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Ексклюзивне інтерв’ю началь-
ника Управління СБУ у Волин-
ській області генерал-майора 
Андрейчука Віктора Григоровича

Така важлива і болюча про-
блема не може бути вирішена без 
створення міждержавної комісії 
за участю польських та україн-
ських істориків і науковців.

Буклет із таким закликом вида-
ла Асоціація захисту прав молоді 
Волині

З розширенням на захід Росій-
ської імперії повітовий Радиви-
лів стає своєрідним віконцем у 
Європу…

Оголошено конкурс на 2010-2011 
н.р.

СБУ: питання 
і відповіді

SBU: pytania 
i odpowiedzi

Ukraiński kłopot
 z Banderą 

Прочитай
і вирушай!

Бальзак про 
Радивилів

Стипендійна програма 
ім. Лейна Кіркланда

Український клопіт з 
Бандерою 

Przeczytaj 
i ruszaj!

Balzac o 
Radziwiłowie

Program Stypendialny 
im. Lane’a Kirklanda

Tak ważny i bolesny temat 
nie może być roztrzygniony bez 
powołania komisji międzypań-

stwowej z udziałem 
polskich i ukraiń-
skich historykόw i 
naukowcόw.

Broszurę z zaproszeniem o 
takiej treści wydało Stowarzyszenie 
Ochrony Praw

Wraz z “poszerzeniem” Imperium 
Rosyjskiego po zaborach na zachód, 
powiatowy Radziwiłów staje się 
swoistym oknem na Europę…

Ogłoszono konkurs na rok 2010-
2011

Ekskluzywny wywiad z kie-
rownikiem Zarządu SBU obwodu 
wołyńskiego generałem-majorem 

Wiktorem 
Andrejczukiem

Вибори 2010: 
яким буде ІІ тур?
Перший тур виборів Президента України вже позаду. За 

офіційними даними, він пройшов спокійно і без значних 
порушень законодавства. В цілому, Волинська область мала 
досить високі показники виборчої активності: проголосува-
ло 586 568 виборців, тобто 74,09 %.

Що важливо, завидною була опера-
тивність у підрахунку голосів: луцькі 
дільничні виборчі комісії (ДВК) по-
здавали виборчу документацію вже до 
10-ї ранку 18 січня, а окружна виборча 
комісія (ОВК) № 22 однією з перших 
передала дані до Центральної виборчої 
комісії (ЦВК). 

Та попереду другий тур, тому робота 
для виборчих комісій ще не закінчена. 

Яким же буде продовження ви-
борчого марафону? Чи зможуть 
організатори виборчого про-

цесу уникнути попередніх помилок, чи 
буде навіть важче, ніж у першому турі?

У попередньому номері «Волинсько-
го монітора» вже згадувалися проблеми 
і недоліки у роботі ОВК. В останні дні 
перед голосуванням ситуація аж ніяк 
не поліпшилася: те саме «вавилонське 
стовпотворіння» у вузьких задушли-
вих коридорах окружної щоразу, як 
ДВК-івці отримували уточнені списки, 
бюлетені чи скриньки для голосування. 
Чомусь луцькому ОВК ніяк не вдавало-
ся організувати своєчасну і оперативну 4 str.

Wybory 2010:  
jaka będzie II tura?
Pierwsza tura wyborów na Prezydenta Ukrainy już minęła. 

Według oficjalnych danych przebiegała ona spokojnie i bez 
znaczących naruszeń prawa. W ogóle obwód wołyński pokazał 
dosyć wysoką wyborczą aktywność: zagłosowało 586 568 wybor-
ców, czyli 74,09 %. 

Co więcej, podziwu godna była operatyw-
ność w liczeniu głosów: łuckie Dzielnicowe 
Komisje Wyborcze (DKW) zdały dokumenta-
cję wyborczą już 18 stycznia przed godziną 10 
rano, a Okręgowa Komisja Wyborcza (OKW) 
nr 22 jako jedna z pierwszych przekazała dane 
do Centralnej Komisji Wyborczej (CKW).

Lecz przed nami druga tura, więc praca 
dla komisji wyborczych jeszcze się nie skoń-
czyła. Jaki będzie ciąg dalszy wyborczego 
maratonu? Czy organizatorzy wyborczego 
procesu są w stanie uniknąć powtarzania 
wcześniej popełnionych błędów, czy też bę-

dzie gorzej, aniżeli w turze pierwszej?
W poprzednim numerze «Monitora Wo-

łyńskiego» opisywaliśmy już usterki i wady 
w pracy OKW. Ale w ostatnich dniach przed 
głosowaniem sytuacja wcale się nie popra-
wiła: taka sama «wieża Babel» w wąskich 
dusznych korytarzach Komisji Obwodowej 
za każdym razem, gdy tylko pracownicy 
DKW otrzymywali uaktualnione listy, biule-
tyny czy urny do głosowania. Z jakiegoś po-
wodu łuckiej OKW w żaden sposób 
nie udawało się zorganizować wy-
dawania materiałów w porę i opera-

Наш 
передплатний 
індекс: 49053



2 28 січня 2010 На часі

Ексклюзивне інтерв’ю начальника управління 
Служби безпеки України у Волинській облас-

ті генерал-майора Андрейчука Віктора Григоро-
вича для українсько-польського двотижневика 
«Волинський монітор»

– Пане генерале, дозвольте 
привітати Вас з Новим 2010 
роком і побажати усіх гараздів 
Службі безпеки у її нелегкій 
службі Українському народові.

– Дякую за побажання. При-
йміть і Ви найщиріші вітання з 
нагоди Нового року та Різдва 
Христового. Бажаю Вам добра, 
благополуччя та сімейного за-
тишку у 2010-му році.

– Здається, ще недавно нас 
лякали «найвищим будинком 
Луцька», з підвалу якого видно 
Сибір. «Недавно» – це 18 ро-
ків побудови української дер-
жавності, час досягнення по-
вноліття новою українською 
генерацією, яка практично 
незнайома з реаліями радян-
ського імперіалізму. А чим є це 
«недавно» для СБУ і наскільки 
ефективно пройшла заміна ка-
дрів, чи відбулась ґрунтовна 
люстрація у самій службі?

– Передусім відзначу, що 
Служба безпеки України ніко-
ли не була правонаступницею 
КДБ УРСР і не наслідувала «че-
кістських традицій». Ця пози-
ція для нас вихідна як у повсяк-
денній діяльності із захисту 
національних інтересів, так і в 
заходах щодо розвитку спец-
служби. На відміну від КДБ, 
головним пріоритетом у нашій 
роботі є не абстрактні ідеали, 
а людина, її честь і гідність, що 
є найвищою соціальною цін-
ністю, як це визначено в ст. 3 
Конституції України. Ми нама-
гаємося подолати у суспільстві 
стереотип сприйняття спец-
служби як таємного карально-
го органу. Свідомо погоджую-
чись на серйозні демократичні 

обмеження, ми 
йдемо шляхом 
цивілізованої 
спецслужби.

– Часто 
програмні за-
яви, як і діяль-
ність народ-
них депутатів, 
«українських 
обранців» з 
р а д я н с ь к и м 
минулим, несе 
у собі антидер-
жавний зміст, 
який сприяє 
інтересам ін-
шої держави. 
Чи потрібна, 
на Вашу думку, 
повна люстра-
ція службов-
ців державно-
го апарату і, 
зокрема укра-
їнських полі-
тиків? 

– Питання 
люстрації усі 
роки незалеж-
ності залиша-
лось складним 
і неоднознач-
ним. І у кож-
ного тут своя 
правда, свої 
а р г у м е н т и . 
Моє ж став-
лення сформу-
валося після 
з н а й о м с т в а 
з архівними 
м а т е рі а л а м и 
КДБ. Повір-
те, ставлення 
до люстрації 
одразу ж змі-
нилося, коли 
в тих докумен-
тах я побачив, 
як насправді 
«вибивалися» 
свідчення, які 
використову-
валися торту-

ри. На той час це було звичне, 
злочинне ставлення держави 
до власного громадянина. Але 
коли ти знаєш, що багато до-
кументів фальсифікувалося і 
до лав радянських агентів за-
писували людей, які не мали 
ані найменшого відношення до 
цього, то розумієш, що така лю-
страція не буде повністю спра-
ведливою. Якщо ж кажуть, що 
потрібно переймати європей-
ський досвід, то моя позиція 
однозначна – у нашій державі 
люстрація в такому розумінні, 
як її проходили європейські 
країни, неможлива.

– Більшість українсько-
го суспільства дивується 
«м’якості» та нерішучості 
СБУ, підсвідомо делегуючи 
більші права вашій структурі 
у боротьбі з проявами сепара-
тизму і поділу України на Схід 
і Захід. Можливо, суспільство 
мало рацію і потрібно не тіль-
ки провадити моніторинг си-
туації, але і застосовувати ак-
тивні попереджувальні дії.

– І я вас хочу запевнити, 
що Служба безпеки застосо-
вує активні попереджувальні 
дії щодо захисту територіаль-
ної цілісності України. Якщо 
на Волині, на щастя, сепара-
тистських проявів не було за-
фіксовано, то в інших регіонах 
України діяльність таких ор-
ганізацій мала місце. І, як за-
певнив громадськість Голова 
СБУ Валентин Наливайченко, 
позиція Служби тут однознач-
на – будь-яка екстремістська 
діяльність має бути припинена, 
а організації, як тільки вони 
порушили закон, мають бути 
зняті з реєстрації у судовому 
порядку. І прикладом цього є 

конкретні кримінальні справи, 
конкретні судові рішення. Так, 
10 грудня Севастопольський 
окружний адміністративний 
суд примусово розпустив ради-
кальну організацію «Слов’яни», 
лідерам організації «Донецька 
республіка» теж пред’явлені 
конкретні звинувачення. Спра-
ва про так званих «підкарпат-
ських русинів» також у суді. В 
середині грудня було винесено 
безпрецедентне рішення крим-
ського суду, який засудив на 
чотири роки одного з активіс-
тів організації «Севастополь – 
Крим – Росія».

– Крим чи «закарпатський 
проект» мають риси «осетин-
ського синдрому»?

– На території України, в 
тому числі в Криму та на Закар-
патті, немає підстав говорити 
про можливість повторення 
будь-якого сценарію, подібного 
до осетинського.

– У минулому році Волин-
ським управлінням Служби 
безпеки України були про-
ведені три «круглі столи» з 
проблематики попередження 
ксенофобії та релігійної не-
терпимості в українському сус-
пільстві, на які були запрошені 
представники етнічних та ре-
лігійних громад Волині. Чи пе-
редбачаються якісь проблеми у 
міжнаціональних відносинах?

– Практика проведення 
«круглих столів», яка, до речі, 
започаткована Службою без-
пеки України за дорученням 
Президента України, ставить 
перед собою завдання налаго-
дити діалог і співпрацю з на-
ціональними меншинами та 
релігійними громадами, аби 
спільно протидіяти можливим 
ксенофобським проявам, наці-
ональній ворожнечі та расовій 
нетерпимості. Саме тому для 
участі у «круглих столах» ми 
запрошуємо не лише лідерів 
етнічних та релігійних громад 
Волині, а й представників пра-
воохоронних та державних ор-
ганів, активістів певних полі-
тичних сил. Тобто, наше з Вами 
спільне завдання, якраз і поля-
гає в тому, щоб не допустити, 
попередити будь-які проблеми 
в міжнаціональних відносинах.

– Підписання Україною уго-
ди про реадмісію іноземців-
нелегалів на українську тери-
торію викликає у мешканців 
Волині певне занепокоєння. А 
це, в свою чергу, може послу-
жити добрим підґрунтям для 
імплантації в українське за-
політизоване суспільство уль-
транаціоналістичної ідеології. 
СБУ зможе проконтролювати 
цей процес?

– Реадмісія – це один з ви-
роблених світовою спільно-
тою механізмів боротьби з 
нелегальною міграцією. Реад-
місія породжує дуже серйозні 
зобов’язання, що є ще більшим 
стимулом для нас в бороть-
бі з нелегальною міграцією. В 
Україні є два пункти тимчасо-
вого утримання нелегальних 
мігрантів і один з них на Воли-
ні. Наскільки мені відомо, пла-
нується створити ще п’ять-сім 
таких пунктів. Взагалі, я спо-
діваюся, що цей процес прохо-
дитиме не менш цивілізовано, 
ніж у Польщі.

– Чи стане у пригоді досвід 
Польщі, яка досить добре по-
радила собі із різким збільшен-
ням іноземців на своїй тери-
торії. Чи планує ваша служба 
співпрацювати у цій царині із 
польськими спецслужбами?

– Між Службою безпеки 
України та польськими спец-
службами налагоджені досить 
тісні контакти. Ми спільно пра-
цюємо у багатьох напрямках. 

Ekskluzywny wywiad z kierowni-
kiem Zarządu Służby Bezpieczeń-

stwa Ukrainy obwodu wołyńskiego 
generałem-majorem Wiktorem An-
drejczukiem dla ukraińsko-polskiego 
dwutygonika «Monitor Wołyński»:

– Panie generale, z okazji 
Nowego 2010 Roku pragnę zło-
żyć życzenia wszelkiej pomyśl-
ności Służbie Bezpieczeństwa w 
jej niełatwej służbie narodowi 
ukraińskiemu.

– Dziękuję za życzenia. Też 
składam najlepsze życzenia z 
okazji Nowego Roku i Bożego 
Narodzenia. Życzę Panu dobra, 
pomyślności i rodzinnego ciepła 
w 2010 roku.

– Wydaje się, że jeszcze 
niedawno straszyli nas «naj-
wyższym gmachem Łucka», z 
podziemi którego widać było 
Syberię. «Niedawno» – to 18 lat 
rozbudowy państwowości ukra-
ińskiej, czas osiągnięcia pełno-
letności przez nową ukraińską 
generację, która praktycznie 
nie zna realiów imperializmu 
radzieckiego. Czym jest to «nie-
dawno» dla SBU i na ile skutecz-
nie odbyła się wymiana jej kadr, 
czy przeprowadzono gruntowną 
lustrację w samej służbie?

– Przede wszystkim chcę za-
znaczyć, że Służba Bezpieczeń-
stwa Ukrainy nigdy nie była 
prawną następczynią KGB Ukra-
ińskiej SRR i nie była wzorowana 
na «tradycjach czekistów». Jest to 
dla nas pozycja wyjściowa tak w 
codziennej działalności na rzecz 
ochrony interesów narodowych 
jak i w przedsięwzięciach sprzy-
jających rozwojowi służby spe-
cjalnej. W odróżnieniu od KGB 
głównym priorytetem naszej 
działalności nie są abstrakcyjne 
idee. Głównym priorytetem jest 
człowiek, jego godność będąca 
według art. 3 Konstytucji Ukrai-
ny najwyższą wartością socjalną.

Staramy się przełamać w spo-
łeczeństwie stereotyp służby spe-
cjalnej jako sekretnej instytucji 
karnej. Świadomie zgadzając się 
z poważnymi demokratycznymi 
ograniczeniami, staramy się być 
cywilizowaną służbą specjalną. 

– Często programowe 
oświadczenia oraz działalność 
deputowanych – «ukraińskich 
wybrańców» z radziecką prze-
szłością – niosą w sobie treść an-
typaństwową, która sprzyja in-
teresom innego kraju. Czy Pana 
zdaniem jest potrzebna pełna 
lustracja urzędników aparatu 
państwowego i w szczególności 
ukraińskich polityków?

– Pytanie o lustrację przez 
wszystkie lata niepodległości 
pozostawało skomplikowanym i 
niejednoznacznym. I każdy ma 
tu swoją prawdę, swoje argumen-
ty. Mój własny pogląd ukształto-
wał się po zapoznaniu się z archi-
wami KGB. Stosunek do lustracji 
zmienił się gdy zobaczyłem jak 
w rzeczywistości «wybijane» 
były zeznania, jakie tortury sto-
sowano. Wówczas to był zwykły, 
przestępczy stosunek państwa 
wobec obywatela. Gdy człowiek 
wie, że wiele dokumentów zosta-
ło sfałszowanych i do szeregów 
radzieckich agentów zapisywano 
ludzi, którzy nie mieli z nimi nic 
wspólnego, to według mnie taka 
lustracja z pewnością sprawied-
liwa nie będzie. Gdy mówią, że 
trzeba przejąć europejskie do-
świadczenia, to moje zdanie jest 
jednoznaczne – w naszym pań-
stwie taka lustracja, która odbyła 
się w krajach europejskich, jest 
niemożliwa.

– Większość ukraińskiego 
społeczeństwa zdziwiona jest 
«miękkością» i niezdecydowa-
nym podejściem SBU do walki 

z przejawami 
s e p ar aty z mu 
i próbami po-
działu Ukrainy 
na Wschód i 
Zachód. Być 
może społe-
czeństwo ma 
rację i trzeba 
nie tylko pro-
wadzić moni-
toring sytuacji, 
ale też stosować 
aktywne dzia-
łania zapobie-
gawcze?

– Chcę Pana 
zapewnić, że 
Służba Bezpie-
czeństwa pro-
wadzi aktywne 
działania w 
kwestii ochro-
ny terytorialnej 
spójności Ukra-
iny. Na szczęś-
cie na Wołyniu 
przejawów se-
paratyzmu nie 
o d n otow an o, 
natomiast w in-
nych regionach 
Ukrainy wręcz 
przeciwnie. Jak 
zapewnia szef 
SBU Walentyn 
Naływajczen-
ko stanowisko 
Służby jest tu 
jednoznaczne 
– jakakolwiek 
działalność eks-
t re m i s t yc z n a 
powinna być 
wstrzymana, a 
łamiącym pra-
wo organizacjom decyzją sądu 
musi być odebrana rejestracja. 
Przykładem tego są konkretne 
sprawy karne i decyzje sądu. Na 
przykład 10 grudnia obwodowy 
sąd administracyjny w Sewasto-
polu zakazał działalność rady-
kalnej organizacji «Słowianie», 
oskarżeni zostali również liderzy 
organizacji «Republika Donie-
cka». Sprawa tzw. «podkarpa-
ckich Rusinów» również jest w 
sądzie. W środku grudnia krym-
ski sąd podjął bezprecedensową 
decyzję – cztery lata więzienia 
dla jednego z aktywistów organi-
zacji «Sewastopol – Krym – Ro-
sja».

– Sprawa krymska i «projekt 
zakarpacki» mają cechy «syn-
dromu osetyjskiego»?

– Na terytorium Ukrainy w 
tym na Krymie i Zakarpaciu nie 
ma podstaw aby mówić o moż-
liwości powtórzenia jakiegokol-
wiek scenariusza podobnego do 
osetyjskiego.

– W zeszłym roku Wołyń-
ski Zarząd Służby Bezpieczeń-
stwa Ukrainy zorganizował trzy 
«okrągłe stoły», które zostały 
poświęcone problematyce uprze-
dzenia ksenofobii i nietolerancji 
religijnej w ukraińskim społe-
czeństwie. Zaproszeni zostali 
przedstawiciele grup etnicznych 
i wyznaniowych Wołynia. Czy są 
przewidywane jakieś problemy w 
relacjach narodowościowych?

– Praktyka przeprowadzania 
«okrągłych stołów» zapocząt-
kowana została przez Służbę 
Bezpieczeństwa Ukrainy na zle-
cenie Prezydenta Ukrainy i ma 
na celu prowadzenie dialogu i 
współpracy z przedstawicielami 
mniejszości narodowych oraz 
grup wyznaniowych, aby wspól-

nie przeciwdziałać ewentualnym 
przejawom ksenofobii, wrogo-
ści narodowej i dyskrymina-
cji rasowej. Dlatego właśnie na 
«okrągłe stoły» zapraszamy nie 
tylko liderów grup etnicznych i 
wyznaniowych Wołynia, ale też 
przedstawicieli władz państwo-
wych, organizacji politycznych. 
Nasze z Panem wspólne zadanie 
polega na tym, żeby przewidzieć 
problemy w stosunkach narodo-
wościowych i nie pozwolić na ich 
rozwój.

– Podpisanie przez Ukrainę 
umowy o readmisji nielegal-
nych imigrantów do Ukrainy 
wywołuje u mieszkańców Woły-
nia pewien niepokój, a to z kolei 
może posłużyć jako podstawa 
dla zaszczepienia w ukraińskim 
społeczeństwie skrajnej nacjo-
nalistycznej ideologii. Czy SBU 
potrafi kontrolować ten proces?

– Readmisja jest jednym ze 
stworzonych przez światową 
społeczność mechanizmów wal-
ki z nielegalną migracją. Read-
misja wywołuje bardzo poważne 
zobowiązania, które jeszcze bar-
dziej stymulują nas do walki z 
nielegalną migracją. Na Ukrainie 
są dwa ośrodki dla nielegalnych 
imigrantów, jeden z nich znajdu-
je się na Wołyniu. O ile mi wia-
domo planowane jest utworze-
nie jeszcze 5-7 takich ośrodków. 
Mam nadzieję, że ten proces bę-
dzie odbywał się w sposób cywi-
lizowany, jak to jest na przykład 
w Polsce.

– Czy przyda się doświadcze-
nie Polski, która dość dobrze 
poradziła sobie z drastycznym 
zwiększeniem liczby cudzo-
ziemców na swoim terytorium? 

СБУ: питання 
та відповіді

SBU: pytania 
i odpowiedzi

Генерал-майор Віктор Андрейчук
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Думаю, не стане винятком і ця ділянка.
– Приємно відзначити факт обміну матеріалами архівів 

спецслужб між Польщею та Україною. Що, на Вашу думку, 
можна зробити у справі вивчення механізму т.зв. Волин-
ської трагедії, як прийти до повного та остаточного вирі-
шення питань польсько-українського протистояння?

– Українсько-польські відносини впродовж своєї тися-
чолітньої історії пережили декілька драматичних і, навіть, 
трагічних моментів. Проте, в пам’яті нинішніх поколінь 
чи не найболючішою раною залишається міжнаціональ-
ний конфлікт 1943 року на Волині. До початку 90-х років 
ХХ століття обидва наші народи були позбавлені можли-
вості вести чесний і відвертий діалог щодо згаданих подій. 
Надзвичайно важливо, що зараз «Волинська трагедія» є 
об’єктом серйозних наукових досліджень як в Україні, так і 
в Польщі. На території наших країн з’являються меморіаль-
ні комплекси в місцях поховань жертв конфлікту, у заходах 
із вшанування їх пам’яті беруть участь перші особи України 
та Польщі. Не треба шукати ворогів, заглиблюючись у ми-
нуле, а варто вчитись на помилках, уникати їх повторення 
у майбутньому. Історична правда, якою б гіркою вона не 
була, не повинна стати на заваді добросусідських відносин 
між нашими державами і народами.

– Враховуючи повільне, але невпинне просування 
України до інтеграції у Європейську спільноту, як Служба 
безпеки України сприяє цьому процесу, чи існує співпра-
ця зі спецслужбами Європейських країн, у яких ділянках?

– Служба безпеки України стає спецслужбою європей-
ського зразка, і якраз у цьому напрямку в нас йде активне 
реформування. Ми вже досягли європейських стандартів у 
питаннях забезпечення дієвого демократичного контролю 
за нашою діяльністю. Основні принципи такого контролю, 
які закріплені у рекомендаціях ПАРЄ, нині уже враховано. 

Що стосується співпраці СБУ з іншими спецслужбами, 
то вона будується на тісній взаємодії в сферах протидії та-
ким сучасним загрозам, як міжнародний тероризм, між-
народна організована злочинність, розповсюдження зброї 
масового знищення, у боротьбi з корупцією, контрабандою 
товарів і незаконною міграцією, а також забезпеченні енер-
гетичної безпеки. І як ви розумієте, цим загрозам ми мо-
жемо протидіяти тільки спільно, консолідувавши зусилля 
всієї світової спільноти. 

Н а 
сьогодні, 
Службою 
б е з п е к и 
Ук р а ї н и 
н а л а г о -
д ж е н о 
взаємодію 
зі 108 спе-
ціа льни-
ми служ-
бами та 
правоохо-
ронними 
органами 
к р а ї н -
партнерів, 
з о к р е -
ма країн 
Н А Т О , 
Т у р е ч -
ч и н а , 
П о л ь щ а , 
Німеччи-
на, Вели-
кобрита-
нія, США 
– це наші 
к л ю ч о в і 
партнери 
по проти-
дії цілим 
схемам і 

організованим угрупованням. 
Один із напрямків двосторонньої співпраці Служби без-

пеки України із зарубіжними колегами – це проведення 
спільних операцій, що за визнанням партнерських спец-
служб, дозволяє розглядати Україну, як постійного і надій-
ного партнера в галузі міжнародної безпеки. 

Особливого значення в умовах сьогодення набуває пи-
тання багатостороннього співробітництва СБ України з 
міжнародними організаціями та європейськими інституці-
ями, такими як: НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ, ПАРЄ. 

Плідні контакти налагоджено зі спеціалізованими між-
народними організаціями – Міжнародним комітетом з 
контролю за наркотиками та Комісією з наркотичних за-
собів ООН, Ініціативою зі співробітництва у Південно-
Східній Європі, відповідними структурами Ради Європи та 
ЄС.

У галузі протидії міжнародному тероризмові міжнарод-
не співробітництво СБ України на сьогодні забезпечує вза-
ємодію з антитерористичними структурами НАТО, ГУАМ, 
Європейського Союзу та ООН, Антитерористичним цен-
тром держав-учасниць СНД. В Україні, за сприяння парт-
нерів, йде процес створення Міжнародного антитерорис-
тичного центру. 

На регулярній основі проводяться антитерористичні на-
вчання за участю спецпідрозділів країн-членів НАТО.

В контексті проведення Україною та Польщею у 2012 
році Чемпіонату Європи з футболу, спецслужбами наших 
держав укладено угоду по забезпеченню безпеки громадян. 
Зокрема, у вересні 2009 року у Львові голова Служби безпе-
ки України Валентин Наливайченко та керівник Агентства 
внутрішньої безпеки Польщі Кшиштоф Бондарик підписа-
ли угоду про співпрацю щодо забезпечення безпеки гро-
мадян в зв’язку з проведенням Євро-2012. З наближенням 
чемпіонату ця співпраця ставатиме ще більш тісною. 

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК

Czy SBU planuje współpracę w tej dziedzinie z polskimi służ-
bami specjalnymi?

– Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dość ściśle współpracuje z 
polskimi służbami specjalnymi. Pracujemy wspólnie na wielu ob-
szarach, myślę, że ten nie będzie wyjątkiem. 

– Wyróżnić można wymianę materiałami archiwalnymi 
służb specjalnych Polski i Ukrainy. A co Pana zdaniem można 
zrobić w sprawie zbadania mechanizmu tzw. tragedii wołyń-
skiej, jak sprzyjać pełnemu i ostatecznemu rozwiązaniu polsko-
ukraińskich konfliktów?

– Stosunki ukraińsko-polskie w ciągu swojej tysiącletniej 
historii przeżyły kilka dramatycznych a nawet tragicznych 
momentów. Jednak w pamięci dzisiejszych pokoleń chyba naj-
bardziej bolesnym pozostaje konflikt z 1943 roku na Wołyniu. 
Do początku lat 90-tych XX wieku oba nasze narody zostały 
pozbawione możliwości prowadzenia uczciwych badań i ot-
wartego dialogu na temat wspomnianych wydarzeń. Niezwy-
kle ważne jest to, że obecnie tragedia wołyńska jest obiektem 
poważnych badań naukowych tak na Ukrainie, jak i w Polsce. 
Pojawiają się pomniki w miejscach pochówków ofiar konfliktu 
W przedsięwzięciach ku ich czci uczestniczą najwyższe władze 
Ukrainy i Polski. Nie należy szukać nieprzyjaciół patrząc w 
przeszłość, należy ucząc się na błędach unikać ich powtórzenia 
w przyszłości. Prawda historyczna, jaka by ona nie była, nie 
powinna przeszkadzać stosunkom dobrosąsiedzkim między 
naszymi państwami i narodami. 

– Ukraina powoli ale bezustannie posuwa się ku integracji z 
Unią Europejską. W jaki sposób Służba Bezpieczeństwa Ukrai-
ny sprzyja temu procesowi? Czy współpracuje ze służbami spe-
cjalnymi krajów europejskich, w jakich dziedzinach?

– Służba Bezpieczeństwa Ukrainy staje się europejską służbą 
specjalną i w tym kierunku aktywnie się reformuje. Dostosowując 
się do standardów europejskich wprowadziliśmy demokratyczną 
kontrolę naszej działalności. Wzięto także pod uwagę główne za-
sady takiej kontroli, które są podane w rekomendacjach ZPRE. 

Współpracę z innymi służbami specjalnymi SBU buduje po-
przez ścisłą współpracę przeciwko takim współczesnym zagro-
żeniom, jak międzynarodowy terroryzm, przestępczość zorgani-
zowana, rozpowszechnienie broni masowego rażenia, korupcja, 
przemyt i nielegalna migracja a także zapewniając bezpieczeństwo 
energetyczne. Chyba Pan rozumie, że tym zagrożeniom możemy 
przeciwdziałać tylko wspólnie, konsolidując wysiłki całej światowej 
społeczno-
ści. 

Obecnie 
Służba Bez-
pieczeństwa 
U k r a i n y 
w s p ó ł p r a -
cuje ze 108 
s ł u ż b a m i 
specjalnymi 
i organami 
w y m i a r u 
sprawiedli-
wości kra-
jów part-
n e r s k i c h , 
w szczegól-
ności kra-
jów człon-
k o w s k i c h 
NATO. Tur-
cja, Polska, 
N i e m c y , 
Wielka Bry-
tania, USA 
– to są nasi 
k l u c z o w i 
partnerzy w 
k w e s t i a c h 
p r z e c i w -
d z i a ł a n i a 
p r z e s t ę p -
czości zor-
ganizowanej. 

Jednym ze sposobów dwustronnej współpracy Służby Bezpie-
czeństwa Ukrainy z kolegami z innych krajów jest przeprowa-
dzanie wspólnych operacji, co według służb specjalnych naszych 
sojuszników pozwala patrzeć na Ukrainę jako stałego i pewnego 
partnera w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Szczególne znaczenie w dzisiejszych warunkach ma wielo-
stronna współpraca Służby Bezpieczeństwa Ukrainy z instytucja-
mi i organizacjami europejskimi i międzynarodowymi, zwłaszcza 
z NATO, UE, ONZ, OBWE, ZPRE.

Owocna współpraca łączy nas również ze specjalistycznymi 
międzynarodowymi organizacjami – Międzynarodowym Komite-
tem ds. Kontroli Narkotyków, Biurem ONZ ds. Kontroli Narko-
tyków, Inicjatywą Współpracy Europy Południowo-Wschodniej 
oraz odpowiednimi instytucjami Rady Europy i UE.

W sferze przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmo-
wi działalność Służby Bezpieczeństwa Ukrainy sprzyja współ-
działaniu z antyterrorystycznymi jednostkami NATO, GUAM, 
Unii Europejskiej i ONZ, Antyterrorystycznym Centrum krajów 
członkowskich WNP. Na Ukrainie, przy wparciu partnerów, od-
bywa się proces stworzenia Międzynarodowego Centrum Anty-
terrorystycznego.

Stale są przeprowadzane antyterrorystyczne szkolenia, w 
których uczestniczą jednostki specjalne państw członkowskich 
NATO.

Z powodu organizacji przez Ukrainę i Polskę Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej w 2012 roku służby specjalne naszych 
państw już zawarły umowę o ochronie obywateli. We wrześ-
niu 2009 roku we Lwowie szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 
Walentyn Naływajczenko i szef Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego Polski Krzysztof Bondaryk podpisali porozumie-
nie o współpracy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa 
podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Zbliża-
nie się terminu rozegrania Mistrzostw będzie sprzyjało coraz 
ściślejszej współpracy.

Rozmawiał Walenty WAKOLUK

Круглий стіл

Прочитай і вирушай!
Буклет із таким закликом видала Асоціація захисту прав молоді 

Волині за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща у 
Луцьку. Мета проекту – детальніше поінформувати громадян України, 
зокрема лучан, про вимоги та правила оформлення візових документів 
до сусідньої країни.

Асоціація захисту прав молоді Волині є фундатором громадської іні-
ціативи «Європа без бар’єрів». За час свого існування члени асоціації 
провели чотири моніторингових соціологічних дослідження, що стосу-
ються спрощення оформлення віз, результати яких яскраво продемон-
стрували, що українці мало обізнані із цією темою. 

– Проводячи дослідження, ми побачили, що громадяни України не-
достатньо інформовані про правила оформлення візової документації 
та про угоду спрощеного прикордонного руху між Україною та Поль-
щею, – повідомила на круглому столі, присвяченому цій темі, Ірина 
Омельчук, координатор проектів Асоціації захисту прав молоді Волині. 
– Це і було поштовхом видати інформаційний буклет.

Цей буклет з промовистим гаслом знайомить українців із правилами 
оформлення віз до Республіки Польща та зони „Шенгену”, з переліком 
документів, які необхідно подати, з платою за обробку заяв про оформ-
лення віз, зі строками розгляду цих заяв, інформує про правила оформ-
лення багаторазових віз і правила Місцевого прикордонного руху між 
Польщею та Україною.

– З 15 січня 2008 року набрала чинності Угода про спрощення оформ-
лення віз між країнами ЄС та Україною. Метою цієї Угоди є спрощення 
оформлення віз громадянам України для запланованого перебування на 
території ЄС не більше 90 днів за період 180 днів, – про це розповів Ан-
джей Кухарчук, Консул Республіки Польща у Луцьку. – У минулому році 
ГенКонсульство видало більше 80 тисяч віз типу А, В, С, D. Порівняно із 
2008-им це прогрес на 11 тисяч віз. Слід зазначити, що 2,5 тисячі громадян 
України з тих чи інших причин отримали відмову в оформленні візи. Але 
головною причиною є необізнаність людей про умови видачі віз.

– Зараз великою проблемою є непоінформованість населення. Тому 
ідея видати буклет, де інформація буде подана у простій формі, дуже 
нам сподобалася, і ми її підтримали. Думаю, що цей буклет допоможе 
багатьом людям, які звертаються до нас, – впевнений Консул.

Також пан Консул зауважив, що спостерігається  позитивна тенден-
ція, оскільки за минулі роки кількість громадян, що звертаються у Кон-
сульство, набагато збільшилася. А це означає, що все більше людей їдуть 
до Польщі.

– Мало не щодня ми звертаємося до Генерального Консульства Республі-
ки Польща у Луцьку із проханням про відкриття віз, тому що нині активізу-
ється співпраця між Луцьком та містами-партнерами у Польщі, що дає мож-
ливість обмінюватися досвідом. Нам не відмовляють, за що ми дуже вдячні. 
І варто зазначити, що зараз порядок оформлення віз набагато спрощений, 
– розповіла Віра Кудрявцева, начальник сектору проектної роботи Луцької 
міської ради.

Цю інформацію підтвердив і Консул Анджей Кухарчук, який запев-
нив, що зараз біля  Консульства немає черг:

– Сьогодні, щоб оформити візу, не потрібно записуватися і брати та-
лони. Черг немає, а якщо з’являться, то ми готові відкрити додаткові ві-
конця для зручності лучан.

До речі, пан Консул розповів і про два нововведення. Перше уже діє – 
туристичні фірми можуть оформлювати візову анкету через Інтернет. А 
друге – у найближчих планах: у Києві та Львові незабаром відкриються 
візові центри. Аня ТЕТ

Przeczytaj i ruszaj!
Broszurę z zaproszeniem o takiej treści wydało Stowarzyszenie Ochrony 

Praw Młodzieży Wołynia przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku. 
Celem projektu jest udostępnienie obywatelom Ukrainy, zwłaszcza mieszkań-
com Łucka, ścisłej informacji  o zasadach i wymogach rejestracji dokumentów 
wizowych do Polski.

Stowarzyszenie Ochrony Praw Młodzieży Wołynia jest twórcą inicjatywy 
publicznej „Europa bez barier”. Od momentu powstania, członkowie Stowarzy-
szenia przeprowadzili cztery monitorowane badania socjologiczne w sprawie 
ułatwień wizowych, wyniki których jasno wykazały, że Ukraińcy są niedosta-
tecznie zaznajomieni z tym tematem.

– W trakcie badań zauważyliśmy, że obywatele Ukrainy są w niedostatecz-
nym stopniu poinformowani o zasadach rejestracji dokumentów wizowych 
oraz o umowie o uproszczonym ruchu granicznym między Ukrainą i Polską. 
Stało się to impulsem do opublikowania broszury informacyjnej – zawia-
domiła podczas obrad okrągłego stołu poświęconego temu tematowi Iryna 
Omelczuk, koordynator projektów Stowarzyszenia Ochrony Praw Młodzieży 
Wołynia.

Książeczka o wymownym tytule informuje Ukraińców o zasadach rejestra-
cji dokumentów wizowych, które pozwalają na otrzymanie wiz do RP i stre-
fy „Schengen”. Zawiera wykaz dokumentów, które należy przedstawić wraz z 
opłatą za rozpatrzenie wniosku wizowego, z terminami rozpatrywania tych 
oświadczeń. Czytelnik broszury zostanie też poinformowany o zasadach re-
jestracji dokumentów wizowych w celu wielokrotnego przekraczania granicy 
oraz o przepisach dotyczących małego ruchu granicznego między Polską a 
Ukrainą.

– 15 stycznia 2008 roku weszła w życie umowa o ułatwieniach wizowych 
między UE i Ukrainą. Celem niniejszej umowy jest wprowadzenie ułatwień 
w wydawaniu wiz obywatelom Ukrainy na planowany pobyt w UE nie dłużej 
niż 90 dni w okresie 180 dni – powiedział Andrzej Kucharczuk, Konsul RP 
w Łucku. – W ciągu ostatniego roku Konsulat Generalny w Łucku wydał po-
wyżej 80 tysięcy wiz typu A, B, C, D. W porównaniu z rokiem 2008 liczba ta 
wzrosła o 11 tysięcy wiz. Należy zauważyć, że  2,5 tysiącom obywateli Ukrainy 
z różnych powodów odmówiono wydania wizy. Jednak głównym powodem 
odmów pozostaje niewiedza ludzi na temat warunków wydawania wiz. 

– Poważnym problemem pozostaje brak informacji wśród ludności. Tak 
więc jesteśmy bardzo zadowoleni z pomysłu opublikowania broszury, gdzie 
potrzebne informacje są przedstawiane w prostej formie. Dlatego też wsparli-
śmy tę inicjatywę. Uważam, że broszura pomoże wielu ludziom, którzy przyj-
dą do nas – stwierdził konsul.

Zaakcentował również pozytywną tendencję wzrostu liczby obywateli 
Ukrainy odwiedzających konsulat co oznacza, wzrost liczby osób odwiedza-
jących Polskę.

– Niemal codziennie zwracamy się do Konsulatu Generalnego RP w Łucku 
z prośbą o rozpatrzenie wniosków wizowych, ponieważ współpraca między 
Łuckiem a jego partnerami w Polsce staje się coraz aktywniejsza. Nie dosta-
jemy odmów, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Chciałabym zauważyć, że 
dzisiejsza droga wydania wiz jest o wiele łatwiejsza – stwierdza pani Wiera 
Kudriawcewa, kierownik departamentu ds. prac projektowych Łuckiej Rady 
Miejskiej.

Informacja ta została potwierdzona przez konsula Andrzeja Kucharczuka, 
który zapewnia, że obecnie pod konsulatem nie ma żadnych kolejek.

– Dziś, aby otrzymać wizę, nie jest wymagana poprzednia rejestracja i 
kupony. Kolejek nie ma, a jeśli się pojawią, jesteśmy gotowi otworzyć nowe 
okienka dla wygodniejszego obsługiwania mieszkańców Łucka.

Przy okazji, konsul opowiedział o dwóch nowościach. Pierwsza z nich już 
jest aktywowana – firmy turystyczne mogą składać wnioski wizowe przez In-
ternet. Druga pozostaje w planach: w Kijowie i Lwowie wkrótce zostaną ot-
warte centra wizowe. Ania TET
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видачу, вже не кажучи про те, 
щоб повідомити дільниці за-
вчасно. Щоразу членам ДВК 
доводилося або приїжджати 
особисто, або питати у колег, 
що діється в окружній, бо до-
дзвонитися було важко. А якщо 
щастило, то у більшості випад-
ків доводилося розмовляти з 
чомусь постійно знервованими 
чи заклопотаними представни-
ками окружної комісії.

 Взагалі, отримати інформа-
цію було досить проблематич-
но. ОВК або засідала (завжди 
із запізненням і надзвичайно 
довго), або «зашивалася» з 
терміновою роботою, або його 
члени просто конфліктували 
між собою чи з Держреєстром. 

А відповіді на питання пра-
цівникам дільничних комісій 
були вкрай необхідні, бо як 
уже зазначалося, навчання, 
організоване ЦВК, не було ре-
зультативними. Більше того, 
начальник відділу ведення 
Державного реєстру виборців 
Наталія Гальченко заявила, що 
тренери неправильно поінфор-
мували членів ДВК стосовно 
деяких важливих і супереч-
ливих питань. Наприклад, на 
першому семінарі ними було 
заявлено, що 17-го січня діль-
нична виборча комісія не має 
права дозволяти громадянам, 
відсутнім у списку виборців, 
голосувати, а повинна направ-
ляти таких до суду. Натомість 

представники окружної комісії 
та Держреєстру в один голос 
цитували 475 постанову ЦВК і 
звинувачували ДВК у перешко-
джанні волевиявлення грома-
дян, якщо комісія відмовлялась 
вносити людину в додатковий 
список під час голосування. 
Хоча ні ОВК, ні відділ веден-
ня Державного реєстру ви-
борців не провели публічного 
роз'яснення щодо того, як ді-
яти, і не дали з цього приводу 
письмового розпорядження. 

Незрозумілою залишалася й 
ситуація з голосуванням за міс-
цем проживання. Спочатку ка-
зали, що потрібна лише заява, 
потім вимагали ще й медичну 
довідку або акт обстеження. 
Через такі суперечності деякі 
дільниці боялися виїжджати 
до виборців і чекали до 11-ї на 
вказівки, яких так і не надій-
шло. Взагалі, цього року багато 
бувалих працівників виборчих 
комісій почувалися покину-
тими напризволяще. Авжеж, 
вказівок від ОВК обмаль, зате 
у пресі справжній інформацій-
ний терор: поправки до закону, 
постанови Конституційного 
Суду, зниклі гроші різних ОВК, 
кримінальна відповідальність, 
фальшиві бюлетені, спроби зі-
рвати вибори… 

Нелегко було і з транспор-
том. ОВК № 22 уклала договір 
з «Морячок таксі» на надан-
ня транспортних послуг. Але 

рано-вранці 17-го, коли ДВК-
івці поспішали на дільниці, їм 
доводилося довго очікувати 
своє таксі на тріскучому мо-
розі, інколи по годині, а потім 
йти пішки до маршруток, яких 
в неділю вранці було обмаль. 
Оператор на дзвінки не відпо-
відала, зате згодом дзвонила і 
вибачалася, пропонуючи ком-
пенсувати гроші за маршрутку. 
Постає питання: навіщо скла-
дати договір з однією фірмою, 
якщо вона неспроможна обслу-
жити всі дільниці? Хто нагрів 
на цьому руки? Можливо, це 
взагалі була спланована спроба 
перешкодити голосуванню?

Сподіваюся, в другому турі 
вдасться уникнути зазначених 
проблем. Склад ОВК і ДВК по-
винен змінитися: на відміну від 
першого туру, коли у комісії 
було по 1-2 представника від 
кожного з 18-ти кандидатів, 
тепер буде по 8 від двох штабів 
(ПР та БЮТ). Та все ж буде не-
просто через суттєве скорочен-
ня складу ДВК (з 26-ти до 16-ти 
). Не радує також можливий 
антагонізм представників різ-
нополярних політичних табо-
рів, бо деякі з них є справжні-
ми фанатами своїх лідерів. Та 
думаю, нам не забракне здоро-
вого глузду і відповідальності, 
щоб виконати свій громадян-
ський обов’язок.

Вибори 2010: 
яким буде ІІ тур?

Олекса РОГОЗА

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

Wybory 2010: 
jaka będzie II tura?
tywnie, nie mówiąc już o tym, żeby 
dzielnice zawiadomić zawczasu. 
Raz po raz członkowie DKW mu-
sieli albo przyjeżdżać osobiście, 
albo pytać u kolegów, co się aktual-
nie odbywa w komisji obwodowej, 
bowiem dodzwonić się do niej było 
bardzo ciężko. A jeżeli się już uda-
wało, to w większości przypadków 
należało rozmawiać z niewiadomo 
dlaczego zdenerwowanymi czy 
zafrasowanymi przedstawicielami 
Komisji Obwodowej.

 W ogóle otrzymanie jakiejś 
informacji było prawie niemożli-
we. OKW albo miała posiedzenie 
(zawsze z opóźnieniem i niezwykle 
długo), albo «tonęła» w pilnej pra-
cy, albo jej członkowie po prostu 
spierali się między sobą lub z Pań-
stwowym Rejestrem. 

A odpowiedzi na pytania po-
trzebne były pracownikom Komisji 
Wyborczych bardzo pilnie, ponie-
waż jak już pisaliśmy, szkolenie 
zorganizowane przez CKW nie 
udzieliło odpowiedzi na wszystkie 
kwestie. Co więcej, kierownik Dzia-
łu Prowadzenia Państwowego Reje-
stru Wyborców Natalia Galczenko 
oświadczyła, że trenerzy niedokład-
nie poinformowali członków DKW 
odnośnie niektórych ważnych i 
trudnych zagadnień. Na przykład, 
na pierwszym seminarium poda-
no, że 17-gо stycznia Dzielnicowe 
Komisje Wyborcze nie mają prawa 
pozwalać na głosowanie obywate-
lom, których nazwisk nie ma w li-
ście wyborców i muszą kierować ich 

do sądu. Natomiast przedstawiciele 
Obwodowej Komisji i Państwowe-
go Rejestru powoływali się na 475 
uchwałę CKW i oskarżali DKW o 
przeszkadzanie obywatelom w wy-
rażaniu swojej woli, jeśli komisja w 
dzień głosowania odmawiała wnie-
sienia nazwiska na listę dodatkową. 
Przy tym ani OKW ani DPPRW nie 
podały publicznych wyjaśnień, jak 
należy postępować ani nie wydały z 
tego powodu pisemnego rozporzą-
dzenia. 

Nie zrozumiałą pozostawała także 
sytuacja z głosowaniem w miejscu 
zamieszkania. Do tego wymagano 
pierwotnie tylko pisemnego poda-
nia, potem jeszcze zaświadczenia le-
karskiego albo listy badawczej. Przez 
takie sprzeczności niektóre dzielnice 
bały się wyjeżdżać do wyborców i 
oczekiwały do godziny 11-ej na wska-
zówki, które nie nadeszły. W ogóle 
tego roku wielu doświadczonych 
pracowników Komisji Wyborczych 
czuło się porzuconymi i zdanymi na 
łaskę losu. Chociaż od OKW wyjaś-
nień zabrakło, to prasa uczyniła praw-
dziwy informacyjny terror: korekty 
do ustaw, uchwały konstytucyjnego 
sądu, kolejno znikające pieniądze róż-
nych OKW, kryminalna odpowie-
dzialność, fałszywe biuletyny, próby 
zerwania wyborów... 

Były również zakłócenia zwią-
zane z transportem. OKW nr 22 
podpisała umowę z taksówkami 
«Marynarzyk Taxi» na świadcze-
nie usług transportowych. Ale 
wczesnym rankiem 17-gо stycznia, 

kiedy pracownicy DKW śpieszyli 
do swoich okręgów, musieli długo 
- niekiedy prawie godzinę - czekać 
na swoją taksówkę na trzaskającym 
mrozie. A potem później zmusze-
ni byli pieszo biec do mikrobusów, 
których jak to w niedzielę rano, 
było za mało. Operator na telefony 
nie odpowiadał, a później dzwonił i 
przepraszał, oferując rekompensatę 
za bilet autobusowy. Pozostaje pyta-
nie: po co sporządzać umowę tylko 
z jedną firmą, jeśli ona nie potrafi 
obsłużyć wszystkich okręgów? Kto 
na tym zyskał? A być może była to 
w ogóle zaplanowana próba prze-
szkodzenia w głosowaniu?

Spodziewam się że, w drugiej tu-
rze uda się uniknąć wymienionych 
problemów. Zestaw OKW i DKW 
zmieni się: w odróżnieniu od pierw-
szej tury, kiedy w komisjach było po 
1-2 przedstawicieli każdego z 18-tu 
kandydatów, teraz będzie tylko po 
8 reprezentantów z dwóch sztabów 
(PR a BJuT). Jednak nie będzie aż 
tak łatwo, chociażby z uwagi na 
znaczne zmniejszenie ilości człon-
ków DKW (z 26-u do 16-tu). Nie 
cieszy też ewentualny antagonizm 
przedstawicieli skonfliktowanych 
politycznych sztabów, bowiem 
niektórzy z nich są prawdziwymi 
fanatykami swoich liderów. Jednak 
mimo tego mam nadzieję, że nie 
zabraknie nam zdrowego rozsądku 
i odpowiedzialności, żeby spełnić 
swój obywatelski obowiązek.

Ołeksa ROGOZA

Ukraiński kłopot 
z Banderą 

Do Polski coraz częściej docierają z Ukrainy 
wiadomości budzące niepokój. Dotyczą one sta-
wiania pomników Stepanowi Banderze, nadawania 
jego imienia ulicom oraz gloryfikowania ukra-
ińskich formacji nacjonalistycznych z okresu II 
wojny światowej. Dla Polaków jest to szczególnie 
bolesne, ponieważ nasza pamięć historyczna prze-
chowuje wspomnienia o rzezi, jakiej w 1943 roku 
na Wołyniu i w Galicji dokonały oddziały bande-
rowców. Wielu polskich historyków podkreśla, że 
wymordowanie od 60 do 80 tysięcy naszych roda-
ków spełniało wszelkie kryteria ludobójstwa.

Jaka była rola Stepana Bandery w tych wydarze-
niach? Chociaż on sam nie brał udziału w rzeziach 
na Wołyniu, gdyż był internowany przez Niemców, 
to jednak – jak zauważa profesor Andrzej Chojnow-
ski – „był ojcem duchowym i po części organizacyj-
nym tego wielkiego ataku na Polaków. Koncepcja 
„Ukrainy bez Lachów” zrodziła się w jego kręgu po-
litycznym. W krwawy sposób skonkretyzowali ją już 
jego bliscy współpracownicy, ale to nie umniejsza 
jego odpowiedzialności”.

Polscy komentatorzy nie mają wątpliwości, że 
wybór Bandery do panteonu bohaterów odrodzo-
nego państwa ukraińskiego oraz budowanie toż-
samości narodowej na jego kulcie utrudni proces 
pojednania między naszymi krajami. Ale problem 
z zaakceptowaniem Bandery jako pozytywnego bo-
hatera mają nie tylko Polacy, lecz także większość 
mieszkańców Ukrainy.

Pierwsze pęknięcie – 
wśród nacjonalistów 

Postać historyczna, żeby stała się rzeczywistym 
bohaterem narodowym, musi przekonać do siebie 
większość obywateli. Świat jej wartości musi zostać 
przyjęty jako własny przez większość społeczeństwa. 
Tymczasem osoba Bandery, zamiast łączyć Ukraiń-
ców, jest dziś raczej źródłem podziałów, i to na róż-
nych poziomach.

Pierwszy poziom dotyczy samego środowiska 
ukraińskich nacjonalistów. W 1940 r. wewnątrz 
Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistów (OUN) do-
szło do rozłamu na zwolenników Andrija Melny-
ka i Stepana Bandery. Pierwsi opowiedzieli się za 
bliższą współpracą z Niemcami i stworzyli później 
u ich boku jako zalążek własnej armii Dywizję SS 
„Galizien” („Hałyczyna”). Drudzy też kooperowali 
z hitlerowcami, organizując w porozumieniu z nimi 
batalion „Nachtigall”, jednak pozostawali bardziej 
niezależni od Niemców. 

30 czerwca 1941 r. banderowcy bez wiedzy i zgo-
dy Berlina ogłosili we Lwowie akt niepodległości 
Ukrainy, co wywołało wściekłość Hitlera. W rezul-
tacie Bandera został internowany.

Jak wspomina Bohdan Osadczuk, zanim ban-
derowcy zaczęli rzeź Polaków, wiosną 1943 r. do-
konali zbiorowych mordów na melnykowcach i 
bulbowcach (partyzantach Tarasa Bulby). Różnice 
taktyczne i personalne urosły do takich rozmiarów, 
że skończyło się na krwawej łaźni. Skrytobójczych 
zabójstw na działaczach konkurencyjnych ugrupo-
wań dokonywała Służba Bezpieczeństwa banderow-
skiego OUN. 

Celem było podporządkowanie sobie ukraiń-
skiego społeczeństwa na Wołyniu. Działacz melny-
kowskiego OUN Hryhoryj Steciuk tak wspominał 
ówczesne wydarzenia: „Banderowska «rewolucja» 
– to zniszczenie wołyńskiej inteligencji, to zniszcze-
nie przodującej społeczności chłopskiej, to fizyczne 
zniszczenie całego Wołynia razem z ukraińską pra-
wosławną Cerkwią”.

Pierwszą formacją zbrojną, która używała nazwy 
UPA, byli wspomniani bulbowcy. Ich dowództwo 
zostało jednak wymordowane, gdyż nie zgodziło się 
na podporządkowanie banderowcom i na politykę 
czystek etnicznych. Sam Taras Bulba odmówił eks-
terminowania polskiej ludności, tłumacząc: „Uwol-
nić jakieś terytorium od mniejszości narodowych 
może tylko suwerenne państwo drogą wymiany 

Nie można nie zauważyć, że już od dłuższego czasu Ukraina i Polska prowadzą jednostronne „mono-
logi” dotyczące stosunkόw ukraińsko - polskich okresu II wojny światowej.  Tak ważny i bolesny temat, 
jakim jest stosunek do OUN-UPA nie może być raz i na zawsze roztrzygniony bez powołania komisji 
międzypaństwowej z udziałem polskich i ukraińskich historykόw i naukowcόw.  A narazie mamy tak 
„piękny” prezent od odchodzącego prezydenta Ukrainy. Nadanie Bohatera Ukrainy tak kontrowersyjnej 
postaci jak Stepan Bandera, jest wymownym i swoistym kamieniem milowym na drodze Ukrainy do 
wspόlnoty europejskiej. 

Proponujemy uwadze czytelnikόw „Monitora Wołyńskiego” przedruk artykułu z polskiej gazety 
„Rzeczpospolita” autorstwa Grzegorza Gόrnego jako jeden z przykładόw „monologu” (tekst ukazał się 
na łamach dziennika w październiku 2009 roku). 

Український клопіт
з Бандерою 

До Польщі з України все частіше надходить 
інформація, що викликає занепокоєння. Стосу-
ється вона відкриття пам'ятників Степану Банде-
рі, перейменування його іменем вулиць, а також 
прославляння українських націоналістичних 
формувань періоду Другої світової війни. Для 
поляків ця тема особливо болюча, оскільки наша 
історична пам'ять зберігає спогади про різню, 
яку в 1943 році на Волині і Галичині зчинили за-
гони бандерівців. Багато польських істориків під-
креслює, що винищення від 60 до 80 тисяч наших 
співвітчизників мало всі риси геноциду.

Якою була роль Степана Бандери в цих поді-
ях? Хоч сам він не брав участі в різні на Волині, 
оскільки був арештований німцями, проте, як 
зауважує професор Анджей Хойновскі, „був ду-
ховним батьком та частково організатором цієї 
великої атаки на поляків. Концепція „Україна 
без ляхів” народилася в його політичному ото-
ченні. У кровопролитний спосіб реалізували її 
вже його близькі соратники, але це не зменшує 
його відповідальності”.

Польські коментатори не мають сумніву, що 
внесення Бандери до пантеону героїв відродже-
ної української держави, а також формування 
національної свідомості на його культі усклад-
нить процес зближення наших країн. Але про-
блему зі сприйняттям Бандери як позитивного 
героя мають не тільки поляки, а й більшість 
мешканців України.

Перший розкол – 
у середовищі націоналістів 
Історична постать, щоб стати справжнім 

національним героєм, повинна отримати при-
хильність більшості громадян. Її цінність пови-
нна прийняти, як власні, більшість суспільства. 
Натомість, постать Бандери, замість сприяння 
об'єднанню українців, сьогодні швидше є при-
чиною поділів, до того ж на різних рівнях.

Перший рівень стосується самого середови-

ща українських націоналістів. У 1940 р. усереди-
ні Української Організації Націоналістів (ОУН) 
дійшло до розколу на прихильників Андрія 
Мельника і Степана Бандери. Перші висловили-
ся за тіснішу співпрацю з Німеччиною, наслід-
ком чого пізніше стало створення Дивізії СС 
„Галичина” („Galizien”), що повинна була стати 
зародком власної армії. Другі також співпрацю-
вали з гітлерівцями, організувавши у співпраці з 
ними батальйон „Нахтігаль”, проте залишалися 
більш незалежними від них.

30 червня 1941 р. бандерівці без відома і зго-
ди Берліна оголосили у Львові Акт незалежності 
України, що викликало невдоволення Гітлера. У 
результаті Бандера був арештований.

Як згадує Богдан Осадчук, перш, ніж банде-
рівці почали різню поляків, весною 1943 р. вони 
здійснили масові вбивства мельниківців і буль-
бовців (партизанів Тараса Бульби). Тактичні та 
особисті відмінності збільшилися до таких роз-
мірів, що все закінчилося кривавою бійнею. Під-
ступні вбивства діячів конкуруючих угруповань 
здійснювала Служба безпеки ОУН (б).

Метою було підпорядкування собі укра-
їнського населення на Волині. Діяч ОУН (м) 
Григорій Стецюк так згадував ті події: „Банде-
рівська „революція” – це знищення волинської 
інтелігенції, це знищення передового сільського 
населення, це фізичне знищення всієї Волині ра-
зом з українською православною церквою”. Пер-
шим збройним формуванням, яке використало 
назву УПА, були згадані бульбовці. Їхнє коман-
дування було знищене, оскільки не погодилося 
з підпорядкуванням бандерівцям і з політикою 
етнічних чисток. Сам Тарас Бульба відмовився 
винищувати польське населення, пояснюючи: 
„Звільнити якусь територію від національних 
меншин може тільки суверенна держава шля-
хом обміну населенням, а не регулярна армія 
шляхом репресій. За ворожі польські вчинки 
– карати лише винуватців, а не все населення. 

Варто зауважити, що вже протягом тривалого часу Україна і Польща ведуть односторонні 
“монологи” на тему українсько-польських стосунків періоду Другої світової війни. Така важ-
лива і болюча проблема, як ставлення до ОУН-УПА, не може бути раз і назавжди вирішена 
без створення міждержавної комісії за участю польських та українських істориків і науковців. 
Наразі ж маємо “гарний” подарунок від Президента України, термін перебування якого на цій 
посаді завершується. Присвоєння звання Героя України такій суперечливій постаті, як Степан 
Бандера, – виразна і своєрідна віха на шляху України до європейської спільноти.

Пропонуємо увазі читачів “Волинського монітора” передрук статті з польської газети 
„Rzeczpospolita” авторства Ґжегожа Ґурного як один з прикладів “монологу” (текст з’явився на 
сторінках газети у жовтні 2009 року).
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ludności, a nie regularna armia drogą represji. Za 
wrogie akty polskie – karać tylko samych winowaj-
ców, a nie wszystką ludność. Zasadę kolektywnej 
oraz rodzinnej odpowiedzialności mogą stosować 
tylko barbarzyńcy, a nie kulturalna armia”. Jego ar-
gumenty nie przekonały jednak banderowców, któ-
rzy przejęli nazwę UPA, a sam Bulba ledwo zdołał 
ujść z życiem.

Myliłby się ktoś, kto by uważał, że te zbrod-
nie nie mają dziś żadnego znaczenia. Otóż krew 
przelana kilkadziesiąt lat temu wciąż dzieli środo-
wiska ukraińskich nacjonalistów. (...) Kilkanaście 
lat temu na Ukrainie byłem świadkiem tego, jaką 
niechęcią darzyli się nawzajem: liderka bande-
rowców – Sława Stećko, i przywódca melnykow-
ców – Mykoła Pławiuk. Do dziś wszelkie próby 
pojednania dwóch zwaśnionych środowisk koń-
czą się klęską.

Drugie pęknięcie –
na Ukrainie Zachodniej 

W II RP największymi przeciwnikami OUN nie 
byli otwarci wrogowie ukraińskich aspiracji niepod-
ległościowych, lecz ci, którzy dążyli do pojednania 
polsko-ukraińskiego. W 1931 r. zamordowany został 
wysoki urzędnik MSZ Tadeusz Hołówko planujący 
porozumienie z Ukraińcami. Właśnie dlatego lide-
rzy OUN uznali go za szczególnie niebezpiecznego 
dla sprawy ukraińskiej. Powiedział mi to osobiście 
podczas rozmowy w Kijowie ostatni dowódca UPA 
(w latach 1950 – 1954) pułkownik Wasyl Kuk: „On 
nas rozbrajał ideologicznie. Z endekami sytuacja 
była przynajmniej jasna: my tu, a oni tam. Hołówko 
rozmywał podziały”.

Jeszcze bardziej tępieni przez ukraińskich na-
cjonalistów byli jednak ich rodacy, którzy tak-
że „rozmywali podziały”. Dlatego terror OUN w 
większym stopniu niż Polaków dotykał tych Ukra-
ińców, którzy starali się być lojalnymi obywatelami 
Rzeczypospolitej. Dla porównania: w II RP bojów-
ki OUN dokonały 25 zamachów na Polaków i aż 36 
na Ukraińców. Zamordowani zostali wówczas tak 
wybitni działacze społeczni, jak np. ksiądz Izydor 
Twerdochlib – znany pisarz i poeta, Iwan Matwi-
jas – dyrektor gimnazjum ukraińskiego we Lwowie, 
czy Iwan Babij – dyrektor takiej samej placówki w 
Przemyślu.

Podczas II wojny światowej ofiarami UPA na 
Wołyniu i w Galicji padali nie tylko Polacy, ale także 
ci Ukraińcy, którzy realizowali chrześcijańską zasa-
dę miłości bliźniego i ukrywali przed nacjonalista-
mi swych polskich sąsiadów. W 2007 r. IPN wydał 
książkę „Kresowa Księga Sprawiedliwych 1939 – 
1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych 
eksterminacji przez OUN i UPA”. Jej autor Romuald 
Niedzielko udokumentował 1341 przypadków po-
mocy udzielanej Polakom przez Ukraińców. Dla 384 
z nich zakończyło się to egzekucją z rąk własnych 
rodaków.

Terror UPA wobec Ukraińców nie ustał po woj-
nie. Znam osobiście relację Ukrainki ze Lwowa, któ-
rej połowę rodziny wymordowali upowcy. Najechali 
na jej dom tylko dlatego, że znajdował się tam mło-
dy, 19-letni chłopak, którego komuniści siłą wcielili 
do Armii Czerwonej i który został zmuszony przejść 
szlak bojowy aż do Niemiec. To wystarczyło, aby na-
cjonaliści wydali na niego wyrok śmierci. Lwowski 
historyk Jarosław Hrycak opowiada, że po wojnie 
całe dorastające pokolenie w Galicji straciło z powo-
du UPA szansę na awans cywilizacyjny, gdyż wybór 
kariery naukowej czy społecznej narażał na wyrok z 
rąk nacjonalistów.

Do dziś wielu ludzi na Ukrainie Zachodniej ma 
wielki żal do nacjonalistów, że wymordowali tak 
wielu swoich rodaków. Nadal przecież żyją potom-
kowie tych ofiar, którzy pamiętają, kim byli kaci ich 
przodków.

Trzecie pęknięcie –
 w państwie ukraińskim 

W największym stopniu jednak postać Bandery 
jest źródłem napięć i konfliktów w skali całego pań-
stwa ukraińskiego. Ukrainę Zachodnią, ów matecz-
nik nacjonalizmu, zamieszkuje zaledwie 17 proc. 
ludności kraju. Zdecydowana większość obywateli 
Ukrainy, zwłaszcza na wschodzie, na południu i w 
centrum, szczerze Bandery nie cierpi. Jest on – jak 
mówi Jarosław Hrycak – jedną z najbardziej zniena-
widzonych osób.

(...) Dla większości Ukraińców mieszkających na 
wschód od Zbrucza OUN-UPA to banda morder-
ców, zdrajców i kolaborantów. Nazwisko Bandery 
jest dla nich synonimem faszyzmu. Według Hryca-
ka „nie ma bardziej kontrowersyjnego zjawiska w 
historii Ukrainy niż UPA. Nic tak bardzo nie dzieli 
naszego społeczeństwa”.

Trudno więc przypuszczać, że Bandera stanie 
się nagle bohaterem, który zjednoczy większość 
Ukraińców. Tym bardziej że jego kult jest nie do 
zaakceptowania dla niemal wszystkich mniejszości 
narodowych, głównie zaś dla najliczniejszej, oko-
ło 10-milionowej społeczności rosyjskiej. Także 
wśród mniejszości żydowskiej nie wywołuje za-
chwytu gloryfikacja integralnego nacjonalizmu z 
lat 30. i 40. minionego wieku. Żydzi zresztą nie-
ustannie przypominają o ukraińskich formacjach 
pomocniczych, które w czasie Holokaustu współ-
pracowały z Niemcami. Rozpoczęty niedawno pro-
ces Demianiuka zapewne znów stanie się okazją do 
żydowskich opowieści o „wrodzonym antysemity-
zmie” Ukraińców.

Czwarte pęknięcie – 
we Wspólnocie Europejskiej 
Gdyby Ukraińcy chcieli uczynić Banderę swoim 

bohaterem narodowym, warto zadać im pytanie, na 
jakich fundamentach ideowych zamierzają budować 
własną tożsamość. Skład narodowego panteonu to 
czytelny sygnał wartości, na jakich chcemy się w 
przyszłości oprzeć. Zwolennicy tradycji OUN-UPA 
odpowiadają, że jest to dążenie do niepodległości 
oraz walka z nazizmem i komunizmem.

To jednak tylko część prawdy. Jak pisał emigra-
cyjny historyk Iwan Łysiak-Rudnyćkyj, OUN od po-
czątku swego istnienia miała charakter totalitarny 
i była zafascynowana faszyzmem oraz narodowym 
socjalizmem. (...) Nie do przyjęcia jest także wybra-
na przez ukraińskich nacjonalistów praktyka ekster-
minacji wrogów politycznych. To wszystko nie ma 
szans na akceptację nie tylko większości obywateli 
Ukrainy, ale także mieszkańców Europy.

W podobnej sytuacji znajdują się dziś inne naro-
dy, np. Chorwaci czy Słowacy. Jedynym momentem 
w XX wieku, gdy mogli się pochwalić własną pań-
stwowością, był okres II wojny światowej. Mogliby 
więc proklamować oficjalny kult swych bohaterów, 
którzy wywalczyli im niepodległość: Ante Paveli-
cia i ks. Josefa Tiso. A jednak zarówno Chorwaci, 
jak i Słowacy, budując swoją tożsamość po upadku 
komunizmu, nie zdecydowali się włączyć obu tych 
przywódców do swego narodowego panteonu. Nikt 
nie odmawiał im patriotyzmu. Okazało się, że to 
jednak za mało. Okolicznościami obciążającymi, 
które przeważyły nad zasługami obu polityków, były 
totalitarna ideologia oraz udział w ludobójstwie.

Dziś w Chorwacji i na Słowacji są ludzie, któ-
rzy czczą pamięć Pavelicia i ks. Tiso. Państwo im 
tego nie zabrania, ale też nie angażuje w to swego 
autorytetu. W tej sprawie panuje szeroka zgoda elit 
umysłowych i politycznych – istnieje powszechne 
przekonanie, że taki kult byłby szkodliwy dla jakości 
życia publicznego. Instynkt państwotwórczy pod-
powiada Chorwatom i Słowakom, że apoteoza obu 
przywódców doprowadziłaby do nowych podziałów 
w społeczeństwie i byłaby fatalnym sygnałem dla 
społeczności europejskiej. Dlatego w tych krajach 
byłaby niemożliwa taka sytuacja jak na Ukrainie, 
gdzie prezydent Juszczenko wziął udział w odsło-
nięciu pomnika Kłyma Sawura – dowódcy UPA na 
Wołyniu, który w największym stopniu odpowiada 
za zbrodnie na Polakach.

Trudno sobie wyobrazić lepszą wiadomość dla 
Kremla niż informacja o gloryfikacji Bandery na 
Ukrainie. W ten sposób moskiewscy propagandyści 
dostają silny oręż do ręki. Rosyjskie media są peł-
ne doniesień o „heroizacji nazistowskiego dziedzi-
ctwa” we Lwowie i Kijowie. Ukraina przedstawiana 
jest jako państwo nieobliczalne, potrafiące budować 
swoją tożsamość tylko według faszystowskich wzo-
rów. W domyśle pojawia się sugestia, że jedynie ro-
syjski protektorat nad Ukrainą jest w stanie zapobiec 
odradzaniu się upiorów przeszłości. Argumentacja 
ta w wielu zachodnich stolicach pada na podatny 
grunt. Tym bardziej że trudno zarzucić Rosjanom 
kłamstwo, gdy przypominają, iż OUN-UPA hołdo-
wała ideologii totalitarnej i odpowiada za masakry 
na ludności cywilnej. Jest wątpliwe, by w takiej sy-
tuacji Europa Zachodnia wykrzesała z siebie entu-
zjazm w obronie Ukrainy przed zakusami Rosji.

(...)
Co dalej? 

Wszystko, co zostało powyżej napisane, powinno 
prowadzić do wniosku, że nacjonaliści odwołujący 
się do dziedzictwa Bandery nie mogą dziś liczyć na 
Ukrainie na szerokie poparcie społeczne. Tak też 
jest. Wyniki wszystkich wyborów parlamentarnych 
pokazują, że wpływy nacjonalistów w państwie są 
marginalne. Więcej mandatów udaje im się uzy-
skać tylko na szczeblu lokalnym w pięciu zachod-
nich obwodach kraju. To właśnie tam na poziomie 
samorządowym, wkrótce po ogłoszeniu ukraińskiej 
niepodległości, pojawił się kult Bandery. Nigdy nie 
zdołał on jednak wyjść poza tamten region.

Nowy impuls nadała mu dopiero pomarańczo-
wa rewolucja, a zwłaszcza podział w obozie zwy-
cięzców. Skłóceni ze sobą Wiktor Juszczenko i Julia 
Tymoszenko rywalizują o miano większego patrioty. 
Zaczęli więc zabiegać o głosy narodowego elektora-
tu i kokietować środowiska nacjonalistów, które w 
zachodnich obwodach mogą stanowić języczek u 
wagi. W ten sposób fenomen Bandery wykroczył 
poza Ukrainę Zachodnią. Jego popularyzacji sprzyja 
fakt, że w XX-wiecznej historii Ukrainy nie ma zbyt 
wielu bohaterów, do których można się odwołać, by 
umocnić tożsamość narodu. Sojusznik Piłsudskiego, 
Semen Petlura, tak jak nie zdołał przekonać do swo-
ich planów większości Ukraińców w 1920 r., tak dziś 
nie jest w stanie przekonać ich potomków do swojej 
legendy. 

Nie jest to wystarczające wytłumaczenie. Chor-
waci i Słowacy mają jeszcze mniej kandydatów na 
XX-wiecznych bohaterów, a jednak rozsądek poli-
tyczny, odwaga cywilna i instynkt państwotwórczy 
sprawiły, że potrafili usunąć ze swojego panteonu 
narodowego te postaci, na których ciążyła odpo-
wiedzialność za zbrodnie i które nie mają szans 
na to, by zjednoczyć wokół siebie większość spo-
łeczeństwa.

Принцип колективної та сімейної відповідаль-
ності можуть застосовувати тільки варвари, а не 
культурна армія”. Проте його аргументи не пере-
конали бандерівців, які перейняли назву УПА, а 
самому Бульбі ледве вдалося утекти живим.

Помилявся б той, хто вважав би, що ці зло-
чини не мають сьогодні жодного значення. 
Кров,пролита кілька десятків років тому, протя-
гом усього цього часу ділить середовища укра-
їнських націоналістів. (...) Більше десяти років 
тому в Україні я був свідком взаємної неприяз-
ні між лідером бандерівців Славою Стецько та 
керівником мельниківців Миколою Плав'юком. 
До сьогодні будь-які спроби примирення двох 
ворогуючих осередків закінчуються поразкою. 

Другий розкол – 
у Західній Україні 

(...)
У Другій Речі Посполитій найбільшими про-

тивниками ОУН були не відверті вороги укра-
їнських незалежницьких прагнень, а ті, хто 
прагнув польсько-українського єднання. У 1931 
р. було вбито високопоставленого чиновника 
МЗС Тадеуша Голувко, який прагнув порозумін-
ня з українцями. Саме тому лідери ОУН визна-
ли його особливо небезпечним для української 
справи. Про це під час розмови в Києві мені 
особисто сказав останній командувач УПА (у 
1950-1954 рр.) полковник Василь Кук: „Він нас 
роззброював ідеологічно. З ендеками ситуація 
була принаймні зрозуміла: ми тут, а вони там. 
Голувко розмивав поділи”.

Проте ще більше українські націоналісти 
винищували своїх співвітчизників, які також 
„розмивали поділи”. Тому терор ОУН більшою 
мірою, ніж поляків, стосувався тих українців, 
які намагалися бути лояльними громадянами 
Речі Посполитої. Для порівняння: у Другій Речі 
Посполитій бойові загони ОУН зчинили 25 за-
махів на поляків і аж 36 на українців. Убито тоді 
таких видатних суспільних діячів, як, напри-
клад, Сидора Твердохліба – священика, відомого 
письменника і поета, Івана Матвіяса – директо-
ра української гімназії у Львові, чи Івана Бабія 
– директора подібного навчального закладу у 
Перемишлі.

Під час Другої світової війни жертвами УПА 
на Волині і Галичині стали не лише поляки, але 
й ті українці, які жили за християнським прин-
ципом любові до ближнього і переховували від 
націоналістів своїх польських сусідів. У 2007 
р. Інститут національної пам'яті у Польщі ви-
дав книгу „Кресова Книга Справедливих 1939 
– 1945. Про українців, які рятували поляків від 
знищення ОУН і УПА”. Її автор Ромуальд Нє-
джєлько підтвердив документами 1341 випадок 
допомоги, яку надали полякам українці. Для 
384-ох з них це закінчилося вбивством, що його 
здійснили власні співвітчизники.

Терор УПА стосовно українців не припинився 
після війни. Я особисто чув розповідь українки 
зі Львова, половину сім'ї якої винищили вояки 
УПА. Напали на її дім тільки тому, що у них пе-
ребував молодий 19-річний хлопець, якого кому-
ністи силою забрали до Червоної Армії і який був 
змушений пройти бойовий шлях аж до Німеччи-
ни. Цього вистачило, щоб націоналісти винесли 
йому смертний вирок. Львівський історик Ярос-
лав Грицак розповідає, що після війни все підрос-
таюче покоління на Галичині втратило через УПА 
шанс на цивілізаційний поступ, оскільки вибір 
наукової чи громадської кар'єри міг призвести до 
винесення вироку націоналістами.

До сьогодні багато людей у Західній Україні 
пам'ятають про те, що націоналісти винищили 
багато своїх співвітчизників, адже ще живуть 
нащадки тих жертв, які пам'ятають, ким були 
кати їхніх предків.

Третій розкол – 
в українській державі 

Найбільшою мірою постать Бандери є джере-
лом напруги і конфліктів в масштабі усієї україн-
ської держави. У Західній Україні, цьому розсад-
нику націоналізму, проживає лише 17% населення 
країни. Переважна більшість громадян України, 
особливо на сході, на півдні і в центрі, відверто 
Бандери не терпить. Він, як вважає Ярослав Гри-
цак, є однією з осіб, яку найбільше ненавидять. 

(...) Для більшості українців, що живуть на 
схід від Збруча, ОУН-УПА – це банда вбивць, 
зрадників і колаборантів. Прізвище Бандери 
для них є синонімом фашизму. На думку Грица-
ка, „немає більш суперечливого явища в історії 
України, ніж УПА. Ніщо так сильно не ділить 
нашого суспільства”.

З огляду на це, важко припустити, що Банде-
ра раптом стане героєм, який об'єднає більшість 
українців. Тим більше, що його культ не сприй-
мають майже всі національні меншини, особли-
во найчисленніша майже 10-мільйонна росій-
ська громада. У єврейської меншини також не 
викликає захоплення прославляння інтеграль-
ного націоналізму 30-40-х років минулого сто-
ліття. Євреї, зрештою, постійно нагадують про 
допоміжні українські формування, які під час 
Голокосту співпрацювали з Німеччиною. Про-
цес Дем'янюка, який недавно розпочався, напев-
но, знову стане приводом до розповідей євреїв 
про „вроджений антисемітизм” українців.

Четвертий розкол – 
у Європейській Співдружності

Якщо українці хочуть зробити Бандеру своїм 
національним героєм, варто задати їм питання - 
на якому ідейному фундаменті вони мають намір 
будувати власну національну свідомість? Склад 
національного пантеону – це виразний сигнал 
про цінності, на які у майбутньому хочемо опира-
тися. Прихильники традиції ОУН-УПА відпові-
дають: це прагнення до незалежності та боротьба 
з нацизмом і комунізмом.

Проте, це лише частина правди. Як писав у емігра-
ції історик Іван Лисяк-Рудницький, ОУН від початку 
свого існування мала тоталітарний характер і захо-
плювалася фашизмом та націонал-соціалізмом. (...) 
Неприйнятною є також обрана українськими націо-
налістами практика знищення політичних ворогів. Це 
все не має шансів на сприйняття не лише більшістю 
громадян України, але також мешканців Європи.

У подібній ситуації знаходяться сьогодні інші 
народи, наприклад, хорвати і словаки. Єдиним пе-
ріодом у ХХ столітті, коли вони могли похвалитися 
власною державністю, був період Другої світової ві-
йни. З огляду на це, вони могли б оголосити офіцій-
ний культ своїх героїв, які вибороли незалежність: 
Анте Павеліча та Йозефа Тісо. Але хорвати, як і сло-
ваки, формуючи свою національну свідомість після 
краху комунізму, не наважилися включити обох 
цих провідників до свого національного пантеону. 
Ніхто не звинувачував їх у відсутності патріотизму. 
Проте виявилося, що цього замало. Обтяжливими 
обставинами, які переважили заслуги обох політи-
ків, були тоталітарна ідеологія та участь у геноциді.

Сьогодні у Хорватії і Словаччині є люди, які 
шанують пам'ять Павеліча та Тісо. Держава їм 
не цього не забороняє, але й не залучає до цьо-
го свого авторитету. В цій справі панує широка 
згода інтелектуальної та політичної еліти – існує 
загальне переконання, що такий культ був би 
шкідливим для життя суспільства. Державот-
ворчий інстинкт підказує хорватам і словакам, 
що прославляння обох провідників призвело б 
до нових поділів у суспільстві і було б фаталь-
ним сигналом для європейської спільноти. Тому 
в цих країнах була б неможливою така ситуа-
ція, яка є в Україні, де Президент Ющенко взяв 
участь у відкритті пам'ятника Климу Савурі – 
командувачу УПА на Волині, який найбільшою 
мірою відповідає за злочини проти поляків.

Важко собі уявити кращу новину для Кремля, 
ніж інформацію про прославляння Бандери в 
Україні. Таким чином московські пропагандис-
ти одержують у свої руки сильну зброю. У росій-
ських ЗМІ багато повідомлень про „героїзацію 
нацистського спадку” у Львові та Києві. Украї-
ну представляють як непередбачувану державу, 
яка вміє будувати свою національну свідомість 
тільки на фашистських зразках. Серед припу-
щень з'являється натяк, що тільки російський 
протекторат над Україною зможе запобігти від-
родженню привидів минулого. Така аргумента-
ція в багатьох західних столицях потрапляє на 
благодатний грунт. Тим більше, що важко зви-
нуватити росіян у брехні, коли вони нагадують, 
що ОУН-УПА була прибічником тоталітарної 
ідеології і відповідає за розправу над цивільним 
населенням. Сумнівно, щоб у такій ситуації За-
хідна Європа з ентузіазмом захищала Україну 
перед підступними діями Росії.

(...)
Що далі?

Все написане вище повинне привести до ви-
сновку, що націоналісти, звертаючись до спадщи-
ни Бандери, не можуть сьогодні розраховувати в 
Україні на широку суспільну підтримку. Так теж є. 
Результати всіх парламентських виборів показу-
ють, що вплив націоналістів у державі маргіналь-
ний. Більше мандатів удається їм отримати тільки 
на місцевому рівні в п'яти західних областях кра-
їни. Саме там на рівні місцевого самоврядування 
невдовзі після оголошення української незалеж-
ності з'явився культ Бандери. Проте він так і не 
зміг вийти за межі цього регіону.

Нового імпульсу надала йому лише Помаранче-
ва революція, а особливо поділ у таборі перемож-
ців. Ворогуючі між собою Віктор Ющенко і Юлія 
Тимошенко змагаються за звання найбільшого па-
тріота. Почали боротися за голоси національного 
електорату і загравати з осередками націоналістів, 
які в західних областях можуть стати шальками 
ваги. Таким чином, феномен Бандери вийшов за 
межі Західної України. Його популяризації спри-
яє той факт, що у XX столітті історія України не 
має дуже багато героїв, до яких можна звернути-
ся, щоб зміцнити національну свідомість народу. 
Союзник Пілсудського Семен Петлюра, як не зміг 
переконати  своїми планами більшості українців у 
1920 р., так і сьогодні не може переконати їхніх на-
щадків своєю легендою.

Такого пояснення недостатньо. Хорвати і сло-
ваки мають ще менше кандидатів на героїв ХХ сто-
ліття, проте політичний розум, громадська відвага 
і державотворчий інстинкт призвели до того, що 
вони зуміли зняти зі свого національного панте-
ону ті постаті, на яких тяжіла відповідальність за 
злочини і які не мають шансів на те, щоб згуртува-
ти навколо себе більшість суспільства.

Grzegorz Górny Ґжегож ҐУРНИЙ
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Стипендійна програма  
ім. Лейна Кіркланда для мене — це...

Program Stypendialny 
im. Lane’a Kirklanda – to ...

Обличчям до об-
личчя людину не 
розгледіти. І не лише 
людину – важко 
об’єктивно сприй-
мати ті суспільні 
процеси, що відбу-
ваються у державі, 
ті відносини між 
людьми, які стали 
звичними, і, нібито, 
повністю зрозуміли-
ми й прийнятними 
для нас – громадян. 
Шансом спостері-
гати ззовні, так би 
мовити з відстані, 
скористався кожен, 
хто взяв участь у 
стажуванні за сти-
пендійною про-
грамою Лейна Кір-

кланда. Ти потрапляєш в іншу країну, інше 
середовище, але спостерігаєш за розвитком 

політичної та еконо-

мічної ситуації у себе на батьківщині з точки 
зору вже іноземця, з урахуванням ставлення 
до цього в середовищі науковців, політиків, 
студентів, журналістів, бізнесменів іншої 
країни. Це – європеїзація не у формально-
бюрократичному вимірі. 

А ще програма Кіркланда – це можли-
вість цілий рік спілкуватися й потовари-
шувати з майбутніми лідерами інших країн, 
що стали на шлях євроінтеграційного роз-
витку. Це – підготовка дипломної роботи 
під керівництвом керівників відомих на-
укових шкіл, це – лекції знаних науковців, 
політиків, діячів культури. А головне, це – 
нові знайомства і контакти, що дозволяють 
у майбутньому ефективно співпрацювати 
в усіх сферах, які визначають соціально-
економічний поступ. 

І, коли на вступній співбесіді на запитання: 
«Ким Ви себе бачите через 10 років?» свою від-
повідь починали словами «Хотів би стати...», то 
після закінчення програми – «Стану!». Бо впев-
нений і знаю як.

Сергій Федонюк,  
стипендист програми ім. Лейна Кіркланда 2001-2002 рр.

Це шанс здобуття 
нового – нових знань, 
нового досвіду, нових 
знайомств і нових вра-
жень. Перед подачею 
документів трішки 
вагався у доцільності 
цього кроку. Чув від 
знайомих про великий 
конкурс і мав вели-
кі сумніви, чи зможу 
пройти крізь сито від-
бору. Тож був здиво-
ваний, коли прийшло 
запрошення на співбе-
сіду. Врешті, все про-

йшло успішно і я став стипендистом Кіркланда. 
Окрім шансу займатися улюбленою тематикою, 
також зміг відвідати із поглибленими екскурсія-
ми та культурними заходами Познань, Вроцлав, 
Краків, Варшаву, Люблін. Програма надала мож-
ливість протягом року користуватися послуга-
ми найбільших польських бібліотек, відвідувати 
заняття кращих науковців. На інтеграційних зу-
стрічах познайомився із цілою плеядою цікавих 
молодих людей із Грузії, Вірменії, Молдови, Ро-
сії, з якими донині підтримую теплі дружні кон-
такти. Кіркланд змінив моє життя і ставлення до 
різноманітних стипендійних програм, оскільки 
раніше не вірив у їхню доступність та користь. Я 
відчув, наскільки весь світ відкритий для людей, 
котрі хочуть подорожувати, навчатися, розши-
рювати свій кругозір. Жодного разу не жалку-
вав, що пройшов життєву школу Кіркланда.

Віктор Яручик, 
стипендист програми ім. Лейна Кіркланда 2005-2006 рр.

Для мене Кіркланд – це, в першу чергу, 
люди та досвід. Завдяки програмі бачиш світ 
іншими очима, розумієш, що в ньому немає 
кордонів і все крутиться навколо тебе. Про-
грама допомагає здобути знання, порівняти, 
проаналізувати і застосувати – усе, що по-
трібно для самореалізації та для майбутньо-
го. Цього року організатори програми ввели 
новий проект в рамках програми – „Школа 
Лідерів”. Вона допомагає розвивати в учасни-

ків проекту лідерські якості та навики, вчить працювати в команді та до-
помагає розкрити власний потенціал, підвищити самооцінку. Особливо 
цікавим для мене стало спілкування із учасниками програми, кожен з 
яких любить свою справу. Мені, людині, яка займається логістикою, в 
рамках цього проекту цікаво спілкуватись із музикантами, політиками 
чи художниками. Програма допомагає дізнатись більше про країну пе-
ребування стипендистів, про Польщу. Кіркланд поглинає, він назавжди 
стає частиною твого життя, змінює людей, вдосконалює і відкриває нові 
можливості.

Тетяна Семенюк, стипендистка програми ім. Лейна Кіркланда 2009-20010 рр.

Особливістю програми ім. Л. Кіркланда є те, що вона передбачає не тільки 
навчальний процес і працю над науковим проектом, а скерована передусім 
на обмін інформацією у сфері культури, науки, освіти, суспільної проблема-
тики. Виробничі стажування втілюють науковий проект у життя. Додатко-
вий плюс – поглиблене вивчен-
ня польської мови, отримання 
відповідного сертифікату, що 
засвідчує знання мови. За-
вдяки інтеграційним з’їздам у 
містах навчання стипендистів, 
ми мали можливість пізнати 
таку близьку, але таку, не знану 

нами, Польщу. Уміння зважити усі плюси і мінуси досві-
ду вступу Польщі до ЄС є першим уроком для України 
на шляху європейської інтеграції. Власне, завдяки таким 
програмам талановита молодь має можливість здобути 
такий дорогоцінний європейський досвід, щоб потім 
втілити його в Україні. Знання і досвід – це не тільки пи-
тання престижу і підвищення особистої кваліфікації, це 
передусім контакти з цікавими людьми, проникнення у 
культуру країн, з яких вони походять, це усвідомлення 
себе європейцем, впевненість у собі. З гордістю додам, 
що набуті під час навчання знання з історії та культури 
Польщі дозволяють здивувати часом самих же поляків.

Вікторія Ожел, 
стипендистка програми ім. Лейна Кіркланда 2006-2007 рр.

Ciężko jest przyglądnąć się człowiekowi twa-
rzą w twarz. I nie tylko człowiekowi – ciężko jest 
obiektywnie ocenić odbywające się w państwie 
procesy społeczne oraz stosunki międzyludzkie, 
do których jesteśmy przyzwyczajeni i które rzeko-
mo są zupełnie zrozumiałe i możliwe do przyjęcia 
przez nas – obywateli. Każdy, kto uczestniczył w 
Programie Stypendialnym im. Lane'a Kirklan-
da miał szansę aby spojrzeć na to wszystko z ze-
wnątrz, z pewnej odległości. Trafiasz do innego 
kraju, innego środowiska, ale obserwujesz rozwój 
sytuacji politycznej i ekonomicznej w swoim kraju 
już okiem cudzoziemca, uwzględniając stosunek 
do tej sytuacji naukowców, polityków, studentów 
oraz dziennikarzy i biznesmenów z innego kraju. 
Jest to praktyczna europeizacja, poza wymiarem 
formalno-biurokratycznym.

Co więcej Program Kirklanda – to okazja aby 
przez cały rok kontaktować i zaprzyjaźnić się z 
przyszłymi liderami z innych krajów będących na 
drodze ku integracji europejskiej. Jest to też przy-
gotowanie pracy dyplomowej pod opieką kierowni-
ków znanych ośrodków naukowych, oraz wykłady 
znanych naukowców, polityków i działaczy kultu-

ry. Ale najważniejsze to 
nowe kontakty pozwala-
jące w przyszłości efek-
tywnie współpracować 
we wszystkich dziedzi-
nach, które sprzyjają 
rozwojowi społeczno-
ekonomicznemu.

I jeszcze jedno. Pod-
czas gdy na rozmowie 
kwalifikacyjnej na pyta-
nie: «Jak widzi Pan sie-
bie za 10 lat?» swoją od-
powiedź zaczynaliśmy 
słowami «Chciałbym 
zostać...», to po zakoń-
czeniu Programu – mó-
wiliśmy już «Będę!». 
Bo zyskaliśmy pewność 
siebie i wiedzę jak tego 
dokonać.

Sergij Fedoniuk,
 stypendysta Programu im. Lane'a Kirklanda, rocznik 2001-2002

To szansa na zdobycie nowego. Nowej wie-
dzy, nowych doświadczeń, nowych znajomości i 
nowych wrażeń. Przed złożeniem dokumentów 
trochę się wahałem czy taki krok jest potrzebny. 
Słyszałem od znajomych, że na konkurs wpływa 
bardzo dużo wniosków i miałem duże wątpliwo-
ści, czy potrafię wygrać. Więc byłem zdziwiony, 
kiedy zostałem zaproszony na rozmowę kwalifi-
kacyjną. Wreszcie wszystko odbyło się pomyślnie 
i zostałem stypendystą Kirklanda. Oprócz tego, 
że zajmowałem się ulubioną tematyką, mogłem 
uczestniczyć w wycieczkach i imprezach kultu-
ralnych w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, War-
szawie, Lublinie. Program stworzył możliwości 
korzystania w ciągu całego roku z polskich biblio-
tek, uczestniczenia w wykładach prowadzonych 
przez najlepszych naukowców. Na spotkaniach 
integracyjnych zapoznałem się z całą plejadą cie-
kawych młodych ludzi z Gruzji, Armenii, Moł-
dowy i Rosji, z którymi do teraz podtrzymuję 

przyjacielskie kontakty. 
Kirkland zmienił moje 
życie i stosunek do róż-
nych programów sty-
pendialnych, ponieważ 
wcześniej nie wierzy-
łem w to, że są dostępne 
i korzystne. Zobaczy-
łem, że cały świat jest 
otwarty dla ludzi, któ-
rzy chcą podróżować, 
studiować, poszerzać 
swoje horyzonty. Nigdy 
nie żałowałem, że prze-
szedłem przez życiową 
szkołę Kirklanda.

Wiktor Jaruczyk,
stypendysta Programu im. Lane’a Kirklanda, rocznik 2005-2006

Charakterystyczną cechą Programu im. L. 
Kirklanda jest to, że przewiduje on nie tylko 
proces edukacyjny i pracę nad projektem na-
ukowym, ale jest przede wszystkim skierowa-
ny na wymianę informacji w sferze kultury, 
nauki i edukacji oraz problematyki społecz-
nej. Staże zawodowe wcielają projekt nauko-
wy w życie. Dodatkowy plus to gruntowna 
nauka języka polskiego, zakończona uzy-
skaniem odpowiedniego certyfikatu, który 
poświadcza znajomość języka. Dzięki zjaz-
dom integracyjnym, w miastach, w których 
studiują stypendyści, mieliśmy możliwość 

p o z n a ć 
tak bliską, 
ale zara-
zem tak 
n i e z n a -
ną nam 
P o l s k ę . 
U m i e -
j ę t n o ś ć 
zważenia 

wszystkich plusów i 
minusów doświad-
czeń związanych z  
wstąpieniem Polski 
do UE jest pierwszą 
lekcją dla Ukrainy 
na drodze integracji 
europejskiej. Właś-
nie dzięki takim 
programom utalen-
towana młodzież 
ma możliwość zdobycia tak kosztownych eu-
ropejskich doświadczeń, żeby potem wdro-
żyć je na Ukrainie. Wiedza i doświadczenie 
–są nie tylko kwestią prestiżu i podniesienia 
kwalifikacji osobistych, a przede wszystkim 
nawiązania kontaktów z ciekawymi ludźmi i 
poznania kultury innych krajów. Jest to mo-
zliwość poczucia się Europejczykiem oraz 
pewność siebie. Z dumą dodam, że nabyta 
podczas studiów wiedza z historii i kultury 
Polski pozwala mi zadziwić czasem nawet 
samych Polaków.

Wiktoria Orzeł, 
stypendystka Programu im. Lane'a Kirklanda, rocznik 2006-2007

Dla mnie Kirkland – to najpierw ludzie i 
doświadczenie. Dzięki programowi postrze-
gasz świat innymi oczami, rozumiesz, że nie 
ma granic i że nie wszystko kręci wokół ciebie. 
Program pomaga zdobyć wiedzę, porównać, 
przeanalizować i zastosować – wszystko, co jest 
potrzebne dla samorealizacji i dla przyszłości. 
W tym roku organizatorzy programu wpro-
wadzili w ramach stypendium nowy projekt 
– „Szkoła Liderów”. Pomaga ona uczestnikom 
rozwijać cechy i umiejętności liderów, uczy 
pracy w zespole i pomaga realizować własny 
potencjał a także zwiększyć samoocenę. Bardzo 
interesujące  są dla mnie kontakty z uczestnika-
mi programu, z których każdy lubi swoją pracę. 
Dla mnie, stypendystki zajmującej się logistyką 
bardzo ciekawie jest porozmawiać z muzyka-
mi, politykami czy malarzami. Program poma-
ga dowiedzieć się więcej o kraju pochodzenia 

stypendystów i o 
Polsce. Kirkland 
jest z tobą na za-
wsze, staje się częś-
cią twojego życia, 
zmienia i dosko-
nali ludzi oraz od-
krywa nowe moż-
liwości.

Tetiana Semeniuk, 
stypendystka Programu im. Lane'a Kirklanda, rocznik 2009-2010
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Польсько-Американський 
Фонд Свободи (Спонсор програ-
ми) і Польсько-Американська 
Комісія Фул брайта (Адміністра-
тор про  грами) оголошують від-
критий конкурс для кандидатів з 
України, Білорусі, Росії, а також 
Молдови, Грузії, Вірменії, Азер-
байджану, Казахстану і Киргиз-
стану на отримання СТИПЕН-
ДІЙ ім. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА у 
2010/2011 навчальному році.

Програма адресована моло-
дим лідерам з вищою освітою, 
зацікавленим у розвиткові де-
мократії, економіки і громадян-
ського суспільства у своїх краї-
нах та в регіоні. 

Реалізація Програми відбува-

ється в рамках двосеместрового 
навчання у вищих навчальних 
закладах Польщі та 2-4 тижне-
вих професійних стажувань у 
державних або приватних уста-
новах і організаціях.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
• економіка і менеджмент;
• адміністрація / менеджмент 

(бізнес, НУО, культура, охоро-
на навколишнього середовища, 
охорона здоров’я);

• державне управління (орга-
ни державної влади і самовряду-
вання);

• адміністрування бізнесу;
• право;
• суспільні науки (соціальна 

психологія, соціологія);

• політологія і міжнародні 
відносини;

• політика розвитку і гумані-
тарна допомога.

КАНДИДАТИ:
У 2010/2011 навчальному 

році Програма Кіркланда адре-
сована представникам таких 
професійних груп: 

• експерти, політики, праців-
ники органів державної влади і 
самоврядування; 

• підприємці, менеджери;
• лідери неурядових організа-

цій, діячі культури і громадські 
діячі;

• викладачі вузів;
• журналісти.
ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ:

• громадянство і постійне 
проживання в одній із вищевка-
заних держав (особи, які мають 
карту постійного проживання в 
Польщі, не можуть претендува-
ти на отримання стипендії Кір-
кланда);

• повна вища освіта (ступінь 
магістра);

• вік до 35 років (в обґрунто-
ваних випадках до 40 років);

• знання польської мови (на 
рівні, достатньому для участі 
в лекціях та семінарських за-
няттях, а також для написання 
дипломної роботи) або знання 
англійської мови – у випадку об-
рання кандидатом конкретного 
навчального курсу на цій мові (в 

такій ситуації достатнім вважа-
ється пасивне знання польської 
мови);

• досвід професійної діяль-
ності – мінімум 2 роки.

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ 
ЗАЯВОК:

Детальний опис Програми, 
аплікаційні форми та інструк-
цію щодо їх заповнення можна 
отримати на сайті: 

www.kirkland.edu.pl    
або шляхом переписки елек-

тронною поштою.
 

ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК:
Заявки мають бути надіслані 

до:
15 березня 2010 р.

To maszyna czasu. Wyobraźcie sobie, że zostaliście 
w pewnej chwili „wyrwani” z ustabilizowanego życia i 
odprawieni powiedzmy w lata studenckie, z tą różnicą, 
że to dla was są stworzone wszystkie warunki i moż-
liwości. I chodzi nie tylko o przyjemności materialne 
stworzone przez Program Stypendialny im. Lane'a 
Kirklanda. Będziecie mieli możliwość zrozumieć, że 
nie jesteście śrubką w systemie – ten system tworzycie 
razem ze wszystkimi. Do tych wszystkich należą wasi 
koledzy Kirklandyści, profesor, z którym będziecie 
współpracowali, kierownictwo i koordynatorzy Pro-
gramu, a nawet wykładowcy języka polskiego. 

Jest jednak w całym tym pozytywie jeden trudny 
element: po zakończeniu roku stypendialnego ciężko 
będzie się przyzwyczaić z powrotem do tego trybu ży-
cia, który dotychczas mieliście. Ta „ciężkość” z pew-
nością przejawi się ogromną potrzebą zmiany czegoś 
w sobie, w swoim życiu, w otaczającym świecie.

11.25, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
12.50, 14.55 Т/с “Друзi”
13.30, 19.00, 00.40 
Репортер
13.35 М/с “Земля до по-
чатку часiв”
13.55 М/с “Мiй друг 
мавпа”
14.30, 15.55 Teen Time
14.35 Т/с “Триматися до 
кiнця”
16.00, 20.25 Т/с “Баль-
заковський вiк, або Всi 
мужики сво...”
16.50, 21.40 Т/с “Татусевi 
дочки”
18.00, 22.45 Т/с “Щасливi 
разом”
19.15, 00.55 Спортре-
портер
23.30 Т/с “4400”
01.05 Служба розшуку 
дiтей
01.10 Х/ф “Злочиннi 
думки”
02.40 М/ф “Смертельна 
битва. Подорож почи-
нається”
03.15 Третiй зайвий

06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 
19.30, 23.25, 04.45 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
07.10 М/ф “Улюблений 
прибулець”
09.20 Х/ф “Снiгова 
людина”
12.00 “Криве дзеркало
14.30 “Шiсть кадрiв”
15.00 Т/с “Район Мел-
роуз”
16.00 Т/с “Не родись 
вродлива”
17.15 “Лiкарi”
18.30 Т/с “Тiльки 
кохання”
19.25 “Погода”
20.15 Т/с “Семеро жiнок 
одного холостяка”
21.20 Т/с “Маргоша”
22.25 Т/с “Барвiха”
00.00 “Проспорт”
00.05 “Наша RUSSIA”

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.05 Чверть на дев’яту.
09.45, 10.30 Мультсерiали.
10.00 Будильник.
11.30 “Школа розбитих 
сердець”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Мiць фондiв.
13.40, 19.00 “Будинок 
парафiяльного священика”.
14.10, 18.35 “Клан”.
14.35, 19.35 “Угадай мелодiю”.
15.25 Тварини свiту.
16.10 “Бонанца”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.05 Вечiрка.
21.20 Товариш Генерал.
23.30 Том Хенкс у драмi “Апол-
лон 13” - США, 1995.
01.50 “Лоуренс Аравiйський” 
03.45 “Коджак”.

Європейський формат

06.10 “Знахарi”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.15 Т/с “Повернення 
Мухтара” 
11.20 “Детективи”
12.10 Т/с “Менти. Вулицi 
розбитих лiхтарiв-5”
13.15 Х/ф “Афоня” 
15.00 “Зрозумiти. Про-
бачити”
15.35 “Жди меня”
17.20, 03.05 Т/с “Сусiди” 
18.15 “Судовi справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть” 
20.00, 01.45 “Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Група “Зета” 
23.45 “Фантастичнi 
iсторiї” “Атлантида. Таєм-
ниця зниклої цивiлiзацiї”
00.50, 03.30 У пошуках 
правди. “Слiдами крижа-
ної людини”
02.20, 05.00 Т/с “Фаль-
коне” 
04.20 “Знак якостi”
05.45 “Гiд країнами свiту”

21.40 Новини
22.00 Дiловий свiт
22.10 Свiт спорту
22.25 Право на захист
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класiк-прем’єр. Шоу 
№12, ч.3
02.20 Х/ф “Тегеран-43” 
1 серiя
03.35 Д/ф “Полiтичнi 
вбивства. Сальваторе 
Альєнде. Переворот у 
Сантьяго”
04.35 Життя триває...
05.00 Легко бути жiнкою

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова 

молитва
06.05, 08.45 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 Новини
06.20, 07.15, 08.10 Спорт
06.25, 07.20, 08.15 Подiї очима 
майбутнього
06.30, 07.35, 08.20 Погода
06.35, 07.40, 08.25 567 - По-
їхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.25 Мультфiльм
09.00 РАНОК з Першим. 
Анонс передач /ранковий/
09.10 Погода
09.25 Легко бути жiнкою
10.30 Д/ф “Хранитель. У кож-
ному серцi своя є любов”
11.30 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода
12.45 Ванкувер-2010... Iгри 
заради мети
13.15 Далi буде...
13.40 Тетяна Цимбал пред-
ставляє: “Лiнiя долi”
14.15 Вiкно в Америку
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
16.05 Iндиго
16.35 Х/ф “Тегеран-43” 1 серiя
18.00 Новини
18.10 Дiловий свiт
18.20 Український вимiр
18.45 Euronews
19.05 Далi буде...
19.35 Анонс передач /
вечiрнiй/
19.40 Свiт спорту
19.50 Погода
20.00 ВИБОРИ-2010. Теле-
дебати кандидатiв на пост 
Президента України

Понедiлок 
1 лютого

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна 
знань”. Iнтерактивний 
телетурнiр.
09.00, 14.00 “Принцип 
гри”.
09.50, 18.00 “Свiт за 
сiмейством Кепських”.
11.00 “Лiкарня на 
периферiї”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 “Саме життя”.
13.00 “Прийомна родина”.
15.00, 19.00 Перше 
кохання”.
15.45 “Розуелл, мiсто 
прибульцiв”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.00 Х/ф “Поцiлунок 
дракона”
23.00 Х/ф “Шлях на 
Арлiнгтон”

07.05 Телемагазин.
07.40 “Скарби минулого”.
08.10 “Гарi i Гендерсони”.
08.35 Мультсерiал.
08.55, 21.05 “Кольори щастя”.
09.30 Питання на снiданок.
11.55 “Моя сiмейка”.
12.35 “Обличчя Землi”.
13.10 “У пошуках дракона з 
острова Комодо”.
14.00 Ганна Димна - 
зустрiнемося.
14.30 Знаки часу.
15.00 “Дочки Маклеода”.
15.55 Телетурнiр.
17.30 “I в горi, i в радостi”.
18.30 Локальна програма.
19.00 “Ставка бiльше, нiж 
життя”.
20.05 Один iз десяти.
20.35 “Десять заповiдей”.
21.40 “Мостовяки”.
22.40 Ток-шоу Томаша Лiса.
23.45 Панорама.
00.25 “Осине кубло”, Францiя

05.15 Служба розшуку 
дiтей
05.20, 07.40, 08.40, 01.00, 
04.20 Погода
05.25 Країна має знати
05.45 Факти тижня
06.25, 07.50 Дiловi факти
06.35 300 сек/год
06.40 Свiтанок
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 
00.55 Спорт
08.05 ПроZiрок
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00 “Метод ноги i 
кулака”. Х/ф
10.40 “Солдати. Дембель-
ський альбом”. Т/с

05.55 Т/с “Нотатки про 
вагiтнiсть”
06.15 Т/с “Акула”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 01.00 
Погода
09.10 Х/ф “Хронiки 
Рiддiка”

06.10 “Документальний 
детектив”
06.35 “Бiзнес+”
06.40 Т/с “Коломбо” 
08.20, 15.10 “Давай одру-
жимося”
09.20 Х/ф “Професор в 
законi” 
12.10 “Битва 
екстрасенсiв”
13.10 “Битва екстрасенсiв. 
Протистояння шкiл”
14.10 “Чужi помилки. 
Материнська любов”
16.05 “Зiркове життя. 
Таємницi секс-символiв 
20 сторiччя”
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”
18.00 “Вiкна - Новини”
18.10, 22.20 Т/с “Анатомiя 
Грей” 
19.15 “У пошуках iстини. 
Микола Павленко: топ-
менеджер епохи НКВС”
20.15 “Чужi помилки. 
Кохання кiлера”
21.40 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” 
22.00 “Вiкна-Новини”
23.15 “Зiркове життя. 

06.00, 07.35, 05.25 Срiбний 
апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.45, 17.15, 04.00 Критич-
на точка
08.00 Т/с “Слiд” (119 с.) 
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
11.00 Т/с “Покликання” 
12.00 Т/с “Колись прийде 
кохання” (238 с.) 
13.00 Х/ф “Вiкна” 
15.00 Т/с “Слiд” (160 с.) 
16.00 Федеральний суддя
17.12, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
18.00 Т/с “Колись прийде 
кохання” (239 с.) 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Глухар - 2” 
(17 с.) 
21.20 Х/ф “Скарби 
Амазонки” 
23.45 Х/ф “День бабака” 
01.30 Х/ф “Гуру” 
03.00 Щиросерде зiзнання
04.40 Т/с “Мамо, я кiлера 
люблю” (3 с.) 

парафiяльного священика”. 
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.10, 21.20, 03.05 “Клан”.
13.35 “Там, де б’ються 
польськi серця”. Репортаж.
14.10 “Л як любов”. Т/с.
15.00 “Доктор Єва”. Т/с.
15.45, 00.30, 06.15 Форум.
16.30 Концерт.
17.30 Затишок зiрок.
18.00 Телеекспрес.
18.45, 01.30 Словник поль-
ської мови.
19.10 “Польський смак”. 
Тележурнал.
19.20 “Кращий з най-
кращих”.
20.15, 02.15 На добранiч, 
малюки!
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.25 Прогноз погоди.
22.15, 03.55 “Кольори 
щастя”. Т/с.
22.45, 04.30 Хокей.
01.15 Сервiс-IНФО вечiр.

4 лютого в Луцьку від-
будеться бізнес-форум, на 
якому обговорюватимуться 
принципи регіонального 
економічного, соціального і 
культурного розвитку Укра-
їни, Польщі, Німеччини та 
Литви.

У Рівному презентували 
книгу Олександра та Вікто-
ра Булиги «Поєднані Волин-
ню»,  у якій зібрана інфор-
мація про відомих людей, 
пов’язаних з Волинню.

Торчинський народний 
історичний музей зайняв І 
місце у номінації «Історія 
рідного краю» у Першому 
всеукраїнському конкур-
сі на кращий громадський 
музей.

На Волині розпочався 
конкурс проектів в рам-
ках програми «Польща-
Білорусь-Україна». На 
конкурс можна подавати 
проекти, які сприятимуть 
підвищенню конкурентно-
спроможності територій, 
покращенню екології та 
інфраструктури кордону.

Служби порятунку 
України, Польщі та Біло-
русі в ході уро  чистостей з 
нагоди Дня рятівника, що 
відбувалися у Бресті, обго-
ворили стратегію спільної 
співпраці для запобігання 
та ліквідації надзвичайних 
транскордонних ситуацій.

Працівникам Луцького 
підприємства електротран-
спорту в обіцяні терміни не 
виплатили заборгованості 
по зарплаті, яка станом на 
22 січня сягнула 2 мільйо-
нів 400 тисяч гривень.

Волинська 
 інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

4 lutego w Łucku odbę-
dzie się forum biznesowe, na 
którym zostaną omówione 
zasady regionalnego rozwoju 
ekonomicznego, socjalnego i 
kulturalnego Ukrainy, Polski, 
Niemiec i Litwy.

W Równem odbyła się pre-
zentacja książki Aleksandra 
i Wiktora Bułyhy «Połączeni 
Wołyniem»,  w której zostały 
zebrane informacje o znanych 
ludziach, związanych z Woły-
niem.

Narodowe muzeum histo-
ryczne w Torczynie wygrało w 
pierwszym ogólnoukraińskim 
konkursie na najlepsze muze-
um społeczne w kategorii «Hi-
storia ojczystego kraju»

Na Wołyniu rozpoczął się 
konkurs projektów w ramach 
programu «Polska-Białoruś-
Ukraina». Do udziału w kon-
kursie można zgłaszać pro-
jekty sprzyjające zwiększeniu 
konkurencyjności terytoriów, 
ekologii i polepszeniu infra-
struktury na granicy.

Służby ratunkowe Ukrai-
ny, Polski i Białorusi podczas 
odbywających się w Brześciu 
uroczystości z okazji Dnia 
ratownika omówiły strategię 
wspólnej współpracy w celu 
zapobiegania i likwidacji nad-
zwyczajnych sytuacji transgra-
nicznych.

Pracownikom Łuckiego 
przedsiębiorstwa transportu 
elektrycznego nie została w 
terminie wypłacona pensja. W 
dniu 22 stycznia rozmiar długu 
sięgał 2 milionów 400 tysięcy 
hrywien.

11.45, 15.30 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв”. Т/с
12.45 Факти. День
13.05 “Таємницi слiдства”.
14.20 “Каменська”. Т/с
16.35 “Ворошиловський 
стрiлець”. Х/ф
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 01.10 Надзвичайнi 
новини
19.50 “Морський па-
труль”. Т/с
22.00 “Смерть шпигу-
нам-2”. Т/с
23.00, 04.25 Свобода 
слова
01.35 “Кандидат”. Х/ф
03.55 Факти

Це машина часу. Уявіть, що вас раптом „вирва-
ли” із розміреного життя і відправили, наприклад, у 
студентські роки, щоправда, у такі, де для вас ство-
рені всі умови й можливості. І йдеться не лише про 
приємні матеріальні складові Стипендійної про-
грами ім. Лейна Кіркланда. У вас буде можливість 
зрозуміти: ви не гвинтик у системі – цю систему 
ви творите на рівні з усіма. До усіх належать ваші 
колеги-кіркландисти, професор, з яким ви співпра-
цюватиме, керівництво та координатори програми, 
навіть викладачі польської мови. 

Є у всьому цьому позитиві й моментик негати-
ву: після цього стипендійного року вам важко буде 
призвичаїтися до того життя, яким ви жили раніше. 
Це „важко” точно проявиться у „дикому” бажанні 
щось змінити у собі, своєму житті, навколишньому 
світі.

Наталія Денисюк,
стипендистка програми ім. Лейна Кіркланда 2007-2008 рр.

Це гарний шанс щось змінити у своєму житті. 
Звичайно, у кожного свої сподівання, пов’язані 
із програмою: хтось планує навчитися усього і 
відразу, хтось впевнений, що здобутий досвід за-
безпечить кар’єрний ріст. Одні втікають від про-
блем і банально хочуть відпочити, інші прагнуть 
вдосталь наподорожуватися Європою чи вдо-
сконалити свої знання польської мови. Є і такі, 
які їдуть до Польщі із чіткою метою залишитися 
там. Але це шанс – і одні використовують його, а 
інші – ні. 

Особисто для мене участь у програмі Кір-
кланда стала завершенням одного та початком 
якісно нового етапу у житті. Не похвалюся ні 
суперкар’єрою (навпаки – після програми зали-
шила телевізійну журналістику і відкрила для 
себе газетну, перебуваю у пошуку нових відкрит-
тів), ані якимось дивами. Скажу лиш, що сти-
пендійний рік залишив по собі чимало яскравих 
спогадів та вражень, цікавих спостережень, до-
свід життя у чужій країні та здатність подивити-
ся на власну країну зі сторони, а ще – найближчу 
людину поруч та найкраще польське місто за ві-
кном.

Natalia Denysiuk,
stypendystka Programu im. Lane'a Kirklanda, rocznik 2007-2008

To dobra szansa na to, żeby coś zmienić w swoim życiu. 
Oczywiście każdy czego innego oczekuje od programu: ktoś 
planuje nauczyć się wszystkiego i od razu, ktoś jest pewny, 
że zdobyte doświadczenie zapewni rozwój kariery. Jedni 
uciekają przed problemami i po prostu chcą odpocząć, inni 
pragną podróżować po Europie czy doskonalić swój polski. 
Są i tacy, których wyraźnym celem jest pozostanie w Polsce. 
A to jest szansa – i jedni ją wykorzystują, a inni – nie. 

Dla mnie osobiście udział w Programie Kirklanda stał 
się zakończeniem jednego i początkiem innego, jakościo-
wo nowego etapu w życiu. Nie pochwalę się ani super-
karierą (wręcz przeciwnie – po stypendium zostawiłam 
dziennikarstwo telewizyjne i odnalazłam się w prasowym, 
poszukuję w tej chwili nowych odkryć), ani jakimś cudem. 
Powiem tylko, że rok stypendialny zostawił po sobie sporo 
dobrych wspomnień i wrażeń, ciekawych obserwacji, do-
świadczenie życia w obcym kraju i możliwość innego spoj-
rzenia na własny kraj. A do tego – najbliższego człowieka 
obok siebie i najlepsze polskie miasto za oknem.

Julia Wakuła (Melnyczuk),
stypendystka Programu im. Lane'a Kirklanda, rocznik 2006-2007

Юлія Вакула (Мельничук),
 стипендистка програми ім. Лейна Кіркланда 2006-2007 рр.

00.25, 03.10 Х/ф “Лулу 
назавжди”
02.10 “Документ”
05.05 Х/ф “За щучим 
велiнням”

Зiрковi вдови”
00.20 “Вiкна - Спорт”
00.30 “Бiзнес”
00.45 Х/ф “Прощальна 
гастроль “Артиста” 

07.00, 09.25 Кава або чай?
09.05 Чверть години.
09.50, 18.15 “Дитячий садок 
Одинички”. Дитячий теле-
журнал.
10.15, 17.00 “Ми ви вони”. 
Тележурнал.
10.45, 04.20 “Данiель i конi”. 
11.35 “Влада грошей”. 
Економiчний тележурнал.
11.45 “Сестри”. Т/с.
12.30, 19.50, 01.55 “Будинок 
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16.30 “Мотор-ТБ”
17.30 “Особливо небез-
печно”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київський 
час”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)
19.20 “Президентськi 
вибори-2010”
19.30, 01.15 “Новий час”
20.20, 21.45 
“Президентськi ви-
бори-2010. Агiтацiю 
заборонено!”
20.30, 21.20, 01.40 “Час”
21.00”Час новин”
22.00, 02.30, 05.30 “На 
межi”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Смачнi подорожi”
03.30 “Велика полiтика”

нам-2”. Т/с
00.00 Факти. 
Пiдсумок дня
00.15 Неймовiрна 
колекцiя мiстера 
Рiплi
01.25 “Обман”. Х/ф 
03.25 “Кiстки”. Т/с
04.05 “Бостонське 
правосуддя”. Т/с
04.50 “Мене звати 
Ерл”. Т/с
05.10 “Альф”. Т/с

11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.05 “Битва 
екстрасенсiв. Проти-
стояння шкiл”
14.05 “Чужi помилки. 
Жiноча дружба”
16.00 “Зiркове життя. 
Зiрковi комплекси”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини”
18.10, 22.20 Т/с 
“Анатомiя Грей” 
19.10 “Зiркове життя. 
Зiрковi трагедiї”
20.10 “Чужi помилки. 
Остання вiдпустка 
“нiмця”
21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” 
23.15 “Зiркове життя. 
Зiрковi усиновлення”
00.25 “Вiкна-Спорт”
00.55 Х/ф “Корупцiя” 

05.55 Т/с “Нотатки 
про вагiтнiсть”
06.15 Т/с “Акула”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 
01.10 Погода
09.00 Х/ф “Протокол”
10.55, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
12.15, 14.55 Т/с 
“Друзi”
13.30, 19.00, 00.45 
Репортер
13.35 М/с “Земля до 
початку часiв”
13.55 М/с “Сiмейка 
Аддамсiв”
14.35, 15.55 Teen Time
14.40 Т/с “Триматися 
до кiнця”
16.00, 20.25 Т/с “Баль-
заковський вiк, або 
Всi мужики сво...”
16.55, 21.45 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.00, 22.50 Т/с 
“Щасливi разом”
19.15, 01.05 Спортре-
портер
23.35 Т/с “4400”
01.15 Служба роз-
шуку дiтей
01.20 Х/ф “Загадай 
бажання”
02.50 Третiй зайвий
03.10 Т/с “Одноклас-
ники”
04.10 Т/с “Мить 
щастя”

18.00 Телеекспрес.
18.45, 18.55 “Велика гра”. 
20.15, 02.15 “На 
добранiч, малюки”.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.25 “Прокляте 
мiсце”. Документальний 
цикл.
22.40 “Вiльнотека”. Теле-
журнал.
22.55 “Щоденник 
пiлота”. Д/ф.
23.25 “Спринт крiзь 
iсторiю”. Тележурнал.
01.00 Сервiс-IНФО 
вечiр.
01.35 Медичний теле-
журнал.
04.20 Снiданок на полу-
денок.
05.15 “Данiель i конi”.

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.50, 
00.25, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 17.50, 
23.50, 03.20, 04.55 “По-
года в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 23.00, 01.00, 
04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
15.30 “Не перший по-
гляд”
16.20 “Погода в Укра-
ине”

06.00 “Доброго 
ранку, Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 08.45 Право-
славний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.20, 08.10 
Спорт
06.25, 07.25, 08.15 
Подiї очима майбут-
нього
06.30, 07.30, 08.20 
Погода
06.35, 07.40, 08.25 567 
- Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.15 Рейтингова 
панорама
07.35 Створи себе
07.45 Рецепти 
здоров’я
08.30 Мультфiльм
09.00 РАНОК з Пер-
шим. Анонс передач /
ранковий/
09.10 Погода
09.20 Прес-анонс
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 Д/ф “Доля 
бiблiотеки Ярослава 
Мудрого”
11.30 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода
12.45 Д/с “Африка 
- зачарований конти-
нент” 6 серiя
13.20 “Знайдемо 
вихiд” з Н. Розин-
ською
14.15 Вихiднi по-
українськи
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
16.05 Iндиго
16.40 Х/ф “Таємниця 
Cнiгової королеви” 
1 серiя
18.00 Новини
18.10 Дiловий свiт

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Фортуна знань”.
09.00, 14.00 “Принцип 
гри
09.50, 18.00 “Свiт за 
сiмейством Кепських”.
11.00 “Лiкарня на 
периферiї”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
15.00 “Перше кохання”.
15.45 “Розуелл, мiсто 
прибульцiв”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.00 Х/ф “Чорний дощ”
23.45 “С.S.I.”
01.45 Х/ф “Тринадцять
03.50 Нiч загадок.
04.50 Таємницi долi.

06.05 Т/с “Кулагiн i 
партнери” 
06.30, 00.35 “Бiзнес”
06.35 Т/с “Коломбо” 
08.15, 15.10 “Давай 
одружимося”
09.10 Х/ф “Торкнути-
ся неба”
11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.05 “Битва 
екстрасенсiв. Проти-
стояння шкiл”
14.05 “Чужi помилки. 
Кохання кiлера”
16.05 “Зiркове життя. 
Зiрковi вдови”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини”
18.10, 22.20 Т/с 
“Анатомiя Грей” 
19.10 “Правила 
життя. Соки, води, 
смерть”
20.10 “Чужi помилки. 
Жiноча дружба”
21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” 
23.15 “Зiркове життя. 
Зiрковi комплекси”
00.25 “Вiкна-Спорт”
00.50 Х/ф “Справа 
“строкатих” 

06.10, 14.00 
“Знахарi”
06.55 “Шаленi 

татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 “Ранок з 
Iнтером”
09.15 Т/с “Повернен-
ня Мухтара” 
11.20, 16.10 “Детек-
тиви”
12.10 Т/с “Менти. 
Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5”
13.15 “Знак якостi”
15.00 Зрозумiти. 
Пробачити”
17.20, 03.05 Т/с 
“Сусiди” 
18.15, 04.15 “Судовi 
справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.40 
“Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Група 
“Зета” 
23.45 Д/п 
“Кримiнальнi зiрки”
00.45, 03.30 Д/п 
“Ударна хвиля” 5с.
02.10 Телевiзiйна 
служба розшуку 
дiтей
02.15, 05.00 Т/с 
“Фальконе” 
05.45 “Гiд країнами 
свiту”

06.05 “Служба роз-
шуку дiтей”
06.10 Т/с “Циганське 
серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30, 23.25 
ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин”
07.10 М/ф “Улюбле-
ний прибулець”

18.20 Український 
вимiр
18.45 Euronews
19.00 ВИБОРИ-2010. 
Передвиборна 
агiтацiя кандидата 
на пост Президента 
України
19.50 Погода
20.00 Урочистi про-
води олiмпiйцiв 
(початок)
21.00 Новини
21.25 Дiловий свiт
21.40 Погода
21.50 Урочистi про-
води олiмпiйцiв 
(продовження)
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої 
особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Прес-анонс
01.25 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класiк-прем’єр. 
Київськi солiсти. Ч.1
02.15 Телевiзiйний 
журнал “Околиця”
02.50 Кiно.ua
03.20 Стильна 
штучка
03.45 Д/ф “Юрiй 
Мажуга. Герой не на-
шого часу”
04.35 Життя триває...
05.00 Легко бути 
жiнкою

22.55 Трiйка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв скарбiв”
01.20 Парламентський 
день
01.35 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класiк-прем’єр. Лiдiя 
Кондрашевська
02.00 Муз. ua
02.25 Х/ф “Тегеран-43” 
03.45 Д/ф “Раїса 
Недашкiвська. Те, що не 
вмирає”
04.35 Життя триває...

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10 Чверть на дев’яту.
09.45, 10.30 
Мультсерiали.
10.00 Виртуалендiя.
11.30 “Школа розбитих 
сердець”.
12.20 Телемагазин.
13.20 Староста року.
13.40, 17.10 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”.
14.10, 16.45 “Клан”.
14.35 “Хлопцi вiльнi”.
15.05 “Найгiрший 
тиждень”.
15.30 Рай.
16.15 “Мода на успiх”.
17.45 Телеекспрес.
18.05 Стрибки iз 
трамплiна.
20.05 Вечiрка.
21.25 “Доктор дорогих 
будинкiв”.
22.20 “Мене кличуть 
Девiдом” - драма, США, 
2003.
00.00 Спецзавдання.
00.35 Власними очима.
01.45 “Сильвiя” - драма, 
Великобританiя, 2003.

TV

Вiвторок,
2 лютого

07.10 Телемагазин.
07.45 Репортаж.
08.10 “Гарi i Гендерсони”.
08.35 Мультсерiал.
08.55, 21.05 “Кольори 
щастя”.
09.30 Питання на 
снiданок.
11.55 “Моя сiмейка”.
12.30 “Колиска теро-
ризму”.
13.10 Зiрки на льоду.
15.05 “Дочки Маклеода”.
16.00 “Священна вiйна”.
16.35 Форт Боярд.
17.35, 21.40 “Мосто-
вяки”.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 “Ставка бiльше, 
нiж життя”.
20.05 Один iз десяти.
20.35 Люблю кiно.
22.45 Експрес 
репортерiв.
23.45 Панорама.
00.25 “11:14”, чорна 
комедiя, США, 2003.
02.00 “Конопелька”, РП, 
1981.

Середа, 
3 лютого

07.00, 09.25 “Кава або 
чай”.
09.05 Чверть години.
09.50, 18.15 “Домiсi”. 
Програма для дiтей.
10.20, 01.35 Медичний 
тележурнал.
10.35 “Кращий з най-
кращих”. Телетурнiр.
11.00 “Польське 
корiння”. Цикл 
репортажiв.
11.15 “Мiсiя Гриф. 
Борне-Сулiново”. Цикл 
репортажiв.
11.45 “Будинок над за-
токою”. Т/с.
12.30, 19.50, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.20, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Свiдки невiдомих 
iсторiй”. Тележурнал.
14.05, 22.10, 03.55 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.30, 00.10, 06.10 Варто 
обговорити.
15.20 Хокей.
17.10, 23.50, 05.45 “Сага 
пологiв”. Тележурнал.
17.30, 01.12 “Подорож 
Макловича”. Тележур-
нал.

сердець”.
12.15 Телемагазин.
12.50 Соцзабез для тебе.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Мiць фондiв.
13.40, 19.00 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”.
14.05, 18.35 “Клан”.
14.30 “Хлопцi вiльнi”.
15.05 “Самий гiрший 
тиждень”.
15.30 Усi, хто бачив, усi, 
хто знає.
16.15 “Бонанца”
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
19.30 “Угадай мелодiю”.
20.05 Вечiрка.
21.25 “Пiдстава” - три-
лер, Канада, 2007.
23.10 “Будячи мертвих”.
00.10 Ток-шоу.
00.45 “Вашингтонський 
снайпер: 23 днi жаху” - 
драма, США, 2003.
02.20 “Коджак”.

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.50, 
00.25, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
17.50, 23.50, 03.20, 04.55 
“Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 23.00, 01.00, 
04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
15.30 “Здоровi iсторiї”
16.30 “Арсенал”
17.30 “Велика полiтика”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київський 

05.50, 07.40, 08.40, 
01.20, 03.15 Погода
05.55, 02.50 Факти
06.25, 07.50 Дiловi 
факти
06.30 300 сек/год
06.40 Свiтанок
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.10, 01.10 Спорт
08.05 ПроZiрок
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00 “Смак”.
09.45 “Солдати. Дем-
бельський альбом”. 
Т/с
11.45, 17.35 “Вулицi 
розбитих лiхтарiв”. 
Т/с
12.45 Факти. День
13.00 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
14.15 “Каменська”. 
Т/с
15.20 “Морський 
патруль”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.15 
Надзвичайнi новини
19.55 “Морський 
патруль”. Т/с. Фiнал
22.05 “Смерть шпигу-

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 08.45 Православ-
ний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.15, 08.10 Спорт
06.25, 07.20, 08.15 Подiї 
очима майбутнього
06.30, 07.25, 08.25 По-
года
06.35, 07.40, 08.30 567 - 
Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.30 Створи себе
07.35 Будiвельний 
майданчик
07.45 Мультфiльм
08.20 Рейтингова па-
норама
09.00 РАНОК з Першим. 
Анонс передач /ранко-
вий/
09.10 Погода
09.20 Мiжнародний 
фестиваль “Морська 
зiрочка”
10.00 Вiдкриття 6-ї сесiї 
ВР України
11.30 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода
12.45 Д/с “Африка - за-
чарований континент” 
5 серiя
13.15 Здоров’я
14.10 Автоакадемiя
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
16.05 Iндиго
16.35 Х/ф “Тегеран-43” 
2 серiя
18.00 Новини
18.10 Дiловий свiт
18.20 Український вимiр
18.45 Euronews
19.00 ВИБОРИ-2010. 
Передвиборна агiтацiя 
кандидата на пост Пре-
зидента України
20.00 “Попередження” з 
М. Вереснем
21.00 Новини
21.25 Дiловий свiт
21.40 Точка зору
22.15 Свiт спорту
22.30 Погода
22.45 Прес-анонс

06.05 “Служба роз-
шуку дiтей”
06.10 Т/с “Циганське 
серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30, 23.25 
ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин”
07.10 М/ф “Улюбле-
ний прибулець”
09.20 Т/с “Семеро 
жiнок одного холос-
тяка
10.55, 05.00 Т/с “Єр-
молови”
12.00, 17.15 “Лiкарi”
13.00, 18.30 Т/с 
“Тiльки кохання”
14.00, 22.25 Т/с 
“Барвiха”
15.00 Т/с “Район Мел-
роуз”
16.00 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.25 “Погода”
20.15 Т/с “Семеро 
жiнок одного холос-
тяка”
21.20 Т/с “Маргоша”
00.00 “Проспорт”
00.05, 04.40 “Наша 
RUSSIA”
00.25, 03.10 Х/ф 
“Вбивча краса”
02.10 “Документ”
05.50 “Українськi 
мультфiльми”

05.55 Т/с “Нотатки 
про вагiтнiсть”
06.15 Т/с “Акула”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 
01.05 Погода
09.00 Х/ф “Перед-
чуття”
10.55, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
12.15, 14.55 Т/с 
“Друзi”
13.30, 19.00, 00.40 

Репортер
13.35 М/с “Земля до 
початку часiв”
13.55 М/с “Сiмейка 
Аддамсiв”
14.35, 15.55 Teen Time
14.40 Т/с “Триматися 
до кiнця”
16.00, 20.25 Т/с “Баль-
заковський вiк, або 
Всi мужики сво...”
16.55, 21.40 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.00, 22.45 Т/с 
“Щасливi разом”
19.15, 01.00 Спортре-
портер
23.30 Т/с “4400”
01.10 Х/ф “Дев’ять 
життiв”
02.40 Третiй зайвий
03.00 Т/с “Одноклас-
ники”

06.00 Т/с “Кулагiн i 
партнери” 
06.25, 00.35 “Бiзнес”
06.30 Т/с “Коломбо” 
08.15, 15.05 “Давай 
одружимося”
09.10 Х/ф “Сестронь-
ка” 

07.00, 09.25 “Кава або 
чай?”.
09.05 Чверть години.
09.50, 18.15 Одиничка.
10.15 “Лабораторiя XXI 
столiття”. Тележурнал.
10.40 “Алхiмiя краси та 
здоров’я”. Тележурнал.
11.00 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
11.30 “Божественна 
комедiя”.
11.55, 19.05, 05.50 
“Польща манiвцем”.
12.10 “Запрошення”.
12.30, 19.50, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.20, 03.00 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Прокляте мiсце”. 
Документальний цикл.
14.00, 22.35, 04.10 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.30, 00.05, 06.05 Ток-
шоу Томаса Лiса.
15.25 Кабаре.
16.05 “Влада грошей”. 
Економiчний тележур-
нал.
16.15 “Спринт крiзь 
iсторiю”. Тележурнал.
16.40 “Щоденник 
пiлота”. Д/ф.
17.05 Студiя Полонiї.
17.20 “Вiльнотека”. Теле-
журнал.
17.35 “Мандрiвник”. 
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.45, 05.40 “Книгарня”. 
Тележурнал.
19.20, 01.13 “Дика Поль-
ща”. Д/с.
20.15 “На добранiч, 
малюки!”.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.25 Тиждень 
Польщi.
22.15, 03.55 “Польща нас 
об’єднує”. 
23.05, 04.40 “Хiмiя”. Д/ф.
23.55 Хронiка wow.pl 
01.00 Сервiс-IНФО 
вечiр.
01.35 “Шанс на життя”. 
Тележурнал.

06.00, 07.40, 05.25 
Срiбний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.12, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
06.50, 17.15, 04.00 Кри-
тична точка
08.00 Т/с “Слiд” (121 с.) 
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
(18 с.) 
11.00 Т/с “Покликання” 
(7 с.) 
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (240 с.) 
13.00 Т/с “Коломбо” (
14.40 Т/с “Слiд” (162 с.) 
15.35, 03.00 Щиросерде 
зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (241 с.) 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Глухар - 2” 
(19 с.) 
21.20 Т/с “Мамо, я 
кiлера люблю” (11 с.) 
22.25 Т/с “Безмовний 
свiдок - 3” (1,2 серiї) 
23.30 Т/с “Життя як ви-
рок” (1 с.) 
00.30 Т/с “Слiд” (137 с.) 
01.25 Х/ф “Самотня бiла 
жiнка - 2” (трилер) 
04.40 Т/с “Мамо, я 
кiлера люблю” (5 с.) 

06.10, 14.00 “Знахарi”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 “Ранок з 
Iнтером”
09.15 Т/с “Повернен-
ня Мухтара” 
11.20, 16.10 “Детек-
тиви”
12.10 Т/с “Менти. 
Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5”
13.15 “Знак якостi”
15.00 Зрозумiти. 
Пробачити”
17.20, 03.45 Т/с 
“Сусiди” 
18.15, 04.10 “Судовi 
справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 02.20 
“Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Група 
“Зета” 
23.45 Д/п “Втеча з 

06.50, 17.15, 04.00 Кри-
тична точка
08.00 Т/с “Слiд” (120 с.) 
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
(17 с.) 
11.00 Т/с “Покликання” 
(6 с.) 
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (239 с.) 
13.00 Т/с “Коломбо” 
(15 с.) 
14.40 Т/с “Слiд” (161 с.) 
15.35, 03.00 Щиросерде 
зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (240 с.) 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Глухар - 2” 
(18 с.) 
21.20 Т/с “Мамо, я 
кiлера люблю” (7,8,9,10 
серiї) 
01.20 Х/ф “Скарби 
Амазонки” 
04.40 Т/с “Мамо, я 
кiлера люблю” (4 с.) 

06.00 Служба роз-
шуку дiтей
06.05, 07.40, 08.40, 
01.25, 03.25 Погода
06.10, 02.55 Факти
06.25, 07.50 Дiловi 
факти
06.30 300 сек/год
06.40 Свiтанок
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.10, 01.15 Спорт
08.05 ПроZiрок
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00 “Смак”.
09.45 “Солдати. Дем-
бельський альбом”. 
Т/с
11.45, 17.35 “Вулицi 
розбитих лiхтарiв”. 
Т/с
12.45 Факти. День
13.00 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
14.15 “Каменська”. 
Т/с
15.20 “Морський 
патруль”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.15 
Надзвичайнi новини
19.55 “Пiд зливою 
куль”. Т/с
22.10 “Смерть шпигу-
нам-2”. Т/с
00.00 Факти. 
Пiдсумок дня
00.15 Неймовiрна 
колекцiя мiстера 
Рiплi
01.30 “Вбивця з Зеле-
ної рiки”. 1 с. Х/ф 
03.30 “Кiстки”. Т/с
04.10 “Бостонське 
правосуддя”. Т/с
04.55 “Мене звати 
Ерл”. Т/с
05.15 “Альф”. Т/с

09.20 Т/с “Семеро 
жiнок одного холос-
тяка”
10.55, 05.10 Т/с “Єр-
молови”
12.00, 17.15 “Лiкарi”
13.00, 18.30 Т/с 
“Тiльки кохання”
14.00, 22.25 Т/с 
“Барвiха”
15.00 Т/с “Район Мел-
роуз”
16.00 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.25 “Погода”
20.15 Т/с “Семеро 
жiнок одного холос-
тяка
21.20 Т/с “Маргоша”
00.00 “Проспорт”
00.05, 04.50 “Наша 
RUSSIA”
00.25, 03.15 Х/ф 
“Лiтнiй дощ”
02.15 “Документ”

08.15 “Фортуна знань”.
09.00, 14.00 “Принцип 
гри”.
09.50, 18.00, 21.00 “Свiт 
за сiмейством Кеп-
ських”.
11.00 “Лiкарня на 
периферiї “.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Розуелл, мiсто 
прибульцiв”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.30 Х/ф “Я тебе обо-
жнюю”
00.05 Х/ф “Король 
комедiї”
02.20 Нiч загадок.
03.20 Таємницi долi.

06.00, 07.40, 05.25 
Срiбний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.12, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.05 Чверть на дев’яту.
09.45, 10.30 
Мультсерiали.
10.00 Дитсадок “1”.
11.30 “Школа розбитих 

Кандагара”
00.45 Д/п “Повiтрянi 
бої”
02.55 Телевiзiйна 
служба розшуку 
дiтей
03.00, 04.50 Т/с 
“Фальконе” 
05.35 Уроки тiтоньки 
Сови
05.45 “Гiд країнами 
свiту”

час”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)
19.20 Iнформацiйний 
марафон 
“Президентськi вибо-
ри-2010”
19.30, 01.15 “Новий час”
20.20, 21.45 
“Президентськi ви-
бори-2010. Агiтацiю 
заборонено!”
20.30, 21.20, 01.40 “Час”
21.00”Час новин”
22.00, 02.30, 05.30 
“Акцент”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Рестораннi 
новини”
03.30 “Особливо небез-
печно”

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
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06.00 Т/с 
“Кулагiн i 
партнери” 

06.25, 00.40 “Бiзнес”
06.30 “Документаль-
ний детектив”
07.35 Т/с “Коломбо” 
09.30 Х/ф “Веронiка 
не прийде” 
12.25 Х/ф “Єрмак”
17.40 “Вiкна - Нови-
ни”
17.50 Х/ф “Суєта 
суєт” 
19.45 “Суперстар 
представляє: Женя 
Бєлоусов. Повер-
нення зiркового 
хлопчика”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.25 Х/ф “Шалений 
листопад -1” 
00.30 “Вiкна - Спорт”
00.55 Х/ф “Квiти вiд 
переможцiв” 

09.15 Т/с “Повернен-
ня Мухтара”
11.20, 16.10 “Детек-
тиви”
12.10 Т/с “Менти. 
Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5”
13.15, 04.45 “Знак 
якостi”
15.00 Зрозумiти. 
Пробачити”
18.15, 05.15 “Судовi 
справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська при-
страсть” 
17.20, 04.20 Т/с 
“Сусiди” 
20.00, 02.15 
“Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 “Велика 
полiтика з Євгенiєм 
Кисельовим”
00.00 Д/п “Танго з 
Дакаром”
01.10 “Пан Мiнiстр”
02.45 Т/с “Фальконе” 
05.55 “Гiд країнами 
свiту”

06.00 Про-
грама пере-
дач

06.01, 23.40, 04.30 
“Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 
05.10 “Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 
00.25, 04.25 “Погода 
на курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 20.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 23.50, 
03.20, 04.55 “Погода в 
Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 01.00, 
04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
15.30 “Феєрiя 
мандрiв”
16.30 “Драйв”
17.30, 03.30 “Акцент”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київ-
ський час”
19.00, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” 
(рос.)
19.20 Iнформацiйний 
марафон 
“Президентськi ви-
бори-2010”
19.30, 01.15 “Новий 

08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00 “Смак”.
09.45 “Солдати. Дем-
бельський альбом”. 
Т/с
11.45, 17.35 “Вулицi 
розбитих лiхтарiв”. Т/с
12.45 Факти. День
13.00 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
14.15 “Каменська”. Т/с
15.20 “Пiд зливою 
куль”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.20 
Надзвичайнi новини
19.55 “Пiд зливою 
куль”. Т/с. Фiнал
22.10 “Смерть шпигу-
нам-2”. Т/с
00.05 Факти. Пiдсумок 
дня
00.20 Неймовiрна 
колекцiя мiстера Рiплi
01.35 “Вбивця з Зеле-
ної рiки”. 2 с. Х/ф 
03.35 “Кiстки”. Т/с
04.15 “Бостонське 
правосуддя”. Т/с
05.00 “Мене звати 
Ерл”. Т/с
05.20 “Альф”. Т/с

05.55 Т/с “20 
божевiльних рокiв”
06.15 Т/с “Акула”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 
01.10 Погода
09.00 Х/ф “Свiдок на 
весiллi”
10.55, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
12.15, 14.55 Т/с 
“Друзi”
13.30, 19.00, 00.45 
Репортер
13.35 М/с “Земля до 
початку часiв”
13.55 М/с “Сiмейка 
Аддамсiв”
14.35, 15.50 Teen Time
14.40 Т/с “Триматися 
до кiнця”
15.55, 20.25 Т/с “Баль-
заковський вiк, або 
Всi мужики сво...”
16.00, 21.45 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.00, 22.50 Т/с 
“Щасливi разом”
19.15, 01.05 Спортре-
портер
23.35 Т/с “4400”
01.15 Служба роз-
шуку дiтей
01.20 Х/ф “Накуренi 
в димину”
02.45 Третiй зайвий
03.05 Т/с “Мить 
щастя”

06.00 “Служ-
ба розшуку 
дiтей”

06.05 Т/с “Циганське 
серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
07.10 М/ф “Улюбле-
ний прибулець”
09.20, 20.15 Т/с “Се-
меро жiнок одного 
холостяка”
10.55, 05.45 Т/с “Єр-
молови”
12.00, 17.15 “Лiкарi”
13.00, 18.30 Т/с 
“Тiльки кохання”
14.00 Т/с “Барвiха

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Фортуна 
знань”.
09.00, 14.00 “Прин-
цип гри”.
09.50, 18.00 “Свiт за 
сiмейством Кеп-
ських”.
11.00 “Лiкарня на 
периферiї “.
12.00, 17.30 “Мала-

06.05, 07.40, 
08.40, 01.30, 
03.30 Погода

06.10, 03.00 Факти
06.25, 07.50 Дiловi 
факти
06.30 300 сек/год
06.40 Свiтанок
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.10, 01.20 Спорт
08.05 ПроZiрок

TV
Китай, 1997 р.
10.45, 17.00 “Рай”. Теле-
журнал.
11.15 Невiдкритi скарби.
11.40 “Розмова по сутi”.
12.05, 19.20 “Поморськi 
пейзажi”.
12.30, 19.50, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.10, 21.20, 03.05 “Клан”. 
Т/с.
13.35 “Тиждень Польщi”. 
14.05 “Польща нас 
об’єднує”. 
14.25 “Кольори щастя”. 
Т/с.
14.55 “Хiмiя”. Д/ф.
15.55, 01.40 “Влада гро-
шей”. Тележурнал.
16.05, 00.25, 06.15 
“Бронiслав Вiлдстейн 
представляє”. Ток-шоу.
16.35 “Монастир у Звєр-
ках”. Репортаж.
17.30 “Войтек Черовський 
- босонiж свiтом”. Цикл 
репортажiв.
18.00 Телеекспрес. 
18.40 “Книжкова мiль”. 
Тележурнал.
18.55 Розмова по сутi.
20.15, 02.15 На добранiч, 
малюки!
20.50, 02.55 Спорт.
21.10, 01.15 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.25 Не здалека, а 
зблизька.
22.25, 04.10 “Життєвий 
iспит”. Т/с.
23.15, 05.00 “Десять 
Заповiдей. Четверта”. 
23.40, 05.25 “Пiтбуль”. Т/с.
01.05 Сервiс-IНФО вечiр.
01.15 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
06.45 “Конспект. Ян Кар-
ський. Мої роки молодi”. 
Цикл документальний.

П'ятниця, 
5 лютого

07.00, 09.05, 09.25 
“Кава або чай?”
09.05 Чверть години.
09.50, 18.15 “Алла i 
Ас”. Програма для 
дiтей.
10.15 “Чарiвник: 
Країна Великого Дра-
кона”. Т/с. Польща, 
Австралiя, Китай, 
1997 р.
10.45 “Мандрiвник”. 
Туристичний теле-
журнал.
11.10, 19.05, 06.35 
“Iсторiї на Сходi 
Миколи Iванова 
- Станiслав Шушке-
вич”. Репортаж.
11.30 “Шанс на успiх”.
12.30, 19.45, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.15, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Не здалека, а 
зблизька”.
14.20 “Життєвий 
iспит”. Т/с.
15.05, 19.30, 03.25 
Супутниковi хiти.
15.25 “Десять 
заповiдей. Четверта”. 
Документальний 
цикл.
15.50 “Загадкова 

06.50 Телемагазин.
07.20 Тамплiєри.
07.55 “Гарi i Гендер-
сони”.
08.20 Мультсерiал.
08.55, 21.05 “Кольори 
щастя”.
09.30 Питання на 
снiданок.
11.55 “Гiльйотина”.
12.25 “Париж - мiсто 
мрiї”, док.фiльм.
13.35 “Шведи у 
Варшавi”, пригод-
ницький фiльм, РП, 
1991.
15.05 “Дочки Макле-
ода”.

Четвер,
4 лютого

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 08.45 Право-
славний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.15, 08.10 
Спорт
06.25, 07.20, 08.15 
Подiї очима майбут-
нього
06.30, 07.25, 08.25 
Погода
06.35, 07.35, 08.30 567 
- Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.30 Створи себе
07.45 Ера якостi
08.20 Рейтингова 
панорама
08.35 Мультфiльм
09.00 РАНОК з Пер-
шим. Анонс передач /
ранковий/
09.10 Погода
09.20 Прес-анонс
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 Д/ф “Столiття 
на сторiнках”
11.30 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода
12.45 Д/с “Африка 
- зачарований конти-
нент” 7 серiя
13.15 Фольк-music
14.30 Хай щастить
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
16.05 Iндиго
16.40 Х/ф “Таємниця 
Cнiгової королеви” 
2 серiя
18.00 Новини
18.10 Дiловий свiт
18.20 Український 
вимiр
18.45 Euronews
19.00 ВИБОРИ-2010. 
Передвиборна 

агiтацiя кандидата 
на пост Президента 
України
19.50 Погода
20.00 Особливий 
погляд
20.30 Громадська 
варта
21.00 Новини
21.25 Дiловий свiт
21.40 Точка зору
22.15 Свiт спорту
22.30 Погода
22.45 Прес-анонс
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої 
особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класiк-прем’єр. 
Київськi солiсти.Ч.2
02.00 Особливий 
погляд
02.30 Громадська 
варта
02.50 Аудiєнцiя
03.15 Благовiсник
03.45 Д/ф “Граю, 
лiтаю, живу... Ада 
Роговцева”

06.00 “До-
брого ранку, 
Україно!”

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 08.45 Право-
славний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.20, 08.10 
Спорт
06.25, 07.25, 08.15 
Подiї очима майбут-
нього
06.30, 07.30, 08.20 
Погода
06.35, 07.40, 08.25 567 
- Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.15 Рейтингова 
панорама
07.35 Будiвельний 
майданчик
07.45 Створи себе
07.50 Автодрайв
08.30 Ранковi зустрiчi
08.35 Мультфiльм
09.00 РАНОК з Пер-
шим. Анонс передач /
ранковий/
09.10 Погода
09.20 Прес-анонс
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 Д/ф “Столiття 
на полотнi”
11.30 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.20 Погода
12.45 Д/с “Африка 
- зачарований конти-
нент” 8 серiя
13.20 “Попереджен-
ня” з М. Вереснем
14.30 “Надвечiр’я” з 
Т. Щербатюк
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
16.05 Полiгон
16.35 М/ф “Падав 
торiшнiй снiг”
17.00 Пазли
18.00 Новини
18.10 Дiловий свiт

06.00 “Служба роз-
шуку дiтей”
06.05 Т/с “Циганське 
серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30, 23.25 
ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин”
07.10 М/ф “Улюбле-
ний прибулець”
09.20 Т/с “Семеро 
жiнок одного холос-
тяка”
10.55, 05.00 Т/с “Єр-
молови”
12.00, 17.15 “Лiкарi”
13.00, 18.30 Т/с 

06.10, 14.00 “Знахарi”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 “Ранок з 
Iнтером”
09.15 Т/с “Повернен-
ня Мухтара” 
11.20, 16.10 “Детек-
тиви”
12.10 Т/с “Менти. 
Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5”
13.15 “Знак якостi”
15.00 Зрозумiти. 
Пробачити”
17.20, 03.00 Т/с 
“Сусiди” 
18.15, 04.10 “Судовi 
справи”
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.40 
“Подробицi”
20.30 Т/с “Обручка” 
21.30 Т/с “Група 
“Зета” 
23.45 Д/п “Росiйська 
Мата Харi”
00.45, 03.25 Д/п 
“Ударна хвиля” 6с.
02.10 Телевiзiйна 
служба розшуку 
дiтей
02.15, 04.50 Т/с 

06.10, 14.00 “Знахарi”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 “Ранок з 
Iнтером”

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Чверть на 
дев’яту.
09.45, 10.30 
Мультсерiали.
10.30 Для дiтей.
11.30 “Школа роз-
битих сердець”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Мiць фондiв.
13.40, 19.05 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”.
14.05, 18.35 “Клан”.
14.35 “Хлопцi вiльнi”.
15.05 “Найгiрший 
тиждень”.
15.30 Ми, ви, вони.
16.10 “Бонанца”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Прицiл.
19.35 “Угадай 
мелодiю”.
20.05 Вечiрка.
21.25 “Лицар дорiг”.
22.15 Справа для 
репортера.
23.00 “Помаднi 
джунглi”.
23.50 Варто говорити.
00.50 “Я - Дина” 
- драма, ФРН-
Францiя-Данiя, 2002.
02.50 “Плутанина”.

18.20 Український 
вимiр
18.45 Euronews
19.00 ВИБОРИ-2010. 
Передвиборна 
агiтацiя кандидата 
на пост Президента 
України
19.50 Погода
20.00 “Знайдемо 
вихiд” з Н. Розин-
ською
21.00 Новини
21.25 Дiловий свiт
21.40 Точка зору
22.15 Автоакадемiя
22.45 Прес-анонс
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.15 Погода
23.20 Вiд першої 
особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Телевистава “Савва”
03.20 “Надвечiр’я” з 
Т. Щербатюк
03.45 Д/ф “Голий 
король” Костянтина 
Степанкова”
04.35 Життя триває...
05.00 Легко бути 
жiнкою

06.05 “Перепуст-
ка до Латинської 

Америки з Самантою 
Браун”
06.55 “Шаленi татусi”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.15 Т/с “Повернення 
Мухтара”
11.20 “Детективи”.
12.10, 20.30 Т/с “Об-
ручка”.
13.15 “Знак якостi”. 
Ковбаса “Столична” 
(варена).
14.00, 03.10 “Знахарi”
15.00 “Зрозумiти. Про-
бачити”.
16.10 “Детективи”
17.20, 02.40 Т/с “Сусiди”
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 “Велика полiтика 
з Євгенiєм Кисельо-
вим”
00.10 “Пан Мiнiстр”
01.15 “Подробицi”
01.45, 04.30 Т/с “Хафф”.

06.00 Служ-
ба розшуку 

дiтей
06.05, 07.40, 08.40, 
01.00, 03.25 Погода
06.10, 02.55 Факти
06.25, 07.50 Дiловi 
факти
06.30 300 сек/год
06.40 Свiтанок
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.15, 00.50 Спорт
08.05 ПроZiрок
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00 “Смак”.
09.45 “Солдати. Дем-
бельський альбом”. 
11.45, 17.40 “Вулицi 
розбитих лiхтарiв”. 
12.45 Факти. День
13.00 “Двiйник”. Х/ф
15.20 “Пiд зливою 
куль”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Добрi новини
19.20, 01.05 

06.00 Програ-
ма передач
06.01, 23.30, 

04.30 “Час-Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 
05.10 “Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 
22.50, 00.25, 04.25 
“Погода на курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 
05.20 “Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 23.50, 
03.20, 04.55 “Погода в 

06.00, 07.40, 04.30 
Срiбний апельсин
06.30, 17.00, 19.00 
Подiї
06.40, 17.12, 19.20 
Спортивнi подiї
06.50, 17.15 Критична 
точка
08.00 Т/с “Слiд” (123)
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок 3” (3,4 серiї) 

06.00 Т/с 
“Кулагiн i 
партнери” 
06.25, 00.35 

“Бiзнес”
06.30 Т/с “Коломбо” 
08.15, 15.00 “Давай 
одружимося”
09.10 Х/ф “Солодка 
жiнка” 
11.40 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.05 “Битва 
екстрасенсiв. Проти-
стояння шкiл”
14.05 “Чужi помилки. 
Остання вiдпустка 
“нiмця”
16.00 “Зiркове життя. 
Зiрковi усиновлення”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини”
18.10, 22.20 Т/с 
“Анатомiя Грей” 

06.00, 07.40, 05.25 
Срiбний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Подiї
06.40, 17.12, 19.20, 
03.50 Спортивнi подiї
06.50, 17.15, 04.00 
Критична точка
08.00 Т/с “Слiд” (122 
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок 3” (1,2 серiї) 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
11.00 Т/с “Покликан-
ня” (8 с.) 
12.00 Т/с “Колись 
прийде кохання” 
13.00 Т/с “Коломбо” 
(17 с.) 
14.40 Т/с “Слiд” (163 
15.35 Щиросерде 
зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
18.00 Т/с “Колись 
прийде кохання” 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Глухар - 2” 
21.20 Т/с “Мамо, я 
кiлера люблю”
22.25 Т/с “Безмовний 
свiдок - 3” (3,4 серiї) 
23.30 Т/с “Життя як 
вирок” (2 с.) 
00.30 Т/с “Слiд” (137 
01.25 Х/ф “Спокуса” 
04.40 Т/с “Мамо, я 
кiлера люблю” (6 с.) 

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.05 Чверть на 
дев’яту.
09.45, 10.25 
Мультсерiал.
10.00 Що читати 
дитинi.
10.10 Гiрськолижний 
спорт.
10.55 “Бiблiя - Есфiр” 
- ФРН-Iталiя-
Францiя, 1994.
12.25 Кабаре.
13.10 Агробiзнес.
13.40, 19.05 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”.
14.05, 18.35 “Клан”.
14.35 “Хлопцi вiльнi”.
15.15 Мiсцевiсть iз 
iсторiєю.
15.25 Книжковий 
склад.
16.10 “Бонанца”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Прицiл.
19.35 “Угадай 
мелодiю”.
20.05 Вечiрка.
21.25 “Зоряна брама” 
23.35 “Легенда про 
Шукача”.

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Фортуна 
знань”.
08.50, 14.00 “Прин-
цип гри”.
09.50, 17.55 “Свiт за 
сiмейством Кеп-
ських”.
11.00 “Лiкарня на 
периферiї “.
12.00, 17.30 “Мала-
новський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 Т/с “Китай-
ський городовий”
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.00 Х/ф “Дев’ять 
мiсяцiв”
23.05 Х/ф “Iншi”
01.15 Х/ф “Реквiєм за 
мрiєю”
03.25 Нiч загадок.

Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 23.00, 01.00, 
04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
15.30 “Своїми очима”
16.30 “На межi”
17.30, 03.30 “Феєрiя 
мандрiв”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київ-
ський час”
19.00, 22.30, 00.00, 
03.00, 05.00 “Час 
новин” (рос.)
19.20 Iнформацiйний 
марафон 
“Президентськi ви-
бори-2010”
19.30, 01.15 “Новий 
час”
20.20, 21.45 
“Президентськi ви-
бори-2010. Агiтацiю 
заборонено!”
20.30, 21.20, 01.40 
“Час”
21.00”Час новин”
22.00, 02.30, 05.30 
“Фактор безпеки”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Рестораннi 
новини”

бiлявка”. Телегра.
16.50 Альбом Шо-
пена.
17.25 “Портрети 
творцiв”. Цикл 
репортажiв.
18.00 Телеекспрес.
18.40 “Студiя Р”. Теле-
журнал.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки!
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.20 Прогноз 
погоди.
21.40 Вiдеотека до-
рослої людини.
22.10, 03.40 “I в горi, i 
в радостi”. Т/с. 
23.05, 04.35 “Кiнець 
давнiх часiв”. Х/ф.
01.10 Сервiс-IНФО 
вечiр.
01.24 Невiдкритi 
скарби.

10.00 Т/с “Глухар - 2” 
11.00 Т/с “Покликання”
12.00 Т/с “Колись 
прийде кохання” (242)
13.00 Т/с “Коломбо” 
14.40 Т/с “Слiд” (164)
15.35 Щиросерде 
зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
18.00 Т/с “Колись 
прийде кохання” 
(243 с.) 
19.30 Х/ф “Бiлявка в 
нокаутi” 
21.30 Шустер Live
01.30 Х/ф “Танцi з 
вовками” 

Надзвичайнi новини
19.55 Наша Russia. 
Дайджест
21.15 Дискотека 80-х 
по-нашому
22.15 Comedy Club
23.05 Голi та смiшнi
00.05 Автопарк. Парк 
автомобiльного 
перiоду
01.25 “Первiсний 
страх”. Х/ф 
03.30 “Кiстки”. Т/с
04.15 “Бостонське 
правосуддя”. Т/с
05.00 “Мене звати 
Ерл”. Т/с

15.00 Т/с “Район 
Мелроуз”
16.00 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.25 “Погода”
21.20 Х/ф 
“Унiверсальний 
солдат”
23.30 Х/ф “Втеча не-
можлива”
01.55, 04.15 Х/ф “Сiм 
кабiнок”
03.25 Т/с “День наро-
дження Буржуя - 2”

“Тiльки кохання”
14.00, 22.25 Т/с 
“Барвiха”
15.00 Т/с “Район Мел-
роуз”
16.00 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.25 “Погода”
20.15 “Вибiр-2010”
21.20 Т/с “Маргоша”
00.00 “Проспорт”
00.05, 04.40 “Наша 
RUSSIA”
00.25, 03.10 Х/ф “Ка-
рамель”
02.10 “Документ”
05.50 “Українськi 
мультфiльми”

новський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Розуелл, мiсто 
прибульцiв”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.00 “С.S.I.”.
22.00 Т/с “Викраде-
ний”
00.00 Х/ф “Свавiлля”
02.15 Нiч загадок.
04.00 Таємницi долi.

“Фальконе” 
05.35 Уроки тiтоньки 
Сови
05.45 “Гiд країнами 
свiту”

19.10 “Моя правда. 
Валерiя”
20.10 “Чужi помилки. 
Смерть Нефертiтi”
21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” 
23.15 “Зiркове життя. 
Батьки та дiти”
00.25 “Вiкна - Спорт”
00.50 Х/ф “Ти iнодi 
згадуй” 

20.30, 21.20, 01.40 
“Час”
21.40 “Я так думаю з 
Анною Безулик”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Нi пуху, нi 
пера!”
02.30, 05.30 “Особли-
во небезпечно”

07.00, 09.25 “Кава або 
чай?”. 
09.05 Чверть години.
09.50, 18.20 “Будильник”. 
Програма для дiтей.
10.15 “Чарiвник: Країна 
Великого Дракона”. Т/с. 
Польща, Австралiя, 
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06.50 Вiдлуння Пано-
рами.
07.25 Для iнвалiдiв.
07.50 “Нестерпна Ро-
залка”, пригодниць-
кий серiал, РП.
08.20 Поезiя сполу-
чає людей.
08.35 “Мостовяки”.
09.25 “Кольори 
щастя”.
10.30 “Чорна стрiла”.
11.30 Вiкторiна.
13.00 Керк Дуглас в 
комедiї “Нi за що в 
свiтi”, США, 1963.
15.00 Сiмейний 
турнiр.
15.35 “Златопольськi”.
16.05 “Флот Макхей-
ла”, комедiя, США, 
1997.
18.00 Розважальна 
програма.
18.20 Слово на 
недiлю.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00, 21.55 Кабаре.
20.05 Загадкова блон-
динка.
21.05 Недiльний 
вечiр.
22.55 “C.S.I.”
23.45 Панорама.
00.25 “Вартовий 
тьми”, н/ф трилер, 
Великобританiя, 
2001.
02.25 Крiстiан Клав’є 
в комедiї “Плюшевий 
синдром”, Францiя, 
2005.

Дайджест
14.05 Дискотека 80-х 
по-нашому
15.10 Ти не повiриш!
16.00 Провокатор
17.00 Пiд прицiлом
18.05 Максимум в 
Українi
18.45 Факти. 
Пiдсумок дня
19.00 “Цар 
скорпiонiв”. Х/ф
19.35 “Мумiя”. Х/ф
23.30 Прожектор 
Перiсхiлтон
00.00 “Майкл Клей-
тон”. Х/ф 
02.00 “Солодка сво-
бода”. Х/ф 
04.00 “Бостонське 
правосуддя”. Т/с
04.45 “Мене звати 
Ерл”. Т/с
05.10 “Альф”. Т/с

06.25 “Лiтаючий 
будинок”
07.15 М/ф “Мислiвцi 
на драконiв”
09.05 “Лото-Забава”
10.10 М/ф “Качинi 
iсторiї”
11.00 “Караоке на 
майданi”
11.55 Кулiнарне шоу 
“Смакуємо”
12.35 “Шiсть кадрiв”
13.25, 04.15 Х/ф “100 
весiль, або Тiльки но-
вачки одружуються”
15.20 Х/ф “Наречена 
з того свiту”
17.20 Х/ф “Утiкачки”
19.30 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
21.15, 02.45, 05.45 
Художнiй фiльм
23.15 “Свiтське 
життя”
00.20 Х/ф “Лещата”

05.40, 06.25 Погода
05.45 Факти
06.00 “Альф”. 
Комедiйний серiал
06.30 Люди, конi, 
кролики i...домашнi 
ролики
06.55 “Флетч живий”. 
Х/ф
08.45 Максимум в 
Українi
09.25 Прожектор 
Перiсхiлтон
09.55 Квартирне 
питання
10.55 Ти не повiриш!
11.50 Козирне життя
12.30 Iнший футбол
13.00 Спорт
13.05 Провокатор
14.05 “Цар 
скорпiонiв”. Х/ф
16.00 “Мумiя”. Х/ф
18.45 Факти тижня
19.40 Факти-
Вибори-2010
23.00 Голi та смiшнi
23.35 “Втеча з 
в’язницi”. Т/с
01.25 Iнтерактив: 
Тижневик
01.40 “Гарно на 
природi”. Х/ф 
03.10 “Бостонське 
правосуддя”. Т/с
03.50 “Мене звати 
Ерл”. Т/с
04.15 “Альф”. Т/с

06.00 Програма 
передач
06.01, 23.30, 04.30 
“Час-Тайм”
06.15, 07.05, 00.15, 
03.10, 05.10 “Час 
спорту”
06.25, 08.20, 13.20, 
15.20, 22.50, 00.25, 
04.25 “Погода на 
курортах”
06.30, 18.45, 04.45 
“Київський час”
06.40, 11.20, 15.30 
“Зверни увагу з Тетя-
ною Рамус”
06.45, 11.30 
“Автопiлот-тест”
07.00, 07.30, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 23.00, 
04.00 “Час новин”
07.15, 09.20, 12.20, 
14.15, 16.20, 17.20, 
21.45, 23.50, 03.20, 
04.55 “Погода в 
Українi”
07.35, 08.50, 22.40, 
23.20, 05.20 “Бiзнес-
час”
07.50 “Новобудова”
08.10, 19.20, 21.50, 
02.20, 04.15 “Тема 
тижня”
08.30 “Бiстро-ТБ”
09.25 “Своїми очима”
10.15 “Здоровi 
iсторiї”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.45 “Технопарк”
12.30 “Хронiка 
тижня”
13.30 “Драйв”
14.20 “Страва вiд 
шефа”
14.40 “Гра долi” (Бог-
дан Хмельницький)
16.30 “Арсенал”
17.30, 03.30 “На межi”
18.20 “Вiкно в Єв-
ропу”
19.00, 22.30, 00.00, 
03.00, 05.00 “Час 
новин” (рос.)

06.55, 04.25 Телема-
газин.
07.10 “Двi сторони 
медалi”.
07.40 Док.фiльм.
08.00 Богослужiння.
09.00 Тиждень.
09.30 Для дiтей.
10.10 “Старий Завiт” - 
мультсерiал.
10.45 “Чотири 
танкiсти й собака”.
12.45 Жеребкування 
ЧЄ з футболу 2012.
13.50 Янгол Госпо-
день.
14.00, 20.30 Новини.
14.25 Мiж 
пiднебiнням i зем-
лею.
14.55 Кабаре.
15.15 Стрибки iз 
трамплiна.
17.45 Євроекспрес.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Батько Мате-
уш”.
19.15 Угадай мелодiю.
20.00 Вечiрка.
21.20 “Ранчо” - 
серiал, РП.
23.20 “Тiльки вона, 

06.10 Х/ф 
“Передвiсники бурi”
07.45 Церква Хрис-
това
08.00 Запитайте у 
лiкаря
08.40 М/с “Все про 
Мiккi Мауса”
09.00 М/с “Мої друзi 
Тигруля i Пух”
09.25 Даєш молодь
10.00 Х/ф “Код 
Аппокалiпсиса”
12.25 Клiпси
12.50 Шоуманiя
13.30 Ексклюзив
14.15 Аналiз кровi
15.00 Зiрковi драми
15.55 INFO-ШОК
17.00 Т/с “Татусевi 
дочки”
18.35 Х/ф 
“Степфордськi дру-
жини”
20.30 Х/ф “Батько 
нареченої”
22.35 Файна Юкрайна
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф “Метушня 
i рух”

Субота, 
6 лютого

07.05, 05.40 Телема-
газин.
07.20 “Кращi роки” - 
серiал, Канада.
08.15 Схудни.
08.30 Рiк у саду.
09.00, 13.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 Публiцистична 
програма.
09.40 Зерно.
10.10 Мультсерiали 
студiї Дiснея.
11.10 “Ханна Мон-
тана”.
11.40 “Носорiг у мо-
єму будинку” - док.
фiльм.
12.30 Книжковий 
склад.
13.10 Прийомний 
покiй “1”.
13.50 “Морськi 
ссавцi”.
14.25 “Хлопцi вiльнi”.
14.50 Джина Лол-
лобриджида й Алек 
Гiнесс у комедiї 
“Готель Парадизо” - 
США, 1966.
16.45 Стрибки iз 
трамплiна.
19.05 “Комiсар Рекс”.
20.00 Вечiрка. “Гар-
фильд i друзi”.
21.20 Пiрс Броснан 
у бойовику “По-
мри, але не зараз” 
- Великобританiя-
США, 2002.
23.40 “Компанiя” 
- гостросюжетний 
серiал, США-ФРН, 
2007.
01.20 Кiножурнал.
01.45 “Внутрiшнє 
становище”.
03.45 “Дон Маттео”.

Недiля, 
7 лютого

05.05, 07.55 Погода
05.10 Факти
05.40 Автопарк. Парк 
автомобiльного 
перiоду
06.10 “Двiйник”. Х/ф
08.00 Добрi новини
08.05 “Пантера”. Т/с
10.00 Козирне життя
10.45 Анекдоти по-
українськи
11.40 Люди, конi, 
кролики i...домашнi 
ролики
12.00 Квартирне 
питання
13.00, 18.55 Спорт
13.05 Наша Russia. 

06.05 
Ранкова 
молитва

06.10 Свiт 
православ’я
06.30 Крок до зiрок
07.00 Концерт “Пiсня 
року-2009” - 2 час-
тина
08.00 Ноосфера
08.20 Здорове харчу-
вання
08.30 Ера Здоров’Я
08.50 Ранковi поради
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Погода
09.10 Прес-анонс
09.20 Доки батьки 
сплять
09.55 Так просто
10.30 Погода
10.35 Хто в домi 
хазяїн?
11.05 Експерти 
дозвiлля
11.35 Вихiднi по-
українськи
12.00 Темний силует
12.50 Погода
13.00 Українська 
пiсня року
15.20 “Гармонiя душi”. 
М. Кравченко
15.50 Погода
16.05 Х/ф “Звiробiй”
18.45 Кiно.ua
19.20 Х/ф “Самотнiй 
Санта шукає мiсiс 
Клаус”
21.00 Новини
21.25 Погода
21.45 Фольк-music
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трiйка, Кено
23.00 Вiльна гавань
23.25 Персона
23.55 Енергопано-
рама
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Телевистава “Шан-

06.00 Ранкова 
молитва

06.05 Мультфiльм 
“Поганий пес, гарний 
пес”
06.30 DW. Новини 
Європи
07.00 Енергопано-
рама
07.20 Персона
07.50 Сiльський час
08.20 Укравтоконти-
нент
08.40 Вiльна гавань
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Новини
09.15 Погода
09.25 Доки батьки 
сплять
09.30 Пiдсумочки
09.45 Антивiрус для 
дiтей
10.05 Крок до зiрок
10.40 Погода
10.50 Нова армiя
11.25 Муз. ua
12.00 Новини
12.10 Погода
12.20 Стильна 
штучка
12.45 Тетяна Цимбал 
представляє: “Лiнiя 
долi”
13.25 Здоров’я
14.25 Телевiзiйний 
журнал “Околиця”
15.00 Новини
15.15 Погода
15.25 Аудiєнцiя
15.55 Благовiсник
16.35 ЄВРО-2012. 
Жеребкування 
вiдбiркового циклу
17.25 Прем’єра. Д/ф 
“В.Талашко. Будемо 
жити!”
18.00 Новини
18.20 Дiловий свiт. 
Тиждень
19.00 ВИБОРИ-2010
20.00 Новини
20.10 ВИБОРИ-2010
21.00 Новини
21.30 ВИБОРИ-2010

06.35 “Лiтаючий 
будинок”
07.00 “Без табу”
07.55 “Свiтське 
життя”
09.05 “Хто там?”
10.10 М/ф “Качинi 
iсторiї”
11.10 М/ф “Мислiвцi 
на драконiв”
12.35 Т/с “Шлях 
чарiвника”
13.30 Т/с “Пригоди 
Мерлiна”
14.30 “Шiсть кадрiв”
15.00 Х/ф “Могутнiй 
Джо Янг”
17.10, 20.00 Х/ф “Не-
придумане вбивство”
19.30 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
22.05 Х/ф “Лещата”
00.45 Х/ф “Втеча не-
можлива”
02.45 Х/ф 
“Унiверсальний 
солдат”
04.20 Д/ф “Мiй Шев-
ченко”

06.20, 03.30 Х/ф “Зна-
йти Форестера” 
08.55 “У Городку” 
Дайджест
09.30 “Городок”
10.05 Х/ф “Справа 
була в Гаврилiвцi” 
14.00 Т/с “Ляльки 
чаклуна” закл. 
18.00 Т/с “Вiдкрийте, 
мiлiцiя!” 
20.00, 02.30 
“Подробицi”
20.30 Ювiлейний 
вечiр, присвячений 
80-рiччю М. Добро-
нравова

05.40 Х/ф “Страшне 
Рiздво Мюнстерiв”
07.05 Х/ф “Ненсi 
Дрю”
09.00 М/с “Дональд 
Дак”
09.35 М/с “Мої друзi 
Тигруля i Пух”
10.00 Зiрковi драми
10.55 Iнтуїцiя
12.05 Info-шок
13.05 Файна Юкрайна
14.00 Хто проти 
блондинок?
15.20 Х/ф “Свiт при-
мар”
17.35 Х/ф “Мiстер 
Магу”
19.35 Х/ф “Код 
Аппокалiпсиса”
22.00 Х/ф “Норбiт”
00.05 Спортрепортер
00.10 Х/ф “Iствiкськi 
вiдьми”
02.25 Т/с “Повертаю-
ся до тебе”
03.50 М/с 
“Неймовiрне життя 
Джунiпер Лi”

05.40 “Руйнiвники 
мiфiв”
07.20 Х/ф “Запасний 
гравець” 
09.00 “Їмо вдома”
10.05 
“ВусоЛапоХвiст”
10.40 “Нашi улюбленi 
мультфiльми: Ну, 
погоди!, Трое из Про-
стоквашино” 
12.45 Х/ф “Зiта i Гiта” 
15.50 “Суперстар 
представляє: Женя 
Бєлоусов. Повер-
нення зiркового 
хлопчика”
18.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
19.00 Х/ф “Суєта 
суєт” 
20.55 “Моя правда. 
Валерiя”
21.55 “Зiркове життя. 
Зiрковi трагедiї”
22.55 “Паралельний 
свiт”
23.55 Х/ф “Царевби-
вець” 
01.55 “Мобiльна 
скринька”

05.30 “Руйнiвники 
мiфiв”
07.10 Х/ф “Вона Вас 
кохає” 
09.00 “Їмо вдома”
10.05 
“ВусоЛапоХвiст”
11.00 “Караоке на 
Майданi”
12.00 Х/ф “Людина-

06.00 Програма передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 07.05 “Час спорту”
06.25, 08.20, 10.20, 
13.20, 15.20 “Погода на 
курортах”
06.30 “Київський час”
06.40 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
06.45 “Технопарк”
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 “Час новин”
07.15, 09.15, 14.15, 16.15, 
17.20 “Погода в Українi”
07.35, 08.50 “Бiзнес-час”
07.50 “Зодчий”
08.10 “Тема тижня”
08.30 “Бiстро-ТБ”
09.20 “Вiкно в Америку”
10.30 “Феєрiя мандрiв”
10.55 Огляд преси
11.20, 12.20 Полiтичне 
ток-шоу “5 копiйок”
13.30 “Вiкно в Європу”
14.20 “Страва вiд шефа”
14.40 “Гра долi” (Богдан 
Хмельницький)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.30 “Фактор безпеки”
17.30 “Не перший по-
гляд”
18.25”Погода на курор-

05.30, 05.00 Срiбний 
апельсин
06.00 Х/ф “Пригоди 
Електронiка” 
10.00 Х/ф “50 перших 
поцiлункiв” 
12.00 Х/ф “Весна на 
Зарiчнiй вулицi” 
14.00 Х/ф “Бiлявка в 
нокаутi” 
16.00 Шоу “Двi зiрки 
- 2”
19.00, 03.30 Подiї
19.30 Т/с “У червнi 
41-го” 
00.00 Х/ф “Убивцi на 
замiну” 
01.35 Х/ф “Мутанти” 
03.00 Щиросерде 
зiзнання
04.00 Д/ф “Останнi 
солдати Тунгуски”

07.00, 07.20, 07.40, 
08.05, 08.25 “Клан”. 
Т/с.
08.50 Снiданок на 
полуденок.
09.50, 19.25, 01.00 “Л 
як любов”. Т/с.
10.35, 01.45 “Зернят-
ко”. Тележурнал.
11.05 “Малята”. М/с.
11.20 Словник поль-
ської мови.
11.45, 14.20, 04.20 
“Злотопольськi”. Т/с.
12.15, 18.15, 04.45 
“Пам’ятай про мене”. 

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Виробництво 
Мiккi Мауса”.
08.45 “Стрибаючi 
ведмедики”.
09.45 “Качинi iсторiї”.
10.45 “90210”.

08.40 “У Городку” 
Дайджест
09.20 “Городок”
09.55 “Україно, вста-
вай!”
10.25, 03.00 “Позаочi”
11.15 
“Найрозумнiший”
13.20 Х/ф “Пiд зна-
ком Дiви” 
15.15 Х/ф “Любов 
земна” 
17.40 Х/ф “Бiла 
стрiла”
20.00 “Подробицi 
тижня”
21.00 Нiч виборiв
03.35 “Знак якостi”
04.10 “Знахарi”
04.50 “Ключовий 
момент”
05.40 “Уроки тiтоньки 
Сови”
05.45 “Гiд країнами 
свiту”

05.20 Т/с “У червнi 
41-го” 
09.10 Шоу “Двi зiрки 
- 2”. Ч 1
11.00, 13.00, 15.30, 
17.30 Подiї. Спецви-
пуск
11.10 Шоу “Двi зiрки 
- 2”. Ч 2
12.30 Т/с “Офiцери. 
Одна доля на двох” 
(4 с.) 
13.10 Т/с “Офiцери. 
Одна доля на двох” 
(5 с.) 
15.40 Т/с “Офiцери. 
Одна доля на двох” 
(6,7 с.) 
17.55 Т/с “Офiцери. 
Одна доля на двох” 
(закл. с.) 
19.00, 03.30 Подiї 
тижня
19.30 Шустер Live. 
Нiч виборiв
02.00 Х/ф “Притулок” 
04.00 Х/ф “Убивцi на 
замiну” 
05.25 Срiбний апель-
син

Концерт.
12.25 Затишок зiрок.
12.55, 13.15 “Сопот-
ська полонiя” Д/ф.
13.50 Хронiка waw.
pl (Варшавський 
iнформацiйний 
портал).
14.00 Трансляцiя 
меси.
15.15, 05.00 “Королi 
центра”. Т/с.
16.00 “Смак 
традицiй”. Тележур-
нал.
16.25, 06.05 “Доктор 
Ниево”. Репортаж.
17.00 Невiдкритi 
скарби.
17.25, 03.55 “Запро-
шення”.
17.45 “Польських 
корiнь”.
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Шанс на успiх”. 
Музичне шоу.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки!
20.30, 02.30 Новини.
21.10, 03.00 “Зграя”. 
Т/с.
22.10 “Загадкова 
бiлявка”. Телегра.
23.00 Альбом Шо-
пена.
23.30 Час спортивно-
го вболiвальника.
02.50 Спорт.
05.45 “I ти станеш 
моєю Панi”. Концерт.
06.35 “Польських 
корiнь”.
06.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.

06.50 Слово на 
недiлю.
06.55 “Серце Китаю”
07.50 100 тисяч лелек.
08.20 “Мостовяки”.
09.10 “Кольори 
щастя”.
10.15 Затишокя зiрок.
10.50 “Екстремальнi 
подорожi”.
12.00 Босонiж по 
свiту.
12.30 Кулiнарний 
журнал.
13.00 Джон Вейн i 
Сьюзен Хейворд у 
псевдоiсторичному 
бойовику “Завойов-
ник”, США, 1956.
15.00 Сiмейний 
турнiр.
15.30 “Златопольськi”.
16.05 Шанс на успiх.
17.05 “I в горi, i в 
радостi”.
18.05 “Вхiд вiльний”.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 “Як the 
Beatles похитнули 
Кремль”, док.фiльм, 
Великобританiя.
20.05 Телетурнiр.
21.05 “Марнотрат-
ники життя”, США, 
2006.
22.50 Розважальна 
програма.
23.45 Панорама.
00.25 “Пiснi дракона”.
01.30 “Мене звуть 
Ерл”.

Новини.
13.30 “Войтек Че-
ровський - босонiж 
свiтом”. Цикл 
репортажiв.
13.10, 13.20 “Велика 
гра”.
14.15 “I в горi, i в 
радостi”. Т/с.
15.05, 00.35 Студiя 
Полонiї.
15.20 “Книгарня”. 
Тележурнал.
15.40 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
16.10, 04.30 “Сестри”. 
Т/с.
17.00 Снiданок на 
полуденок.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 03.45 “Рука 
перукаря”. Д/ф.
19.10, 23.50 Кабаре.
19.25, 01.30 “Л як 
любов”. Т/с.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки!
20.50, 02.50 Спорт.
21.05 Прогноз по-
годи.
21.10, 03.00 “Будинок 
над затокою”. Т/с.
22.10, 05.15 “Попiл”. 
Х/ф. Польща, 1965 р.

22.00 Новини
22.10 ВИБОРИ-2010
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки
23.30 Док. фiльм
23.50 Оперативний 
об’єктив
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Трiйка, Кено, 
Максима
01.25 Культурно-
мистецький арсенал. 
Телевистава “Рожеве 
павутиння”
03.05 Галицький ка-
мерний хор “Євшан”
03.45 Всеукраїнський 
фестиваль “Червона 
рута”

єдина” - мелодрама, 
США, 1996.
01.05 Кiногурманам: 
Пенелопа Крус i 
Вiкторiя Абрил 
у комедiї “Немає 
звiсток вiд Бога” 
- Францiя-Iталiя-
Мексика, 2001.
03.00 Колекцiя 
кiногурмана: “Май-
стер i Маргарита” - 
серiал, Росiя, 2005.

11.45 “Еннi з Зелених 
дахiв”.
13.30 Х/ф “Бабська 
республiка”
15.45 “Єрихон”.
17.45 Бокс.
18.45 Х/ф “Вiйна i 
мир”
19.50 Подiї.
20.20 Погода.
20.25 “13-та 
полiцейська 
дiльниця”.
21.00 “Звiр”.
22.00 “Кiстки”.
23.00 
“Вiдшкодування 
збиткiв”.
00.00 Х/ф “Коло”
01.55 Спортивний 
журнал.
04.00 Таємницi долi.

тах”
18.30 “Народний контр-
оль”
19.00 “Час новин” (рос.)
19.10 Телемарафон 
“Президентськi вибо-
ри-2010”

амфiбiя” 
13.55 “У пошуках 
iстини. Микола Пав-
ленко: топ-менеджер 
епохи НКВС”
14.50 “Слiдство 
вели. Мисливець на 
нiмфеток”
15.45 “Правила 
життя. Соки, води, 
смерть”
16.40 “Нез’ясовно, 
але факт”
18.00 “Паралельний 
свiт”
19.00 “Битва 
екстрасенсiв”
20.05 “Наше Нове 
Кiно. Х/ф “Лабiринти 
кохання” 
22.00 Х/ф “Мiй 
принц” 
00.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
01.00 Х/ф “Зiта i Гiта” 

02.20 М/с 
“Неймовiрне життя 
Джунiпер Лi”

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.05 “Селезень До-
нальд представляє”.
08.50 “Виробництво 
Мiккi Мауса”.
11.15 Готує Єва Ва-
хович.
11.45 Крутиться!
12.15 “Медовi роки”.
13.45 Книга рекордiв 
Гiннеса.
14.45 “90210”.
15.45 Екстремальний 
ремонт.
16.45 “Анатомiя Ме-
редит Грей”.
18.45 “Мандрiвник”.

19.30, 01.00 
Полiтичне ток-шоу “5 
копiйок”
21.20 “Народний 
контроль”
22.00, 02.30, 05.30 
“Територiя закону”
00.30 “Курс iнтер’єру”
00.40 “Мотор”
03.25 “Огляд преси”

22.50 Х/ф “Вся пре-
зидентська рать” 
01.30 “Пан Мiнiстр”
03.00 “Знак якостi”
05.40 “Гiд країнами 
свiту”

трапа”
02.30 Х/ф “Звiробiй”
04.50 Хто в домi 
хазяїн?
05.20 Експерти 
дозвiлля

07.00, 07.20, 07.45, 
08.10, 08.30 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”. Т/с.
09.00 Луна панорами.
09.30, 18.05, 03.50 
“Пам’ятай про мене”.
09.45, 00.45 “На 
вiкенд”. 
10.00 “Там, де пада-
ють зiрки”. Т/с.
10.30 “Подорож 
Макловича”. Теле-
журнал.
11.00, 01.00 Вiдеотека 
дорослої людини.
11.30 “Дика Польща”. 
Д/с.
12.00, 04.05 
“Злотопольськi”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 

19.50 Подiї.
20.20 Погода.
20.25 Диво у Сокулцi?
21.00 Х/ф “Фiрма”
00.15, 04.00 Бокс.
01.15 Х/ф “Красуня-
боксер”

06.05 Т/с “Вiдкрийте, 
мiлiцiя!” 
07.45 “Квадратний 
метр”
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РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Луцький міський центр зайнятості

Вакансії кадрової агенції «Гарант» м. Ковель
Приватний підприємець Баранов Ігор Іванович (Ліцензія 

Міністерства праці та соціальної політики АВ № 298066 від 
12.02.2007р ). Пропонує роботу в Київській області та Республі-
ці Польща.

Для своїх клієнтів надає візову підтримку для отримання ро-
бочої візи, медичне страхування на весь період перебування за 
кордоном, стартовий пакет та картку поповнення польського 
мобільного оператора, забезпечення проживання в готелі ( при 
потребі для іногородніх), бронювання проїздних квитків (при по-
требі, супровід працівниками польського агентства по працевла-
штуванню українців в Польщі «Буг», яке є нашим партнером по 
той бік Бугу.

Робота в Україні ( м. Київ та Київська обл):
- охоронники;
- будівельники різних спеціальностей.

Робота в Польщі:
- швачки;
- будівельники різних спеціальностей;
- сезонні робітники в сільське господарство. Працівники за-

безпечуються безкоштовно житлом, на сільськогосподарських 
роботах роботодавець гарантує безкоштовне харчування.

Наша адреса: 

Волинська обл. м.КОВЕЛЬ, бульвар Л. Українки 12,
оф.220, 304 ( готель « Лісова пісня»)

Тел\факс: 8(03352)7-10-36, моб: 8(068)191-05-25
e-mail: garant_kovel@itt.net.ua або agencia_kovel@itt.net.ua 

Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою 
інформацією звертатися за адресою: м. Луцьк, вул. Ярощука, 2 

тел.72-72-58‚ 4-92-68

бармен 744 бажання працювати

бетоняр 2500 Вміння викладати мозайку з бетону.

бетоняр 2500 Вміння працювати з бетоном та вста-
новлювати бетонні фігури.

вантажник 800 відповідальність, порядність, без шкід-
ливих звичок

верстатник широкого 
профілю

1200 фізично здорові

Вишивальник 744 можна після курсів швачок

Вишивальник 744 вишивання емблем, оброблення петель, 
пришивання гудзиків

водій автотранспорт-
них засобів

1550 Наявність газового посвідчення, 
кат.В,С, виїзд на маршрут о 3-4 год.ночі

водій автотранспорт-
них засобів

2000 водій з наявністю категорій С,Е, бажан-
ня працювати

водій автотранспорт-
них засобів

2000 водій автобуса “Богдан”, 1-2 клас, кате-
горія Д

водій автотранспорт-
них засобів

1000 водій на екскаватор ЕО 2621

водій автотранспорт-
них засобів

1200 наявність всіх категорій, готовність до 
відряджень

водій тролейбуса 1520 бажання працювати

водолаз 1341 Бажання працювати

В’язальник трико-
тажних виробів та 
полотна

1000 виготовлення трикотажних 
виробів,відрядна система оплати 
праці,наспівбесіду звертатись з 9.00 до 
12.00

геодезист 1200 робота у будівельній галузі

головний бухгалтер 1000 направляти терміново

головний інженер 
проекту

744 Інженер-будівельник

готувач фаршу 800 бажання працювати досвід роботи в 
ковбасному цеху, попередньо телону-
вати

двірник 1200 бажання працювати

електрик дільниці 1500 без шкідливих звичок, ремонт щитків у 
підїздах будинків

Електрогазозварник 1500 розряд 3-6, обов’язковий до-
пуск до електрозварювальних 
робіт(посвідчення)

Електрогазозварник 1800 Зварювання труб

Електрогазозварник 2000 бажання працювати

Електрогазозварник 1200 готовність до відряджень до 2 неділь

Електрозварник руч-
ного зварювання

950 робота у будівельній галузі

електромонтажник з 
кабельних мереж

1300 бажання працювати

електромонтажник 
силових мереж та 
електроустаткування

950 З досвідом роботи електромонтажника 
силових мереж, розряд 4-5

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

744 направляти з числа квотної категорії

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

1000 виконяння ремонтних робіт.

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

1200 ремонт та належне обслуговування 
електричного устаткування з виготов-
лення ковбас

електрослюсар буді-
вельний

950 робота у будівельній галузі

завідувач виробни-
цтва

2200 Працювати в кафетерії супермаркету

завідувач кафедри 1350 Завідувач кафедри державного управ-
ління

закрійник 1200 бажання працювати

закрійник 750 вміння кроїти пальта, костюми

інженер 1500 знання ПК(ехсеІ), інженер з планування

інженер 744 Інженер (проектування доріг)

інженер 744 Інженер проектувальник (еколог)

інженер з технічного 
нагляду

744 Електротехнічні системи електроспо-
живання

інженер з технічного 
нагляду

744 Теплогазопостачання і вентиляція

інженер-програміст 1544 Комунікабельність.

інженер-програміст 1500 знання бух.обліку,програмування 1С 
Підприємство 7.7., 8Х

інженер-технолог 1000 хімічні технології

інспектор 860 досвід роботи в правоохоронних 
органах, наявність санітарної книжки, 
резюме з фото

касир торговельного 
залу

744 бажано знання касового апарату

кондитер 1000 Вміння оформляти торти, тістечка та 
короваї.

кондитер 1300 кондитер з досвідом роботи по оформ-
ленню тортів 3 дні робочі/ 3 дні вихідні 
з 08.00-20.00 год.

Кондуктор громад-
ського транспорту

1170 бажання працювати

кравець 744 бажання працювати

кухар 780 Робота в закладі харчування на ринку

листоноша 809 доставка пошти,пенсії, підписка газет 
та журналів, матеріально-відповідальна 
особа, преміальна оплата праці

Лицювальник-
плиточник

1100 звертатись до начальника рембудділь-
ниці 

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1360 Наявність сертифікату

лікар-інфекціоніст 1328 Наявність сертифікату спеціаліста.

лікар-педіатр 1150 кадри з 9,00 до 16,00

лікар-рентгенолог 1328 Наявність сертифікату.

майстер 744 майстер по депіляції, бажання працю-
вати,

майстер з ремонту 
приладів та апара-
тури

1000 майстри з ремонту аудіо-, відео-, теле-
апаратури, зарплата від виробітку

манікюрниця 750 Бажання працювати

машиніст екструдера 744 бажання працювати, з/п. залежить від 
виробітку

машиніст екструдера 1000 відповідальність

машиніст крана (кра-
нівник)

1500 готовність до відряджень до 2 неділь, 
кранівник автокрана, гусеничного крана

Менеджер (управи-
тель) з адміністратив-
ної діяльності

2400 Старший менеджер з організаційної 
роботи; Знання стандартів д-сті тор-
гової організації,внутрішнього аудиту 
персоналу, документообігу

Менеджер (управи-
тель) з логістики

1500 робота з організації вантажних пере-
везень

Менеджер (управи-
тель) з реклами

800 відповідальне ставлення до своїх 
обов’язків, комунікабельність,% ставка

Менеджер (управи-
тель) з реклами

800 відповідальне ставлення до своїх 
обов’язків, комунікабельність,% ставка

менеджер (управи-
тель) із збуту

800 Збут гумотехнічних виробів

менеджер (управи-
тель) із зовнішньое-
кономічних зв’язків

1800 фахівець з зовнішньоекономічних 
зв’язків

Монтажник будівель-
ний

950 робота у будівельній галузі

Монтажник з 
монтажу сталевих 
та залізобетонних 
конструкцій

2000 бажання працювати

муляр 1500 бажана наявність посвідчення стро-
пальника

муляр 1000 Бажання працювати.

Начальник відділення 1130 начальник віддлень на підміну під час 
відпусток, матеріально-відповідальний.

начальник котельні 750 Направляти з досвідом роботи

обвалювальник м’яса 1000 без шкідливих звичок

оператор котельні 1000 бажання працювати

оператор м’яльно-
чесальної машини

744 зарплата відрядна

офіціант 850 Бажання працювати, можливе 
стажування.,кафе “Любава”

офіціант 1200 вміння працювати з людьми всфері бар-
ресторан, бар “Зустріч”

офіціант 744 Відповідальне ставлення до роботи

офіціант 744 бажання працювати

охоронник 760 досвід роботи в магазині(контролер-
охоронник), наявність санітарної 
книжки, резюме з фото

охоронник 800 відповідальність, організованість.

пекар 1200 Відповідальність,порядність,бажання 
працювати

перукар (перукар - 
модельєр)

750 Знання сучасних зачісок.

підсобний робітник 850 робота у будівельній галузі

підсобний робітник 800 Направляти підсобних робіників на 
будівництво.

продавець непродо-
вольчих товарів

800 робота в книжковій крамниці ,комуні-
кабельність, відповідальність

Продавець-
Консультант

750 досвід роботи в овочевому відділі, наяв-
ність санітарної книжки, режим роботи 
позмінний, ( тиждень через тиждень)

редактор 1000 комунікабельність, відповідальність

секретар 800 Направляти на посаду секретар-
діловод.

складальник 744 Направляти склдальників меблів.

складальник виробів 
із шкіри та хутра

744 бажання працювати

складальник деталей 
та виробів

800 виготовлення зовнішньої реклами, 
відповідальне ставлення до своїх 
обов’язків, % ставка

слюсар з паливної 
апаратури

1000 попередньо телефонувати, ТЕРМІНО-
ВО

слюсар-сантехнік 900 бажання працювати

столяр 1000 робота на деревообробному станку

столяр будівельний 2000 бажання працювати

Столяр-верстатник 
(будівельні роботи)

744 Бажання працювати.

стропальник 1200 робота у будівельній галузі

терміст 800 можливо без професії - учнем, з навчан-
ням на виробництві

Технік-технолог з 
виробництва м’ясних 
продуктів

2000 технолог ковбасного виробництва, 
досвід роботи на м’ясопереробному 
виробництві.

токар 1000 бажання працювати

токар 1200 робота у будівельній галузі

тракторист 1200 бажання працювати,посвідчення трак-
ториста

тракторист 1000 Бажання працювати, тракторист на екс-
каватор на базі ЮМЗ

фаршомісильник 1200 бажання працювати, досвід робо в 
ковбасному цеху.

фахівець 900 медичні санітари ,переносити труни

фахівець 1000 Маркетолог

художник-
конструктор (дизай-
нер)

744 знання програм Corel., Fotoshop

швачка 800 бажання працювати

швачка 800 пошиття шкільної форми, пальто

швачка 1000 бажання працювати, з/плата по відряд-
них розцінках

швачка 900 бажання працювати

юрисКонсульт 800 Направляти з досвідом роботи.
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Бальзак про Радивилів
Історія заснованого родиною Радзивилів міста Радивилова 

починається з 1564 року. З середини ХVІІ ст. місто регу-
лярно було власністю то однієї заможної родини, то іншої, і 
так продовжувалося аж до початку минулого століття. Міс-
течко не вирізнялося серед інших чимось видатним, проте 
тут жваво йшов гeндель, що підтверджують знайдені поль-
ські, чеські, німецькі монети ХV-ХVІІ ст. Та й не дивно, адже 
тут проходив торговий тракт зі сходу на захід.

З розширенням на захід 
Російської імперії повітовий 
Радивилів стає своєрідним ві-
концем у Європу, бо ж за кіль-
ка кілометрів, у Бродах, була 
вже могутня Австрія. «Радиви-
лів – то лише купа дерев’яних 
халуп, які тримаються на но-
гах завдяки спеціальній ласці 
провидіння щодо Росії. Жод-

ного метра бруку, всі вулиці з утоптаної землі», 
– так занотує 31 серпня 1847 р. свої враження 
відомий французький письменник Оноре де 
Бальзак. Саме цим шляхом, незважаючи на пе-
рестороги («Ви їдете у Росію? То не відаєте, що 
чините! Не знаєте, що ви тут більше не в Європі, 
а вже в Китаї! Кордон Китаю починається отам 
– у Радзивилові»), мчав до майбутньої дружини 
Евеліни Ганської закоханий Бальзак.

А почалося їх знайомство із захоплюючого 
листа-відгуку читачки з далекої таємничої кра-
їни – Евеліни Ганської. Відверте незадоволення 
“Шагреневою шкірою” та роздуми над романом 
“Сцени приватного життя” Бальзак отримав від 
незнайомки на початку 1832 року. З того часу 
вони листувалися інтенсивно, а між тим зу-
стрічалися час від часу в Європі, аж поки фран-

цузький місьє не вибрався у подорож, що стала 
найдовшою та найтривалішою у його житті. «І 
не раз, а сто разів на день наше життя було у не-
безпеці. Нам часто треба було мати 15-16 осіб з 
лопатами, щоб витягти нас з бездонної багню-
ки, де ми тонули до висоти портьєр» – бідкав-
ся письменник. А ось у нарисі «Лист про Київ» 
Бальзак пише так: «Цей повіз із дерева і очерету, 
що його тягнуть зі швидкістю локомотива, від-
биває на ваших кістках усі нерівності путівця 
з жорстокою правильністю: ти стрибаєш, мов 
стриножений, падаєш на сіно, фурман зовсім 
тим не переймається – його діло їхати, а твоє – 
триматися...». Письменник побачив ще й інше 
– чудову природу: «Це пустеля, море збіжжя, 
прерії Купера з їх тишею. Тут уже починається 
українська земля, земля чорна й жирна, якої ні-
коли не угноюють і де завжди сіють».

«Їхати з Парижа до Гонеса зовсім не те, що з 
Радивилова до Дубна. Я минав соснові чорно-
ліски, їдучи незнайомою пустелею зі швидкістю 
голуба. Душа, мов витанцьовує танець дервішів 
від вигравання дзвіночка, і той ритм допомагає 
піднестися до величних мріянь», – ось такі слова 
французький класик залишає на згадку мешкан-
цям Радивилова дорогою до Дубна.

Тетяна КІЯК 

Пішла з життя світла Людина,
Козацький Старійшина Адріан Ковальчук

Родині та близьким Покійного висловлюють співчуття:
 Всеукраїнська громадська організація «Велике Козацьке Коло», Волинське 

обласне товариство козаків «Волинська Січ Війська Запорізького», Волинська 
громадська організація «Козацьке Стрілецьке Братство», Козацьке Товариство 

«Чорні Запорожці з Перемишля», Братство ветеранів ОУН-УПА Волинського краю 
ім. Клима Савура, Православне Братство Св. Ап. Андрія Первозванного

Ze szczerym bólem przyjeliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela
 Adriana Kowalczuka

Rodzinie zmarłego składa kondolencje w imieniu własnym, jak i Zarządu Zjednocze-
nia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

 oraz całej społeczności brackiej Adam Gołembowski

Bracie Adrianie!
Pozostaniesz dla nas wzorem wspaniałego Przyjaciela. Bogu dziękujemy za to, że 

pozwolił nam się spotkać i powierzamy Brata w naszej modlitwie. 
Odszedłeś do Pana po wieczną nagrodę – spoczywaj w pokoju.

Bracia strzelcy z K.B.S. Tuchola, Sbor Ostrostřelců Zemi Koruny Českiej,
Redakcja gazety „Monitor Wołyński”

Balzac o Radziwiłowie
Historia założonego przez rodzinę Radziwiłłów miasta za-

czyna się w 1564 roku. Od połowy XVII wieku do początku 
minionego miasto było własnością różnych szlacheckich rodów. 
Ośrodek ten nie różnił się niczym od innych, jednak to tu z 
powodzeniem handlowano, co potwierdzają znalezione polskie, 
czeskie i niemieckie monety z XV-XVII wieku. Nie ma co się 
dziwić, przecież miasto było położone przy trakcie handlowym ze 
Wschodu na Zachód.

Wraz z “poszerzeniem” Imperium Rosyjskiego 
po zaborach na zachód, powiatowy Radziwiłów sta-
je się swoistym oknem na Europę. W odległości kil-
ku kilometrów w Brodach, była już potężna Austria. 
«Radziwiłów – to tylko kupa drewnianych chałup, 
które trzymają się na nogach wyłącznie dzięki spe-
cjalnej łasce opatrzności w stosunku do Rosji. Żad-
nego metra bruku, wszystkie drogi z ubitej ziemi», – 
zanotował 31 sierpnia 1847 r. swoje wrażenia słynny 
pisarz francuski Honoré de Balzac. Właśnie tą drogą 
mimo przestróg («Jedzie pan do Rosji? To nie wie 
pan co robi! Nie wie, że tu pan już nie jest w Europie, 
a w Chinach! Granica Chin zaczyna się tam – w Ra-
dziwiłowie») jechał do przyszłej małżonki Eweliny 
Hańskiej zakochany Balzac.

Ich znajomość zaczęła się od wyrażającego podziw 
listu od nieznanej czytelniczki z dalekiego tajemni-
czego kraju – Eweliny Hańskiej. List, w którym wyra-
żono wyraźne niezadowolenie z “Jaszczura” (oryg. fr. 
La peau de chagrin) oraz myśli wywołane “Scenami 
z życia prywatnego” („Komedia Ludzka”) Balzac do-
stał od nieznajomej kobiety na początku 1832 roku. 
Od tej pory intensywnie korespondowali, czasem 
spotykając się w Europie, dopóki francuski pan nie 
pojechał w najdalszą i najdłuższą podróż w swoim 
życiu. «I nie raz, a sto razy w ciągu dnia nasze życie 

było zagrożone. Często potrzebo-
waliśmy 15-16 osób z łopatami 
wyciągających nas z bezdennego 
bagna, w którym tonęliśmy do 
wysokości portier» – narzekał 
pisarz. A w «Liście o Kijowie» 
Balzac później napisze: «Ten wóz 
z drzewa i trzciny, który ciągnięty 
jest z szybkością lokomotywy, od-
bija na waszych kościach wszystkie nierówności drogi 
z okrutną regularnością: ty skaczesz jak spętany, pa-
dasz na siano, woźnica całkiem tym się nie przejmuje 
– jego sprawa jechać, a twoja – trzymać się...». Pisarz 
zobaczył jeszcze i coś innego – piękną przyrodę: «To 
pustynia, morze zboża, preria Coopera z ich ciszą. Tu 
już zaczyna się ziemia ukraińska, ziemia czarna i tłu-
sta, której nigdy nie nawożą i gdzie zawsze sieją». 

«Jechać z Paryża do Honesa nie jest to samo, co 
z Radziwiłowa do Dubna. Mijałem lasy sosnowe, 
jadąc nieznajomą pustynią z szybkością gołębia. 
Dusza tańczyła taniec derwiszy od brzmienia dzwo-
neczka i ten rytm pomaga podnieść się do wielkich 
marzeń», – takie słowa zostawił w swoich wspo-
mnieniach mieszkańcom Radziwiłłowa francuski 
klasyk jadąc do Dubna.

Tetiana KIJAK


