталії на мо-
нетах світу». Її автор, колекціонер зі 
Львова Роман Ярошевич, на жаль, не 
дожив до виходу видання. Як зазна-
чили видавці, автор спочатку пропо-
нував іншу назву книги – «Монета, 
що грає у футбол».

Окрім монет, на виставці було 
представлено інші об'єкти колекціо-
нування на спортивну тематику: по-
штові конверти, листівки, лотереї, 
ручки, афіші, одяг відомих футбо-

лістів, м’ячі збірної Росії, київсько-
го «Динамо» з автографами. Чи не 
найцікавішим експонатом став м’яч, 
яким будуть грати на Євро-2012.

Відвідувачі виставки мали можли-
вість отримати спеціально випуще-
ний поштовий конверт, тираж якого 
складає лише 100 штук. Можливо, за 
декілька десятків років ці конверти 
теж стануть предметом колекціону-
вання. 

Після завершення заходу усі бажа-
ючі могли власноруч викарбувати собі 
пам’ятну монету, присвячену Чемпіо-
нату Європи з футболу у 2012 році.

Виставка організована Волин-
ською асоціацією колекціонерів «Па-
ритет». Її мета – збагачення знань про 
футбол та нумізматику, заохочення 
сучасної молоді до колекціонування.

Виставку можна відвідати до 1 бе-
резня 2012 року.

Тетяна ЧИРКІНА

Euro 2012 w kolekcji
W związku z przeprowadzeniem na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Noż-
nej 2012 Narodowy Bank Ukrainy wypuścił serię monet, które są dedykowane 
temu wydarzeniu. Pamiętne monety przedstawiono na wystawie w Łucku. 

24 stycznia 2012 roku w głównym 
biurze “Zachidinkombanku” została ot-
warta wystawa “Euro 2012. Piłka nożna 
w numizmatyce i obiektach kolekcjo-
nowania”. Przedstawiono na niej serię 
monet NBU poświęconą Euro 2012 oraz 
podobne do monet żetony Mennicy Tu-
rysty z Równego.

Podczas wystawy odbyła się prezen-
tacja książki “Piłka nożna w monetach”, 
która jest pierwszym tomem szerszej 
edycji pod nazwą “Piłkarskie batalie na 
monetach świata”. Jej autor, kolekcjoner 
ze Lwowa Roman Jaroszewicz niestety 
nie dożył momentu, kiedy książka zo-
baczyła świat. Jak zaznaczyli wydawcy, 
autor najpierw proponował inny tytuł – 
“Moneta, która gra w piłkę nożną”.

Oprócz monet na wystawie pokazano 
inne obiekty kolekcjonerskie o tematyce 
sportowej: koperty, pocztówki, loterie, 
długopisy, afi sze, ubrania znanych piłka-
rzy, piłki reprezentacji Rosji oraz kijow-

skiego “Dynamo” z autografami. Chyba 
najciekawszym eksponatem wystawy 
stała się piłka, jaką będą grać piłkarze 
podczas Euro 2012.

Każdy z obecnych miał możliwość 
otrzymać specjalną kopertę, której na-
kład wynosi tylko 100 egz. Być może za 
kilka dziesięcioleci te koperty też będą 
przedmiotem kolekcjonowania. 

Po zakończeniu uroczystości otwar-
cia wszyscy chętni mogli własnoręcznie 
stworzyć dla siebie pamiętną monetę, 
poświęconą Mistrzostwom Europy w 
Piłce Nożnej 2012.

Wystawa zorganizowana została 
przez Wołyńską Asocjację Kolekcjo-
nerów “Parytet”. Jej cel – wzbogacenie 
wiedzy o piłce nożnej i numizmatyce, 
zachęcanie współczesnej młodzieży do 
kolekcjonowania.

Wystawa będzie czynna do 1 marca 
2012 roku.

Tetiana CZYRKINA
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Віктор Мельник:
«Зовнішня ефектна мішура відвертає увагу читачів»

Нещодавно у Луцьку побачила світ книга письменника Віктора Мель-
ника «Трильярди сонетів». Хоча у збірці лише 14 «первинних» тво-

рів, проте рядки із них можна самому комбінувати у нові твори. Загалом 
таких можна скласти понад 11 трильярдів.

Автор такої оригінальної 
книжки, Віктор Мельник, 
родом із Черкащини, - ціка-
вий поет, прозаїк, перекла-
дач, літературний критик, 
журналіст. Лауреат премій 
«Кришталева вишня» (1995), 
ім. С. Руданського (1998), 
ім. М. Коцюбинського 
(2006). Член Національної 
спілки письменників Укра-
їни з 1996 року. Сьогодні 
Віктор Мельник – гість «Во-
линського Монітора».

«Восени 1984 року 
мене три дні поспіль 
«виховували» в облас-
ному управлінні»

– Пане Вікторе, наскіль-
ки знаю, Ваш літературний 
дебют припадає на далекий 
1975 рік. Отже, Ви були 
письменником у СРСР та є 
нині, в незалежній Україні. 
Чи є відмінність у сприй-
нятті письменницької ро-
боти сьогодні і кілька де-
сятків років тому?

– Два мої вірші, опри-
люднені в липні 1975-го в 
«Уманській зорі», я зовсім 
не вважаю дебютом. Упро-
довж вісімдесятих я публі-
кувався в періодиці, хоч 
і нечасто, більше писав у 
стіл, а рукопис поетичної 
збірки був успішно «за-
різаний» у столичних ви-
давництвах руками літкон-
сультантів. (До речі, багато 

віршів із того рукопису 
ввійшли 1991 року в мою 
справді дебютну книжку 
«Просто вірші», мені й 
зараз не соромно за них). 
Чому так сталося – важ-
ко сказати однозначно. 
Можливо, не пощастило 
на свого «старика Держа-
вина», який би «помітив», 
бо тоді це спрацьовувало 
безвідмовно. Але віро-
гіднішим мені видається 
інше пояснення – увага 
до моєї персони з боку 
КДБ і поставлені ним пе-
репони. Восени 1984 року 
мене три дні поспіль «ви-
ховували» в обласному 
управлінні – за «непра-
вильне» розуміння наці-
ональної політики партії, 
за анекдоти про Брежнє-
ва, а найголовніше – за 
читання творів забороне-
ного Хвильового. Так що 
за тоталітарного СРСР 
я, можна сказати, був не 
письменником, а всього 
лиш початківцем, у яко-
го вимушено затягнув-
ся період початківства. 
По-справжньому відчув 
себе письменником у 
дев’яності, та й то не на 
початку, а вже десь на-
прикінці, маючи позаду 
п’ять поетичних книжок.

– Знаю, що після закін-
чення радянської десяти-
річки Ви вступили на ра-
діотехнічний факультет 

Вінницького політехніч-
ного інституту, проте після 
першого курсу залишили 
навчання і вступили на 
філологічний факультет. 
Уже тоді знали, що станете 
письменником?

– Я був нетиповим сту-
дентом «політеху» – занад-
то багато уваги приділяв 
віршам, хоч навчався теж 
успішно. Ще на початку пер-
шого курсу заприятелював з 
«філфаківцями», тому, ли-
бонь, більше часу проводив 
у гуртожитку педінститу-
ту, ніж у своєму «рідному» 
виші, ходив одразу на дві 
літстудії. До весни остаточ-
но зрозумів, що пора кар-
динально міняти життєвий 
курс. Якийсь час ще імі-
тував навчання, а в травні 
таки написав заяву про від-
рахування за власним ба-
жанням і незабаром подав 
документи на філфак. Я не 
збирався бути педагогом – 
тільки письменником! І зго-
дом жодного дня не працю-
вав у школі.

– Досвід роботи у гео-
логорозвідувальній екс-
педиції на Далекому Сході 
додав життєвого досвіду і 
матеріалу для літературної 
праці?

– Життєвого досвіду – 
безумовно. А от щодо мате-
ріалу для літературної пра-
ці… Так досі й не дійшли 
руки описати колимську 
епопею, але вже потроху 

підступаюся до того. Розшу-
кав через Інтернет кількох 
чоловіків, з котрими пра-
цював у польовому загоні, 
а нещодавно взяв у друга і 
перечитав свої листи з Ко-
лими (ми тоді активно лис-
тувалися), освіжив у пам’яті 
подробиці, які за тридцять 
років помаленьку затерли-
ся. Та й у мене самого збе-
реглися фрагментарні що-
денникові записи, понад дві 
сотні фотографій.

«Я – журналіст 
із примусу…»

– Письменницькою пра-
цею заробити на життя 
непросто, тому й довело-
ся ще бути журналістом? 
Упродовж кількох років Ви 
навіть були власним корес-
пондентом газети «Україна 
молода».

– Я був власкором і «Га-
лицьких контрактів», і га-
зети «День», працював у 
регіональних виданнях – за-
галом понад двадцять п’ять 
років. Здається, Хемінгуеєві 
належать слова, що талант 
полягає в тому, як ти заро-
бляєш на шматок хліба. З 
такої точки зору мене точні-
ше було б називати журна-
лістом. Але я, знову ж таки, 
журналіст із примусу: якби 
суто письменницька праця 
могла прогодувати, займав-
ся б тільки нею.

– Пане Вікторе, Ваші 
твори уже перекладені 
болгарською мовою. Ви 
й самі займаєтеся пере-
кладацькою діяльністю. 
Розкажіть детальніше, що 
саме входить до Ваших за-
цікавлень, чим керуєтеся 
при виборі твору для пере-
кладу?

– Таких критеріїв два: мої 
особисті суб’єктивні уподо-
бання та естетична вартість 
творів. Якщо я дуже лю-
блю якогось письменника, 
то мені хочеться для нього 
зробити щось добре. Так 
було з Германом Гессе – я 
ще студентом переклав з ні-
мецької його раннє оповіда-
ння «З майстерні», яке в но-
вій редакції опублікував у 
дев’яності. Так було з Джо-
ном Фаулзом – переклад з 
англійської його філософ-
ської книжки «Арістос» теж 
народився з любові. Багато 
років займаюся творчістю 
данця Тора Ланге, котрий 
довго жив в Україні й опи-
сував її, тому отримав масу 
задоволення, перекладаю-
чи з данської його великий 
нарис про Крим. Остан-
нім часом я взявся за по-
етичні інтерпретації. Зараз 
перекладаю відразу двох 
сучасних поетес: з чеської 
– Броніславу Волкову, з бол-
гарської – Анжелу Дімчеву. 
Мені дуже імпонують об-
разні системи їхньої поезії. 

Wiktor Melnyk:
«Zewnętrzny efekciarski blichtr odwraca uwagę czytelników»

Ostatnio w Łucku została wydana książka pisarza Wiktora Melnyka 
«Tryliardy sonetów». Chociaż zbiór zawiera tylko 14 «pierwotnych» 

utworów, to wyrazy z nich da się skomponować w nowe utwory. W sumie takie 
dzieła można układać w liczbie ponad 11 tryliardów. 

Autor tej oryginalnej książ-
ki, Wiktor Melnyk, pocho-
dzący z ziemi czerkaskiej, jest 
ciekawym poetą, prozaikiem, 
tłumaczem, krytykiem litera-
ckim i dziennikarzem. Jest on 
również laureatem nagrody 
«Kryształowa wiśnia» (1995), 
nagrody imienia S. Rudań-
skiego (1998) oraz imienia M. 
Kociubińskiego (2006). Jest 
członkiem Narodowego Sto-
warzyszenia Pisarzy Ukrainy 
od 1996 roku. Dzisiaj Wiktora 
Melnyka gości «Monitor Wo-
łyński».

«Jesienią 1984 roku, 
przez trzy dni z rzędu, 
«wychowywano» 
mnie w zarządzie 
obwodowym»

– Panie Wiktorze, o ile 
wiem, Pana debiut literacki 
przypada na odległy 1975 
rok. Tak więc, był Pan pisa-
rzem w Związku Radzieckim 
i jest nim obecnie, na nie-
podległej Ukrainie. Czy są 
różnice w odbiorze pracy pi-
sarskiej dzisiaj i kilkadziesiąt 
lat temu?

– Dwa moje wiersze, wy-
dane w lipcu 1975 roku w 
«Zorze Umańskiej», wcale nie 
uważam za debiut. W latach 
osiemdziesiątych moje utwory 
były drukowane w periody-
kach, chociaż nieczęsto, pisa-
łem raczej do szufl ady, a ręko-
pis zbioru poetyckiego został 
z powodzeniem odrzucony 
przez wydawnictwa stoliczne 
po tym, jak trafi ł do konsul-
tantów literackich. (Nawiasem 
mówiąc, dużo wierszy z tego 
rękopisu weszło w 1991 roku 
do mojej naprawdę debiutowej 
książki «Po prostu wiersze», 
nie wstydzę się ich dzisiaj). 
Dlaczego tak się stało – trudno 
jednoznacznie stwierdzić. Być 
może dlatego, że nie trafi łem 
na swego «staruszka Dzierża-
wina», który by mnie zauwa-
żył, wtedy wszystko udałoby 
się w stu procentach. Jednak 
bardziej wiarygodnym wyda-
je mi się inne wytłumaczenie 
– zainteresowanie ze strony 
KGB i stawiane przez nie-
go przeszkody. Jesienią 1984 
roku, przez trzy dni z rzędu, 
«wychowywano» mnie w za-
rządzie obwodowym – z po-
wodu «nieprawidłowego» poj-
mowania narodowej polityki 
partii, z powodu anegdotek o 
Breżniewie, a głównie z powo-
du czytania dzieł zakazanego 
Chwylowego. Otóż, za czasów 
totalitarnego Związku Radzie-
ckiego, można tak powiedzieć, 
byłem nie pisarzem, a dopiero 
początkującym,  którego okres 
początkowy został wydłużony 
przymusem. Naprawdę, pisa-
rzem poczułem się w latach 
dziewięćdziesiątych i to nie 
na początku, a już gdzieś pod 
koniec, mając na zapleczu pięć 
zbiorów poetyckich.

– Wiem, że po ukończeniu 
radzieckich dziesięciu klas 

szkoły dostał się Pan na 
Wydział Radiotechniczny 
Politechniki Winnickiej, 
jednak po pierwszym roku 
rzucił Pan studia i dostał 
się na Wydział Filologiczny. 
Czy w tym czasie już Pan 
wiedział, że zostanie pisa-
rzem?

– Byłem nietypowym 
studentem Politechniki – 
zbyt dużo uwagi poświęca-
łem wierszom, chociaż mia-
łem dobre oceny. Jeszcze na 
początku pierwszego roku 
zaprzyjaźniłem się z fi lolo-
gami. Chyba z tego powodu 
więcej czasu spędzałem w 
domu studenta Akademii 
Pedagogicznej, niż na swo-
jej uczelni, uczęszczałem od 
razu na dwa seminaria lite-
rackie. Wiosną ostatecznie 
zrozumiałem, że czas naj-
wyższy kardynalnie zmienić 
kierunek życiowy. Przez pe-
wien czas jeszcze udawałem, 
że studiowałem, a w maju 
wreszcie złożyłem podanie 
o skreślenie z listy studen-
tów, po czym podałem do-
kumenty na wydział fi lo-
logiczny. Nie zamierzałem 
zostać pedagogiem – wy-
łącznie pisarzem! I później 
ani dnia nie pracowałem w 
szkole.

– Czy praca podczas geo-
logicznej ekspedycji badaw-
czej na Dalekim Wschodzie 
dodała Panu życiowego do-
świadczenia i materiału do 
pracy literackiej?

– Życiowego doświadcze-
nia – niewątpliwie. A jeśli 
chodzi o materiały do pracy 
literackiej… Dotychczas nie 
zabrałem się do pisania ko-
łymskiej epopei, ale powoli już 
do tego dochodzę. Znalazłem 
przez Internet kilka osób, z 
którymi pracowałem w obozie 
polowym, a ostatnio wziąłem 
od przyjaciela i przeczytałem 
swoje listy z Kołymy (wtedy 
aktywnie korespondowali-
śmy), odświeżyłem w pamięci 
szczegóły, które po trzydziestu 
latach trochę się zatarły. Za-
chowałem też fragmentarycz-
ne notatki z dziennika, ponad 
dwieście zdjęć.

«Jestem dziennikarzem 
pod przymusem»

– Nie jest łatwo utrzymy-
wać się tylko z pisania, dla-
tego musiał Pan zostać rów-
nież dziennikarzem? Przez 
kilka lat był Pan nawet włas-
nym korespondentem gazety 
«Ukraina młoda».

– Byłem też własnym ko-
respondentem «Kontrak-
tów Galicyjskich» i gaze-
ty «Dzień», pracowałem w 
wydaniach regionalnych – 
ogólnie ponad dwadzieścia 
pięć lat. Prawdopodobnie, 
Hemingway powiedział, że 
talent ukryty jest w tym, z 
czego masz kawałek chleba. Z 
tego punktu widzenia można 
mnie nazwać raczej dzien-

nikarzem. Jednak znowu to 
samo – jestem dziennikarzem 
pod przymusem: jeżeli móg-
łbym wyżyć wyłącznie z pra-
cy pisarskiej, zajmowałbym 
się tylko nią.

– Panie Wiktorze, Pana 
utwory zostały już przetłu-
maczone na język bułgarski. 
Pan również jest zaangażowa-
ny w działalność przekładu. 
Proszę opowiedzieć dokład-
niej, co jest przedmiotem 
Pana zainteresowań, czym 
Pan się kieruje wybierając 
dzieła do tłumaczenia?

– Są takie dwa kryteria: 
moje własne subiektywne 
upodobania i artystyczna war-
tość dzieł. Jeśli bardzo lubię 
jakiegoś pisarza, to chce się 
mi coś dla niego zrobić do-
brego. Tak było z Hermanem 
Hesse – jeszcze w latach stu-
denckich przetłumaczyłem 
z niemieckiego jego wczesną 
opowieść «Z warsztatu», któ-
rą w nowej redakcji wydałem 
w latach dziewięćdziesiątych. 
Tak było też z Johnem Fowle-
sem – tłumaczenie z angiel-
skiego jego książki fi lozofi cz-
nej «Aristos» też powstało z 
miłości. Przez wiele lat opra-
cowuję twórczość Duńczyka 
Th ora Lange, który przez wie-
le lat mieszkał na Ukrainie i 
opisywał ją, dlatego czerpię z 
tego ogromną przyjemność, 
tłumacząc z duńskiego jego 
duży szkic o Krymie. Ostatnio 
zabrałem się do interpretacji 
poetyckich. Teraz tłumaczę od 
razu dwie współczesne poetki: 
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Ukraińska prasa o Polsce
Молебнем відзначили День соборності України в Варшаві  

Молебнем на славу Української держави у храмі святого Іонна та покладанням вінків до 
могил воїнів УНР на Вольському кладовищі у Варшаві відзначили День соборності України. 

В урочистому заході взяли участь дипломати Посольства України в Польщі на чолі з Над-
звичайним і Повноважним Послом України в РП Маркіяном Мальським, діячі української 
громади Польщі, представники ЗМІ. Участь у покладанні вінків до могил воїнів УНР взяли 
також військовослужбовці почесної варти Війська польського.

У своїй промові з цієї нагоди посол України в РП М.Мальський підкреслив, що пам’ять 
про предків і їх боротьбу за незалежність України переконує нинішнє покоління у потре-
бі активної роботи над подальшим будівництвом і зміцненням Української держави. «Це – 
дуже важкий шлях, але пам’ять про долі загиблих є добрим дороговказом для нас», – наголо-
сив дипломат. 

Водночас голова Об’єднання українців Польщі (ОУП) Петро Тима зазначив, що Вольське 
кладовище у Варшаві є символічним місцем Соборності України, оскільки на ньому поховані 
українці, які боролися за незалежність держави й будували підвалини добросусідських укра-
їнсько-польських відносин у міжвоєнний період (1918-1939 р.р.).  

Укрінформ, 21 січня 2012 року

Nabożeństwem uczczono Dzień Jedności Ukrainy w Warszawie  
 Nabożeństwem ku czci Państwa Ukraińskiego w Kościele Świętego Jana i złożeniem wieńców na 

grobach żołnierzy URL na Cmentarzu Wolskim w Warszawie obchodzono  Dzień Jedności Ukrainy. 
W uroczystościach wzięli udział dyplomaci Ambasady Ukrainy w Polsce pod przewodnictwem 

Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce Markijana Malskiego, działacze 
ukraińskiej wspólnoty w Polsce, przedstawiciele środków masowego przekazu. W składaniu wień-
ców na grobach żołnierzy URL uczestniczyli również wojskowi Straży Honorowej Wojska Polskiego.

W swoim przemówieniu Ambasador Ukrainy w Polsce M. Malski powiedział, że pamięć o przod-
kach i ich walce o niepodległość Ukrainy, wzywa obecną generację do aktywnej pracy na rzecz dal-
szego budowania i umocnienia Państwa Ukraińskiego. «Jest to bardzo trudna droga, ale pamięć o 
losach zginionych jest dla nas dobrym drogowskazem» – podkreślił dyplomata. 

Zaś Prezes Związku Ukraińców w Polsce (ZUwP) Piotr Tyma powiedział, że Cmentarz Wolski 
w Warszawie jest symbolicznym miejscem jedności Ukrainy, ponieważ na nim zostali pochowani 
Ukraińcy, którzy walczyli o niepodległość państwa i budowali fundamenty dobrosąsiedzkich sto-
sunków polsko-ukraińskich w okresie międzywojennym (1918-1939). 

Ukrinform, 21 stycznia 2012 roku

Польща буде купувати газ у Німеччині на 20% дешевше,
ніж у Росії 

Польща збільшила потужність газопроводу, що з’єднує її з німецькою мережею, в два рази – 
до 1,5 млрд. кубометрів на рік і планує розширювати його надалі. Про це заявив оператор 
польської газотранспортної системи «Gaz-System».

Збільшення потужності газопроводів є частиною тривалої лібералізації газового ринку 
країни, що зробить Польщу менш залежною від Росії, яка експортує в Польщу близько двох 
третин з 14 млрд. кубометрів газу, споживаного країною щорічно.

Газ із Німеччини коштуватиме на 20% менше, ніж російський газ із газопроводу «Ямал-
Європа».

Польська національна компанія «PGNiG SA» і «Газпром» спільно володіють газопроводом 
«Ямал-Європа».

У 2010 році Польща імпортувала з Росії 9,9 млрд. куб. м газу, ще близько 900 млн. куб. м 
вона закуповувала в Європі. Щорічне споживання газу в країні складає близько 13,7 млрд. 
куб. м, з яких приблизно 30% забезпечується за рахунок власного видобутку. 

 Korrespondent.net, 20 січня 2012 року

Polska będzie kupować gaz w Niemczech o 20% taniej, niż w Rosji
Polska dwukrotnie zwiększyła wydajność rurociągu łączącego ją z siecią niemiecką – do 1,5 mld me-

trów sześciennych rocznie i planuje dalszy jej rozwój. Zawiadomił o tym operator polskiego gazowego 
systemu przesyłowego «Gaz-System».

Zwiększenie wydajności rurociągów jest częścią stopniowej liberalizacji gazowego rynku kraju, co bar-
dziej uniezależni Polskę od Rosji, która eksportuje do Polski około dwóch trzecich z 14 mld metrów sześ-
ciennych gazu zużywanego w kraju rocznie.

Gaz z Niemiec będzie kosztował o 20% mniej, niż gaz rosyjski z rurociągu «Jamał-Europa».
Polska fi rma «PGNiG SA» i «Gazprom» są współwłaścicielami rurociągu «Jamał-Europa».
W 2010 roku Polska importowała z Rosji 9,9 mld metrów sześciennych gazu, jeszcze około 900 mln 

metrów sześciennych ona kupowała w Europie. Coroczne zużycie gazu w kraju wynosi około 13,7 mld 
metrów sześciennych, z czego około 30% należy do produkcji krajowej.

Korrespondent.net, 20 stycznia 2012 roku

Польща має намір зробити ставку Гітлера
привабливішою для туристів 

Польща шукає орендаря для бункера «Вовче лігво» – головної ставки Адольфа Гітлера з 1941 по 
1944 роки, розташованої в лісі на сході країни на площі 13 гектарів.

Власник комплексу бункерів, департамент лісового господарства Польщі, почав пошуки ново-
го наймача після того, як закінчився попередній договір про 20-річну оренду. 

Ставка являла собою комплекс із понад вісімдесят бункерів і укріплених будівель посеред гус-
того лісу, розташований на площі 250 гектарів і оточений кількома кільцями загороджень з ко-
лючого дроту, мінними полями і спостережними вежами. Саме звідси рейхсканцлер Німеччини 
керував нападом на Радянський Союз і бойовими діями на Східному фронті.

При відступі в листопаді 1944 року німецькі війська підірвали більшість бункерів. Однак навіть 
у зруйнованому стані споруди відвідують близько 180 тисяч туристів на рік. У наші дні головна 
ставка Гітлера є музеєм, що діє круглий рік.

 Korrespondent.net, 18 січня 2012 року

Polska zamierza uczynić kwaterę Hitlera
bardziej atrakcyjną dla turystów 

Polska szuka lokatora do bunkra «Wilczy Szaniec» – głównej kwatery Adolfa Hitlera od 1941 do 
1944 roku, położonej w lesie na wschodzie kraju i zajmującej obszar 13 ha.

Właściciel zespołu bunkrów, Departament Gospodarki Leśnej Polski, rozpoczął poszukiwania no-
wego dzierżawcy po wygaśnięciu poprzedniej umowy dzierżawy zawartej na 20 lat. 

Kwatera zawiera zespół ponad osiemdziesięciu bunkrów i ufortyfi kowanych budynków w środku 
gęstego lasu, położony na terenie 250 ha i otoczony przez kilka zasieków z drutu kolczastego, pola 
minowe i wieże obserwacyjne. Właśnie stąd niemiecki kanclerz Rzeszy dowodził atakiem na Związek 
Radziecki i walkami na froncie wschodnim.

W czasie wycofywania się w listopadzie 1944 roku, wojsko niemieckie wysadziło większość bun-
krów. Jednak nawet w stanie ruiny budynki są odwiedzane przez około 180 tys. turystów rocznie. 
Obecnie główna kwatera Hitlera to muzeum, które działa przez cały rok.

Korrespondent.net, 18 stycznia 2012 roku

Точка зору

Сподіваюся, з часом дійдуть руки і до мого 
найулюбленішого поета – мексиканця Оме-
ро Арідхіса…

«Ситуація у країні не сприяє 
розвитку детектива»

– Ви також є автором детективу. Детек-
тивний жанр нині може бути елітарним, а 
не «бульварним», «жовтим» чтивом?

– А чому ні? Мій «Двійник невідомого 
контрабандиста» якраз і не «бульварний», 
і не «жовтий». Жанр – це лише посудина, 
в яку наливається «естетична рідина», і її 
колір залежить від бажання автора. На 
наших очах – ціле розмаїття піджанрів в 
українській та російській літературах. Тут 
і «бабський детектив» (визначення моє) 
Донцової, і синтез детективу з жіночим 
романом Мариніної, і потужна сатирич-
но-пародійна стихія в детективних рома-
нах Кононовича, і художньо яскраві «не-
зовсім-детективи» Вільчинського... Інша 
справа, що ситуація в країні не сприяє 
розвитку детективу. Якщо ми оглянемося 
на історію літератури, то побачимо чітку 
закономірність: жанр розквітав у країні, 
де встановлювалася правова держава, він 
був ніби індикатором процесу. Україна, на 
мою думку, тільки віддаляється від цього, 
і як результат – читач не вірить головним 
героям, які намагаються встановлюва-
ти порядок, опираючись на верховенство 
права. Мені не раз доводилося чути іро-
нічні закиди на адресу «Двійника»: «То це 
в тебе такий чесний слідчий прокуратури? 
Ну-ну…» Врешті, тут одна з принципових 
причин, чому задуманий мною цикл детек-
тивних романів загальмувався.

– Ваша книга «Трильярди сонетів» є 
претендентом, щоб увійти до «Книги ре-
кордів України». Можливо, таке видання 
може увійти до «Книги рекордів Гіннеса»? 
Чи чули про подібні книги у світі?

– Коли я писав «Трильярди», то зовсім 
не думав, що книжка може претендувати 
на якісь рекорди. Я бачив, передусім, ес-
тетичне надзавдання і величезні техніч-
ні труднощі в його реалізації. А от уже 
коли вона вийшла, то виникла ідея (та й 

то не в мене!) заявити її на рекорд. Мені 
відомо про існування лише однієї анало-
гічної книжки – «Ста тисяч мільярдів ві-
ршів» французького поета Ремона Кено, 
яка вийшла рівно п’ятдесят років тому, в 
1961-му. Щоправда, вона менша за обся-
гом – там тільки 10 «первинних» сонетів, 
які надаються до перекомбінування. І я ні-
коли не приховував, що саме книжка Кено 
підштовхнула до того, щоб написати «Три-
льярди». От тільки в мене інше естетичне 
наповнення, інша філософія сонетного 
комплексу. Думаю, свого часу «Сто тисяч 
мільярдів віршів» теж могли претендувати 
на рекорд, але не знаю, чи був він офіційно 
визнаний.

– За Вашими підрахунками, на основі 
книги можна скласти 11 трильярдів со-
нетів. Не підраховували, скільки часу по-
трібно на це? Швидше за все, і життя не 
вистачить, щоб це зробити?

– Такі підрахунки робив Ремон Кено. 
Він стверджував, що для послідовного чи-
тання усіх комбінацій його книжки зна-
добиться 200 мільйонів років. Оскільки у 
«Трильярдах сонетів» кількість комбінацій 
у сто разів більша, то й час на її читання 
перевищив би 20 мільярдів років. Для по-
рівняння скажу, що вік Всесвіту – понад 14 
мільярдів років. Я зробив інші підрахунки: 
якщо «Трильярди сонетів» видати багато-
томником по дві тисячі сонетів у кожному 
томі, то для розміщення лише одного при-
мірника цього видання знадобилося б 27 
050 Британських бібліотек. Нагадаю, що 
це найбільша бібліотека світу з фондом 150 
мільйонів видань.

Але! Мене зовсім не радують названі 
вище вражаючі цифри, бо отака зовнішня 
ефектна мішура тільки відвертає увагу чи-
тачів від самого замислу, від власне поезії і 
розширення її можливостей, що і є суттю 
книжки. Коли я продумував принципи ком-
бінаторної взаємодії рядків різних сонетів, 
то зовсім не ставив за мету досягати гра-
ничної кількості комбінацій, бо тоді губить-
ся власне естетика, книжка перетворюється 
на самодостатню гру в бісер. Читач повинен 
уміти вчасно зупинитися.

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК
Фото Зорія ФАЙНА

z języka czeskiego – Bronisławę Wołkową, z 
bułgarskiego – Anżelę  Dimczewą. Bardzo mi 
odpowiadają systemy obrazowości w ich wier-
szach. Mam nadzieję, że przyjdzie kolej na mo-
jego ulubionego poetę – Meksykanina Homero 
Aridjisa…

«Sytuacja w kraju nie przyja rozwojowi 
powieści detektywistycznej»

– Jest Pan również autorem powieści detek-
tywistycznej. Ten gatunek obecnie dotyczy eli-
ty, a nie jest «z ulicy», «żółtą» lekturą?

– Dlaczego nie? Mój «Sobowtór nieznanego 
kontrabandysty» wcale nie jest «z ulicy» i nie 
jest «żółtym». Gatunek jest tylko naczyniem, do 
którego wlewana jest «ciecz estetyczna», której 
kolor zależy od pragnień autora. Widzimy całą 
różnorodność podgatunków w literaturze ukra-
ińskiej i rosyjskiej. Zaliczamy doń

 «kobiecą powieść detektywistyczną» (moje 
określenie) Dońcowej, syntezę powieści detek-
tywistycznej z kobiecą powieścią Maryninej, 
mocny żywioł jako satyryczną parodię w po-
wieściach detektywistycznych Kononowicza, 
artystycznie wyraźne «nie-zupełnie-powieści 
detektywistyczne» Wilczyńskiego... Co innego, 
że sytuacja w kraju nie sprzyja rozwojowi tego 
gatunku. Jeśli przyjrzymy się historii literatu-
ry, zobaczymy wyraźną prawidłowość: gatunek 
przeżywał swój rozkwit w kraju, który powsta-
wał jako państwo, był swego rodzaju wskaźni-
kiem tworzenia prawa. Według mnie, Ukraina 
tylko się od tego oddala, wskutek czego czytel-
nik nie ufa głównym bohaterom, którzy starają 
się wszystko uporządkować w oparciu o zasady 
prawa. Niejednokrotnie słyszałem ironiczne 
zarzuty wobec «Sobowtóra»: «Masz takiego 
sprawiedliwego śledczego prokuratury? No 
cóż…» Zresztą to jest tylko jedna z zasadni-
czych przyczyn, dlaczego powstrzymałem się 
z pomysłem napisania cyklu powieści detekty-
wistycznych.

– Pana książka «Tryliardy sonetów» pre-
tenduje do tego, aby wejść do «Księgi rekor-
dów Ukrainy». Być może, to wydanie trafi  do 
«Księgi rekordów Guinnessa»? Czy Pan spoty-
kał podobne książki na świecie?

– Kiedy pisałem «Tryliardy», zupełnie nie 
myślałem o tym, że książka może trafi ć do ja-

kichś rekordów. Miałem przed sobą przede 
wszystkim nadzadanie estetyczne i dużo trud-
ności technicznych w jego realizacji. A kiedy 
już ona powstała, pojawił się też pomysł (i to 
nie mój osobisty!) zaprezentować ją jako re-
kord. Wiem o istnieniu tylko jednej książki 
analogicznej – «Sto tysięcy miliardów wierszy» 
francuskiego poety Raymonda Queneau'a, któ-
ra powstała akurat pięćdziesiąt lat temu, w roku 
1961. Chociaż jej objętość jest mniejsza –  skła-
da się ona tylko z 10 «pierwotnych» sonetów, 
które można przekombinować. Nigdy tego nie 
ukrywałem, że właśnie książka Queneau'a dała 
mi inspiracje do napisania «Tryliardów». Tylko 
ja mam inną treść estetyczną, inną fi lozofi ę ze-
społu sonetowego. Uważam, że w swoim czasie 
«Sto tysięcy miliardów wierszy» też mogły pre-
tendować na rekord, ale nie wiem, czy ten zbiór 
został za taki uznany.

– Według Pana obliczeń, na podstawie 
książki można ułożyć 11 tryliardów sonetów. 
Czy Pan nie obliczał, ile czasu na to zejdzie? 
Raczej życia nie starczy, aby to uczynić?

– Te obliczenia zrobił Raymond Queneau. On 
uważał, że na stopniowe przeczytanie wszystkich 
kombinacji jego książki zejdzie 200 milionów 
lat. Ponieważ w «Tryliardach sonetów» liczba 
kombinacji jest sto razy większa, to ich lektura 
trwałaby ponad 20 miliardów lat. Dla porówna-
nia dodam, że wiek Wszechświata to ponad 14 
miliardów lat. Zrobiłem inne obliczenia: jeśli-
by «Tryliardy sonetów» wydać w wielu tomach 
po dwa tysiące sonetów w każdym tomie, to 
do ulokowania tylko jednego egzemplarza tego 
wydania potrzebowalibyśmy 27 050 Bibliotek 
Brytyjskich. Przypominam, że jest to największa 
biblioteka świata, której zasoby to 150 milionów 
wydań.

A jednak! Wcale mnie nie cieszą wyżej wy-
mienione szokujące liczby, bo ten zewnętrzny 
efekciarski blichtr tylko odwraca uwagę czy-
telników od samego pomysłu, od poezji i po-
szerzenia jej możliwości, co jest istotą książki. 
Kiedy wymyślałem zasady wzajemnych kombi-
nacji wyrazów z różnych sonetów, zupełnie nie 
miałem na celu osiągnięcia maksymalnej liczby 
kombinacji, bo wtedy gubi się estetyka, książka 
zamienia się w swego rodzaju grę w klasy. Czy-
telnik powinien umieć się zatrzymać.

Rozmowę przeprowadził Wiktor JARUCZYK
Zdjęcie Zorija FAJNA



10 26 січня 2012 Події

Їх цікавить духовність прикордоння
Interesuje ich duchowość pogranicza

Zdaniem fotografi ków z Chełma, którzy zaprezentowali wystawę swoich 
zdjęć w Łuckiej Galerii Sztuki, na Wołyniu jest bardzo dużo tematów i miejsc 
do fotografowania.

На думку фотографів із Холма, які представили виставку своїх фотографій 
у луцькій Галереї мистецтв, на Волині є дуже багато тем і місць для фото-
графування.

Wystawa fotografi i artystów z Chełma 
„Pół wieku z fotografi ą” została otwarta 23 
stycznia b.r. w Łuckiej Galerii Sztuki. Eks-
ponowano zdjęcia, które wykonano w ciągu 
kilkudziesięciu lat przez członków Fotoklu-
bu Ziemi Chełmskiej. Pokazano tu fotografi ę 
pejzażową, makrofotografi ę, reportaż, foto-
grafi e panoramiczne. Można było zobaczyć 
także czarno-białe fotografi e z nurtu foto-
grafi i socjologicznej, robione jeszcze analo-
gowym aparatem. W latach osiemdziesią-
tych, w taki właśnie sposób fotografowano 
przedmieścia, prowincje i obrzeża wielkich 
miast. Zdjęcia  eksponują sposób życia tych  
ludzi.

– Ilu ludzi, tyle różnych perspektyw, 
sposobów obrazowania – powiedział czło-
nek Fotoklubu Ziemi Chełmskiej Dariusz 
Kostecki. – Urok fotografi i współczesnej 
polega na tym, że ma ona niezwykły dar 
ocalenia jednostkowego punktu widzenia. 
W świecie, w którym wszystko jest ujedno-
licone, podobne do siebie, fotografi a to inny 
punkt widzenia.

Ryszard Kaczmarski, który jest prezesem 
Fotoklubu Ziemi Chełmskiej, a jednocześnie 
prowadzi własną  autorską galerię w Chełmie, 
zaznaczył, że to jest kolejna wystawa w ramach 
współpracy pomiędzy jego galerią w Chełmie i 
Galerią Sztuki w Łucku. 

Zdaniem fotografi ków z Chełma na Wo-
łyniu jest bardzo dużo tematów i miejsc do 
fotografowania. Interesuje ich duchowość po-
granicza. Szukają tutaj odmienności w archi-
tekturze, w kolorze, w pejzażu. Mówią, że ina-
czej jest uprawiana ziemia w Polsce, a inaczej 
na Ukrainie. To nazywają walorem pejzażu.

Oprócz tego Dariusz Kostecki, który jest 

dyrektorem liceum w Chełmie, swoją wizytę 
do Łucka chciał wykorzystać także dla na-
wiązania kontaktów np. dla wymiany mło-
dzieżowej. 

Fotoklub Ziemi Chełmskiej powstał w 1961 
roku i jest bardzo dynamiczną organizacją. Z 
tej racji, że znajduje się w Chełmie, blisko gra-
nicy, od kilkunastu lat interesuje się dwoma 
brzegami rzeki Bug. Fenomen fotoklubu pole-
ga na tym, że nie jest on żadnym formalnym 
stowarzyszeniem ani fundacją. Jest to po pro-
stu grupa przyjaciół. Razem jeżdżą, urządza-
ją plenery, mimo że mają bardzo różnorodne 
zainteresowania.

Natalia DENYSIUK

Виставку фотографій митців із Холма, що 
носила назву «Півстоліття з фотографією», 
було відкрито 23 січня нинішнього року в 
луцькій Галереї мистецтв. На ній експонують-
ся фотографії, які виконано впродовж кіль-
кох десятків років членами Фотоклубу Землі 
Холмської. Тут показано пейзажну фотогра-
фію, макрофотографію, репортаж, панорамні 
фотографії. На виставці можна побачити та-
кож чорно-білі світлини, що представляють 
течію соціологічної фотографії. Їх виконано 
ще аналоговим апаратом. Близько 1980 року 
таким чином фотографували передмістя, про-
вінції, окраїни великих міст. Такі фотографії 
показують спосіб життя їхніх мешканців.

– Скільки людей, стільки різних пер-
спектив, способів зображення, – зазначив 
член Фотоклубу Землі Холмської Даріуш 
Костецький. – Привабливість сучасної фо-
тографії полягає в тому, що вона має незви-
чайний дар зцілення окремої точки зору. У 
світі, в якому все уніфіковане, схоже на себе, 
фотографія – це інша точка зору.

Ришард Качмарський, голова Фотоклубу 
Землі Холмської та водночас власник автор-
ської галереї в Холмі, зазначив, що це ще одна 
виставка у рамках співпраці між його галере-
єю в Холмі та Галереєю мистецтв у Луцьку. 

На думку фотохудожників із Холмa, на 
Волині є дуже багато тем і місць для фото-
графування. Їх цікавить духовність при-
кордоння. Вони шукають тут відмінності в 
архітектурі, у кольорі, в пейзажі. Кажуть, 
що по-своєму обробляють землю в Польщі, 
і інакше – в Україні. Саме це називають при-
вабливим у пейзажі.

Окрім цього, Даріуш Костецький, ко-
трий є директором ліцею в Холмі, свій ві-
зит до Луцька хотів використати також для 
нав'язування контактів, зокрема, для моло-
діжного обміну. 

Фотоклуб Землі Холмської – дуже дина-
мічна організація, яка виникла у 1961 році. 
У зв'язку з тим, що вона знаходиться в Хол-
мі, неподалік кордону, вже протягом кілька-
надцяти років цікавиться обома берегами 
річки Буг. Феномен фотоклубу полягає в 
тому, що він не є жодним формальним то-
вариством чи фундацією. Це звичайна гру-
па приятелів, які разом їздять, влаштовують 
пленери, не дивлячись на те, що мають дуже 
різноманітні зацікавлення.

Наталя ДЕНИСЮК

«Площини співпраці
вищої освіти Польщі і України»

4 лютого 2012 року, м. Рівне4 luty 2012 r., Równe Програма конференції:Program Konferencji:

11.00 - Привітання учас-
ників конференції від імені  
Агентства з працевлашту-
вання «Твій шанс» (Анато-
лій Ляшецький) та від імені 
«Центру популяризації осві-
ти» (Магдалена Якубчик).

11.20 - Привітання учас-
ників конференції Генераль-
ним консулом РП у Луцьку 
Мареком Мартінеком.

11.30 - Привітання учас-
ників конференції представ-
ником керівництва міста 
Рівне.

11.40 – «Співпраця між за-
кладами вищої освіти наших 
держав та її вплив на погли-
блення польсько-української 

дружби» (проф. Кшиштоф 
Гурняк, ректор Надбужан-
ської вищої школи).

12.10 – «Сфери польсько-
української співпраці ви-
щої освіти» (Казімєж Хиц, 
проф. Вищої школи міжна-
родних відносин і америка-
ністики).

12.50 – «Охорона здоров’я 
і медична освіта в Україні» 
(проф. Ростислав Сабади-
шин).

13.20 – «Фірма і бізнес на 
східних ринках як напрямок, 
який може бути реалізований 
у співпраці між польськими 
та українськими навчальни-
ми закладами» (Кшиштоф 

Рожук, канцлер Надбужан-
ської вищої школи).

13.50 – «Проекти науко-
вої співпраці між вищими 
навчальними закладами» 
(представник Рівненського 
державного гуманітарного 
університету).

14.10 – «Навчання служб, 
відповідальних за громад-
ську безпеку, у відповіднос-
ті до стандартів Європей-
ського Союзу» (д-р Лєшек 
Буллер, Надбужанська вища 
школа).

14.30 - Закінчення конфе-
ренції. Виступ Цезарія Бедки.

11.00 - Powitanie uczest-
ników w imieniu Fundacji 
„Twoja Szansa” – Anatolii 
Lashecki oraz Ośrodka Pro-
mocji i Edukacji – Magdalena 
Jakubczyk.

11.20 - Powitanie uczest-
ników konferencji przez Kon-
sula Generalnego RP w Łucku 
Marka Martinka.

11.30 - Powitanie uczestni-
ków konferencji przez przed-
stawiciela władz miasta Rów-
ne.

11.40 - „Współpraca po-
między szkolnictwem wyż-
szym naszych państw i jej 
wpływ na pogłębienie relacji 
przyjaźni polsko-ukraiń-

skiej” – prof. dr hab. Krzysz-
tof Górniak – Rektor Nad-
bużańskiej Szkoły Wyższej 
(NSW).

12.10 - „Obszary polsko-
-ukraińskiej współpracy 
szkolnictwa wyższego” – 
Kazimierz Chyc, profesor 
Wyższej Szkoły Stosunków 
Międzynarodowych i Ame-
rykanistyki.

12.50 - „Zdrowie pub-
liczne i kształcenie służb 
medycznych na Ukrainie” 
– profesor Rostyslav Saba-
dyshyn.

13.20 - „Firma i biznes na 
rynkach wschodnich, jako 
kierunek który może być re-

alizowane we współpracy 
pomiędzy uczelnią polską i 
ukraińską” – mgr Krzysztof 
Rożuk, Kanclerz NSW.

13.50 - „Międzyuczel-
niane projekty współpracy 
naukowej” profesor Uni-
wersytetu Państwowego w 
Równym.

14.10 - „Kształcenie służb 
odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo publicznewe-
dług standardów Unii Euro-
pejskiej” – dr Leszek Buller, 
NSW.

14.30 - Zakończenie konfe-
rencji – Cezary Bedka.

Контакт: Цезарій Бедка
admin@studianiebanalne.eu
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Kontakt: Cezary Bedka
admin@studianiebanalne.eu

„Płaszczyzny współpracy szkolnictwa 
wyższego Polski i Ukrainy”
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Як розповіли місцеві жителі, печатку 
було знайдено при обробітку поля, на пів-
денно-східній околиці села, поряд із уро-
чищем «Коло могили», де до 1915 року був 
курган, якого розкопали австрійці. За міс-
цевими переказами, тут був похований ко-
зацький полковник Максим Кривоніс, що 
дало підстави жителям вважати печатку 
козацькою. Вона була виготовлена з брон-
зи, мала зручну ручку. Довгий час печатка 
переходила з рук в руки серед односельчан, 
а потім була продана невідомим особам. 

Згодом з’ясувалося, що один із мешкан-

ців села зробив із печатки відтиск на сургучі, 
який передав у фонди Волинського краєз-
навчого музею. Таким чином, було отримано 
ще одне джерело для вивчення сфрагістики 
та геральдики Волині. Провівши візуальне 
обстеження відбитка, мною була зроблена 
графічна реконструкція печатки. На її осно-
ві можна зробити опис толоки, зокрема ін-
терпретувати, в якому населеному пункті 
вона функціонувала, якій родині належала, 
з’ясувати її датування тощо. 

Аверс печатки овальної форми розміра-
ми 45 х 41 мм. Легенда умовно складається з 
трьох основних елементів. У верхній частині 
по периметру півкругом розміщений напис, 
виконаний польською мовою «Miasteczko 
Michałów[ka]» («Містечко Міхалув[ка]»). З 
архівно-бібліографічних джерел нам вда-
лося з’ясувати, що таку назву мало сучасне 
село Боремель Млинівського району Рів-
ненської області. Зокрема, протягом XIX – 
на поч. XX ст. воно було містечком і мало 
подвійну назву. У письмових джерелах 
натрапляємо на різні варіанти: «Boremel, 
Michałówka», «м.Боремель (Михайлівка)», 
«Михайловка или Боремель», «Боремель 
(Боремля) или Михайловка, местечко 
Волынской губернии». 

У центральній частині печатки знахо-
диться герб. Він представлений у формі 
щита, з обох боків якого симетрично розмі-
щені військові атрибути: гармати, прапори, 
шаблі, списи тощо, які повинні б нагаду-
вати нащадкам про мужність їхніх пред-
ків. Над щитом знаходиться корона, яка, 
ймовірно, вказує на графський титул носіїв 
герба, а над нею профіль людини (ймовірно 
жінки) з опертими на поясі руками. 

У центральній частині щита зображе-
но профіль лівої сторони голови вепра; 
нижче голови зображено людську руку 
(від плеча до пальців), зігнуту в лікті. 

Пальці людської руки торкаються губи 
нижньої щелепи вепра. Зображення тва-
рин на гербах було колись досить поши-
реним явищем. За образотворчим ха-
рактером вона належить до однієї з груп 
міських гербів XIV-XVIIІ ст.. Вепр (кабан) 
є одним із найсильніших представників 
місцевої фауни, в геральдиці це – емблема 
мужності і безстрашності. 

У польській геральдиці такий герб відо-
мий під назвою «Свинка» (Świnka), який на-
лежав шляхетській родині Чацьких. 

Із письмових джерел відомо, що Войцех 
Чацький у 1694 р. успадкував від Загоро-
вських усі маєтки Порицьких, серед яких 
був і Боремель. Таким чином, як посаг єди-
ної дочки Загоровських, Катажини, заміж-
ньої за Войцехом Чацьким, герб Свінка 
(Свинка) Боремель перейшов до Чацьких.

Варто зазначати, що при Чацьких Боре-
мель набуває свого найвищого розквіту. Тут 
було побудовано костел і палац. У 1782 році 
Боремель одержав статус містечка. Можемо 
припустити, що Боремель одночасно з отри-
манням статусу містечка був перейменова-
ний на Михайлівку. Закономірно, що внаслі-
док цього могла бути виготовлена печатка з 
написом «Містечко Міхалувка». Відповідно, 
печатка могла офіційно функціонувати до 
1795 року (до третього поділу Польщі) або 
ж і до 1831 року, оскільки останній власник 
містечка Михайло Чацький узяв участь у 
польському повстанні 1830-1831 р.р. і після 
поразки змушений був емігрувати. 

У нижній частині печатки розміщено 
вензель. Ймовірно, це ініціали, але через 
погану якість відтиску важко точно вказа-
ти літери. Як один із можливих варіантів – 
літера „М”. За стилем вона близька до напи-
сання літер, які використовувалися напри-
кінці ХVІІ – у другій половині ХVІІІ ст.. 

Як уже згадувалося вище, тільки з отри-
манням статусу містечка Чацькі могли пере-
йменувати Боремель у Михайлівку. Таким 
чином, вензель може свідчити, що назву Ми-
хайлівка (Michałówka) містечко отримало на 
честь одного з членів роду Чацьких – Михай-
ла (Міхала). Потрібно також врахувати, що 
в Україні у ті часи практикувалося викорис-
тання печаток, що належали посадовим осо-
бам у містах. Згідно з королівськими приві-
леями, у приватних містах рішення стосовно 
міського знака приймалося власником.

Описана печатка – найдавніша сфрагіс-
тична пам’ятка містечка Михайлівка, яка 
належить до важливої культурної спадщини 
сучасного села Боремель. Вона, безперечно, 
є цікавим і цінним джерелом для вивчення 
геральдичної та сфрагістичної спадщини 
Волині, а також свідченням спільних істо-
ричних подій, які відбувалися на теренах 
Боремеля та Бужан.

Jak mówią miejscowi, pieczęć została zna-
leziona w czasie uprawy roli, na południowo-
-wschodnich obrzeżach wsi, w pobliżu miej-
sca nazywanego «Koło grobu», gdzie do 1915 
roku znajdowała się mogiła rozkopana przez 
Austriaków. Według podań lokalnych, w tym 
miejscu został pogrzebany kozacki pułkow-
nik Maksym Krzywonos, z czego miejscowa 
ludność wywnioskowała, że pieczęć ta była 
kozacka. Była ona wykonana z brązu, miała 
wygodny uchwyt. Przez dłuższy czas pieczęć 
przekazywana była z rąk do rąk, wśród miesz-
kańców wsi, a później sprzedana nieznanym 
osobom. 

Potem okazało się, że jeden z mieszkań-
ców wsi zrobił odcisk pieczęci z wosku, który 
przekazał do zbiorów Wołyńskiego Muzeum 
Krajoznawczego. W taki sposób pojawiło się 
jeszcze jedno źródło do badań sfragistycznych 
i heraldycznych na Wołyniu. Po oględzinach 
odcisku przeprowadziłem grafi czną rekon-
strukcję pieczęci. Na jej podstawie można 
sporządzić opis zabytku, zwłaszcza zinterpre-
tować, w której miejscowości funkcjonowała, 
do której rodziny należała, określić czas jej po-
wstania i tak dalej. 

Awers owalnej pieczęci ma wielkość 45 х 41 
mm. Legenda tradycyjnie składa się z trzech 
podstawowych elementów. W części górnej 
w półkole obwodowym znajduje się napis w 
języku polskim «Miasteczko Michałów[ka]». 
Ze źródeł archiwalnych i bibliografi cznych 
dowiedzieliśmy się, że taką nazwę miała obec-
na wieś Boremel rejonu Młynów obwodu 
rówieńskiego. W XIX – na początku XX wie-
ku była ona miasteczkiem i miała podwójną 
nazwę. W źródłach pisemnych znajdujemy 
jej różne warianty: «Boremel, Michałówka», 
«miasto Boremel (Michałówka)», «Michałów-
ka lub Boremel», «Boremel (Boremla) lub Mi-
chałówka, miasteczko prowincji wołyńskiej». 

W środkowej części pieczęci znajduje się 
herb. Ma on kształt tarczy, z obu stron której 
symetrycznie położone są atrybuty wojsko-
we: armaty, fl agi, miecze, włócznie itp., które 
miały przypominać potomkom o odwadze 
ich przodków. Nad tarczą znajduje się koro-
na, która prawdopodobnie wskazuje na tytuł 
hrabiego posiadającego herb, a nad nią profi l 
człowieka (być może kobiety) z rękoma opar-
tymi o pas. 

W środku tarczy wyrysowano pro-
fi l lewej strony głowy wieprza; poni-
żej głowy przedstawiono ludzką rękę (od 
ramiona do palców), zgiętą w łokciu. 
Palce ludzkiej ręki dotykają dolnej wargi na 
szczęce wieprza. Rysowanie zwierząt w herbie 
było niegdyś bardzo rozpowszechnionym zja-
wiskiem. Można sprecyzować, że należy ona 
do jednej z grup herbów miejskich XIV-XVIIІ 
wieku. Wieprz (dzik) jest jednym z najpotęż-
niejszych przedstawicieli fauny lokalnej, w he-
raldyce jest on emblematem odwagi i nieustra-
szoności. 

W polskiej heraldyce taki herb był nazywa-
ny «Świnką» i należał do rodziny szlachciców 
Czackich. 

Z pisemnych źródeł dowiadujemy się, że 
Wojciech Czacki w 1694 roku odziedziczył od 
Zahorowskich wszystkie posiadłości Poryckich, 
w tym też i Boremel. W ten sposób, w posagu 
jedynej córki Zahorowskich, Katarzyny, poślu-
bionej z Wojciechem Czackim, herb Świnka i 
Boremel przeszedł w posiadanie Czackich.

Należy zauważyć, że za czasów Czackich, 
Boremel osiągnął najwyższy stopień rozwoju. 
Wybudowano Kościół i Pałac. W 1782 roku 

Boremel uzyskał sta-
tus miasteczka. Może-
my przypuszczać, że 
Boremel wraz z uzy-
skaniem statusu mia-
steczka zmienił nazwę 
na Michałówkę. Być 
może, w związku z 
tym wykonano pie-
częć z napisem «Mia-
steczko Michałówka». 
Z tego wynika, że 
pieczęć mogła ofi cjal-
nie funkcjonować do 
1795 roku (trzeciego 
rozbioru Polski) albo 
nawet do 1831 roku, 
ponieważ ostatni 
właściciel miasteczka 
Michał Czacki brał 
udział w Powstaniu 
Polskim w latach 
1830-1831 i po klęsce 
musiał emigrować. 

W dolnej części pie-
częci znajduje się mo-
nogram. Najprawdopo-
dobniej są to inicjały, 
jednak z powodu złej 
jakości odcisku trudno 
jest dokładnie odczytać 
litery. Jako jeden z moż-
liwych wariantów jest 

tam litera „М”. Stylistycznie jest ona podobna do 
tych liter, które były używane pod koniec ХVІІ – 
w drugiej połowie ХVІІІ wieku. 

Jak wspomniano powyżej, dopiero po uzy-
skaniu statusu miasteczka Czaccy mogli za-
mienić nazwę Boremel na Michałówkę. Tak 
więc monogram może świadczyć o tym, że na-
zwę Michałówka miasteczko uzyskało ku czci 
jednego z członków rodu Czackich – Michała. 
Należy również uwzględnić to, że na Ukrai-
nie wówczas praktykowano używania pieczę-
ci, które należały do urzędników w miastach. 
Zgodnie z przywilejami królewskimi, w pry-
watnych miastach, decyzja o znaku miejskim 
była wydawana przez właściciela.

Opisana pieczęć jest najdawniejszym sfragi-
stycznym zabytkiem miasteczka Michałówka, 
które należy do ważnego dziedzictwa kultural-
nego obecnej wsi Boremel. Jest ona niewątpli-
wie interesującym i wartościowym źródłem do 
badań heraldycznego i sfragistycznego dzie-
dzictwa Wołynia oraz świadectwen wspólnych 
wydarzeń historycznych, które rozgrywały się 
na terenie Boremela i Bużan.

Історія

Таємниця боремельської печатки
У 1994 році в газеті «Народна трибуна» було надруковано 
замітку, в якій вказувалося, що біля села Бужани Горохів-
ського району Волинської області знайдено старовинну 
печатку.

Tajemnica boremelskiej pieczęci

W 1994 roku w gazecie «Trybuna Ludowa» ukazał się arty-
kuł, w którym stwierdzono, że w pobliżu wsi Bużany rejonu 
Horochów w obwodzie wołyńskim znaleziono starożytną 
pieczęć.

Юрій МАЗУРИКФ
отограф

ія відбитка на сургучі печатки «М
істечка М

ихайлівка»Jurij MAZURYK

Графічна реконструкція печатки «Містечка Михайлівка» (зроблена автором)

Герб «Свинка» (за С. Гужинським, Я. Кохановським)

Drogiej Jubilatce, Kochanej Naszej Koleżance 
Bogumile Szymańskiej

bukiet najwspanialszych życzeń: uśmiechu i szczęścia, radości 
każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności 

serdecznie życzy Zarząd Stowarzyszenia Kultury Polskiej im.Ewy Felińskiej 
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26 січня 2012 Конкурси

Управління культури Луцької міської ради
Центр культури в Любліні

Товариство польської культури на Волині 
ім. Тадеуша Костюшка

Волинський інститут економіки та менеджменту

Wydział Kultury Rady Miasta Łuck
Centrum Kultury w Lublinie

Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu
im. Tadeusza Kościuszki

Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania
у рамках Року Януша Корчака та Юзефа Іґнаци Крашевського

оголошують
w   Roku Janusza Korczaka i Józefa Ignacego Kraszewskiego

ogłaszają

V Декламаторський конкурс 
польської поезії і прози 
для мешканців України

V Konkurs Recytatorski Poezji
i Prozy Polskiej 

dla mieszkańców Ukrainy
під патронатом 

Генерального консула Республіки Польща у Луцьку Марека Мартінека
Президента міста Любліна Кшиштофа Жука

Луцького міського голови Миколи Романюка

Медійний патронат – двотижневик «Волинський Mонітор» 

pod patronatem
Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Marka Martinka

Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka
Mera Miasta Łuck Mykoły Romaniuka

Patronat medialny – dwutygodnik „Monitor Wołyński”
Загальні засади

1. V Декламаторський конкурс польської по-
езії і прози для мешканців України відбудеться 
24 лютого 2012 р. о 14.00 за київським часом. 
Про місце проведення конкурсу зацікавлені 
особи будуть повідомлені пізніше. Даний кон-
курс – це відкритий захід, призначений для тих, 
хто постійно або тимчасово проживає в Україні. 

2. Метою конкурсу є популяризація поль-
ської літератури в Україні, а також інтеграція 
українців і поляків, вдосконалення художніх 
умінь, співставлення творчих досягнень.

3. Лауреати, відібрані на конкурсі у Луцьку, 
візьмуть участь у V Польсько-українських зу-
стрічах майстрів слова у Любліні (Польща), які 
відбудуться 30-31 березня – 1 квітня 2012 р..

4. Лауреати IV Польсько-українських зу-
стрічей майстрів слова допускаються до участі 
у V Польсько-українських зустрічах майстрів 
слова без проходження конкурсного відбору.

5. Лауреатам, делегованим із України на V 
Польсько-українські зустрічі майстріwв сло-
ва, організатори забезпечують перевезення до 
Любліна та назад, нічліги та харчування під час 
перебування у Польщі протягом 30-31 березня 
та 1 квітня 2012 р..

6. Делеговані до Любліна лауреати V Декла-
маторського конкурсу польської поезії і прози 
для мешканців України, щоб отримати візу до 
Польщі, за 2 тижні до фіналу (найпізніше – 17 
березня 2012 р.) повинні мати дійсний закор-
донний паспорт.

7. У випадку, коли хтось із лауреатів у вка-
заний день не матиме дійсного закордонного 
паспорта, організатори мають право замінити 
його однією з осіб, відзначених у конкурсі, що 
матиме дійсний закордонний паспорт.

Умови участі:
• учаснику виповнилося повних 15 років;
• приготувати репертуар, якого даний учас-

ник не представляв у попередніх конкурсах;
• до репертуару мають входити твори поль-

ської літератури на польській або українській 
мові. Виконавець може представляти лише 
одну інституцію (наприклад, навчальний за-
клад, дім культури чи клуб);

• заявка для участі подається до 22 лютого 
2012 р. шляхом заповнення АНКЕТИ УЧАС-
НИКА (безпосередньо або за телефоном);

• усі заявки приймає Софія Муляр (тел. 
+38 0979874574).

Конкурсні категорії
1. Декламаторський турнір

1. Репертуар учасників має складатися із 2 по-
етичних творів чи їх фрагментів, або з 1 поетич-
ного твору та 1 фрагменту прози з польської лі-
тератури на польській чи українській мові.

2. Під час конкурсу у Луцьку учасники 
можуть змагатися за спеціальний приз, при-
суджуваний за інтерпретацію творів Януша 
Корчака чи Юзефа Іґнаци Крашевського. 
Цей твір може бути частиною основного 
конкурсного репертуару, але може бути 
представлений і як додатковий, третій твір.

3. Про будь-яку зміну репертуару на будь-
якому з етапів конкурсу учасники повинні не-
гайно повідомити організаторів.

Загальний час виконання не може переви-
щувати 6 хвилин.

2. Турнір співаної поезії
1. Учасниками турніру вважаються лише со-

лісти.
2. Репертуар має складатися з 2 творів співа-

ної поезії з польської літератури на польській 
чи українській мові.

3. Про будь-яку зміну репертуару на будь-
якому з етапів конкурсу учасники повинні не-
гайно повідомити організаторів.

Загальний час виконання не може переви-
щувати 7 хвилин.

Як акомпанемент може бути використаний 
1 інструмент чи невеликий музичний колектив 
(до 3 осіб), або виконана раніше фонограма 
(напівплейбек).

Виконання вже відомого твору допускаєть-
ся лише у випадку, якщо учасник створив його 
власну інтерпретацію.

Увага: Перевищення виконавцем часо-
вого ліміту може призвести до його виклю-
чення з оцінюваних учасників конкурсу.

Зацікавлених осіб з України просимо 
звертатися за інформацією до Софії Муляр 
(тел. + 38 0979874574) та Наталії Катренчіко-
вої (e-mail anata11@mail.ru).

Założenia ogólne
1. V Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy 

Polskiej dla mieszkańców Ukrainy odbędzie się 
w dniu 24 lutego 2012 r. o godz. 14.00 czasu 
ukraińskiego. O miejscu prowadzenia konkursu 
zainteresowane osoby zostaną zawiadomione w 
późniejszym terminie. Konkurs jest imprezą ot-
wartą, przeznaczona dla osób mieszkających na 
stałe lub czasowo na Ukrainie.

2. Celem konkursu jest propagowanie litera-
tury polskiej na Ukrainie oraz integracja Pola-
ków i Ukraińców, doskonalenie warsztatu arty-
stycznego, konfrontacja dokonań twórczych.

3. Laureaci Konkursu wytypowani podczas 
eliminacji w Łucku wezmą udział w V Pol-
sko–Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa 
w Lublinie (Polska) w dniach 30–31 marca–1 
kwietnia 2012 r.

4. Laureaci IV Polsko-Ukraińskich Spotkań 
Mistrzów Słowa kwalifi kowani są bezpośrednio 
do udziału w V Polsko-Ukraińskich Spotkaniach 
Mistrzów Słowa bez udziału w eliminacjach 
konkursowych 

5. Laureatom delegowanym z Ukrainy na V 
Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa 
organizatorzy zapewniają transport do Lublina i 
z powrotem oraz noclegi i wyżywienie w czasie 
pobytu w Polsce w dniach 30-31 marca i 1 kwiet-
nia 2012 r.

6. Delegowani do Lublina laureaci V Konkur-
su Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej miesz-
kańców Ukrainy w celu uzyskania wizy do Polski 
na 2 tygodnie przed wyjazdem (najpóźniej – w 
dniu 17 marca 2012 r.) muszą posiadać ważny 
paszport zagraniczny.

7. W przypadku braku ważnego paszportu za-
granicznego we wskazanym dniu organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo zamiany wytypowanych 
nagrodzonych laureatów, wyróżnionymi posia-
dającymi ważny paszport.

Warunki uczestnictwa
• ukończone 15 lat 
• przygotowanie repertuaru nie prezentowa-

nego w poprzednich konkursach
• przygotowanie repertuaru z zakresu litera-

tury polskiej w języku polskim lub ukraińskim. 
Wykonawca może reprezentować tylko jedną 
instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub)

• zgłoszenie odbywa się do dnia 22 lutego 

2012 r. poprzez złożenie KARTY UCZESTNI-
KA lub zgłoszenie telefonicznie 

• zgłoszenia przyjmuje Pani dr Sofi i Mu-
liar (tel. kom.+ 38 0979874574)

Kategorie konkursu:

1. Turniej recytatorski
1. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory 

poetyckie w całości lub fragmentach lub 1 utwór 
poetycki i fragment prozy z literatury polskiej 
prezentowane w języku polskim lub ukraińskim.

2. Podczas konkursu w Łucku uczestnicy 
mogą ubiegać się o nagrodę specjalną za 
interpretacje utworu Janusza Korczaka lub 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, utwór ten 
może wchodzić w skład repertuaru może też 
być zgłoszony dodatkowo ( jako trzeci).

3. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każ-
dym z etapów konkursu uczestnicy muszą na-
tychmiast poinformować organizatorów.

Łączny czas wykonania nie może przekro-
czyć 6 minut.

2. Turniej poezji śpiewanej
1.W Turnieju uczestniczą tylko soliści. 
2.Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane z 

zakresu literatury polskiej w języku polskim lub 
ukraińskim.

3. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każ-
dym z etapów konkursu uczestnicy muszą na-
tychmiast poinformować organizatorów.

Łączny czas ich wykonania nie może prze-
kroczyć 7 minut.

Do akompaniamentu może być stosowany 
1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 
osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (pół-
playback).

Prezentowanie utworu znanego i posiadające-
go określony kształt wykonawczy dopuszcza się 
tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową 
własną interpretację.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez 
wykonawcę może spowodować wyłączenie go z 
oceny przez Sąd Konkursowy.

Osoby z Ukrainy zainteresowane konkursem 
prosimy zwracać się do Pani dr Sofi i Muliar (tel. 
kom.+ 38 0979874574) oraz Pani dr Nataliji Ka-
trencikovej (e-mail anata11@mail.ru)
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