
№ 7 (67) 05.04.2012
Двотижневик
Dwutygodnik

www.monitor-press.comЦіна 1,50 грн

Uczestnikami byli prawdziwi wiel-
biciele poezji. Organizatorzy świa-
domie unikali tzw. «napęduwy».
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Учасниками були справжні по-
ціновувачі поезії. Організатори 
свідомо уникали «заганяйлівки».

Життя і творчість польської 
письменниці й актриси, воли-
нянки за походженням.

Ким була «Особа на знімку»?

«Literackie Sezony 
Nadbużańskie» w Łucku 

«Літературні сезони 
над Бугом» у Луцьку

300 ролей 
Габріелі Запольської

Невідомий
Nieznany

300 ról 
Gabrieli Zapolskiej

Życie i twórczość polskiej pisarki 
i aktorki, Wołynianki z pocho-
dzenia.

30 березня – 1 квітня 2012 р. 
відбулися V Польсько-україн-
ські зустрічі майстрів слова. 

30 marca – 1 kwietnia 2012 r. 
odbyły się V Polsko-Ukraińskie 
Spotkania Mistrzów Słowa.

Тут створено туристичний 
Шлях дерев’яної архітекту-
ри.
Tu zorganizowano turystycz-
ny Szlak Architektury Drew-
nianej.

Kim był «Człowiek ze zdjęcia»?

 
 

 

Лучани здобули 
нагороди в Любліні

Łucczanie zdobyli
nagrody w Lublinie

Дерев’яні костели у 
південній Малопольщі

Drewniane kościoły
południowej Małopolski

Божа Любов, яка дала початок Усесвіту й увінчала творіння людською істотою; 
яка, незважаючи на гріхопадіння людини, ніколи її не покидає; 

ця Любов явилася вповні в Ісусі Христі, Божому Синові, 
котрий в чудесний спосіб, прийнявши людське тіло 

і пройшовши через безліч страждань, 
увесь світ обійняв прибитими до хреста руками.

І ця безмежна, всеперемагаюча Любов 
подолала смерть і принесла світові відкуплення.
Стаючи ж нині перед порожнім гробом Господнім, 

не шукаймо Живого серед мертвих, 
не припадаймо зором до гробової темряви дочасності і марноти цього світу. 

Христос воскрес і всі, хто християни – тобто Христові, 
мають шукати горішнього.

Нехай же Всемогутній Бог Отець обдарує усіх Вас своєю благодаттю, 
нехай воскреслий Господь Ісус осяє Вас радістю своєї перемоги

і нехай Святий Дух ще дужче розпалить у Ваших серцях вогонь Божої Любові.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

З нагоди Великодніх Свят
усім читачам «Волинського Монітора»,

а особливо моїм дорогим Полякам,
котрі проживають на Волині,

сердечно бажаю доброго здоров’я,
благополуччя в особистому житті

та успіхів у реалізації планів та намірів.

Нехай цей Великодній час буде для Вас періодом 
радісного піднесення над буденністю!

Miłość Boża, która dała początek Wszechświatu 
i stworzeniem człowieka ukoronowała swoje dzieło; 

Miłość, która nie zważając na upadek człowieka nigdy go nie opuszcza; 
ta Miłość w pełni objawiła się w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, 

który w cudowny sposób przyjąwszy ludzkie ciało 
i wiele wycierpiawszy cały świat zawarł w ramionach przybitych do krzyża.

I ta bezgraniczna i wszechpotężna Miłość pokonała śmierć i przyniosła światu odkupienie.
Stojąc więc dziś przy pustym grobie Pańskim, nie szukajmy Żywego wśród umarłych, 

nie wpatrujmy się w grobowe mroki doczesności ku marności tego świata przykuwając wzrok. 
Chrystus bowiem zmartwychwstał 

i wszyscy, którzy się uważają za chrześcijan – czyli należących do Chrystusa, 
mają szukać tego, co w górze.

 
Niech Bóg Ojciec Wszechmogący swoją łaską Was obdarzy,

niech Zmartwychwstały Pan roztacza nad Wami radość swojego zwycięstwa
i niech Duch Święty jeszcze bardziej rozpali w Waszych sercach ogień Bożej Miłości.

CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!

Z okazji świąt Wielkiej Nocy
składam wszystkim czytelnikom 
„Monitora Wołyńskiego”, a w szczególności drogim 
Polakom mieszkającym na Wołyniu 
serdeczne życzenia dobrego zdrowia, 
pomyślności w życiu prywatnym oraz powodzenia
w realizacji planów i zamierzeń.

Niech ten Wielkanocny czas będzie dla Państwa 
okresem  radosnego oderwania od codzienności! 
Konsul Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
Marek Martinek 

Генеральний консул 
Республіки Польща у Луцьку 

Марек Мартінек

Markijan Trofi miak, biskup łucki
Wielkanoc 2012, Łuck

Єпископ Маркіян Трофим’як
Великдень 2012 р., Луцьк

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!

Возлюблені в Христі Брати і Сестри!

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, 
wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. (Rz 6, 8-9a)

Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з Ним,
знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає (Рим 6, 8-9а).

Веселих Свят!Веселих Свят!Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!
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Ostatni lot Останній політ
Mija dwa lata od katastrofy w Smoleńsku. Минає два роки після авіакатастрофи

в Смоленську.
10 kwietnia 2010 roku z lotniska w War-

szawie wystartował polski samolot Tu-154M, 
który docelowo miał wylądować na lotnisku 
Smoleńsk- Siewiernyj. Na pokładzie samo-
lotu znajdowała się polska delegacja, mająca 
uczestniczyć w uroczystościach związanych z 
obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. O 
godzinie 8.41 czasu środkowoeuropejskiego 
prezydencki samolot rozbił się nieopodal Sie-
wiernego. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób 
obecnych na pokładzie.

10 kwietnia 2010 roku zginęli: Prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, 
ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Sena-
tu, parlamentarzyści, dowódcy Sił Zbrojnych 
RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, przed-
stawiciele ministerstw, duchowni, przedstawi-
ciele organizacji kombatanckich, społecznych, 
funkcjonariusze BOR, osoby towarzyszące, a 
także załoga samolotu. W wyniku katastrofy 
śmierć poniosło 96 osób.

10 kwietnia 2012 roku mija druga rocznica 
tej tragedii. 

Badano przyczyny i okoliczności katastrofy, 
jednak do tej pory wiele kwestii związanych z 
tragedią, nie zostało jak dotąd wyjaśnionych 
do końca. Dalej padają pytania o Smoleńsk. 
Rodziny ofi ar i Polacy domagają się rzetelne-
go śledztwa, czemu dali wyraz przedstawicie-
le Stowarzyszenia Rodzin ”Katyń 2010” dnia 

28 marca 2012 na wysłuchaniu publicznym w 
Parlamencie Europejskim w Brukseli.

10 квітня 2010 року з аеропорту у Варшаві 
вилетів польський літак Ту-154M, який 
повинен був приземлитися на аеродромі 
„Смоленськ-Сєвєрний”. На борту літака 

знаходилася польська делегація, що вилетіла 
для участі у пам’ятних заходах, присвячених 
70-ій річниці Катинської трагедії. О 8 
год. 41 хв. центральноєвропейського часу 
президентський літак розбився неподалік 
Сєвєрного. У катастрофі загинули усі 
присутні на борту особи.

10 квітня 2010 року загинули: Президент 
Республіки Польща Лех Качинський із 
дружиною Марією Качинською, останній 
Президент РП в еміграції Ришард Качо-
ровський, віце-спікери Сейму та Сенату, 
парламентарі, командувачі Збройних Сил РП, 
пра цівники Канцелярії Президента, пред  -
ставники міністерств, священики, пред-
ставники громадських та ветеранських орга-
нізацій, посадові особи Бюро охорони уряду, 
супроводжуючі особи, а також екіпаж літака. 
У результаті катастрофи загинуло 96 осіб.

10 квітня 2012 року минає друга річниця 
цієї трагедії.

Причини та обставини катастрофи 
вивчалися, проте до цього часу багато питань, 
пов’язаних із трагедією, не мають остаточної 
відповіді. Питання відносно аварії під 
Смоленськом продовжують з’являтися. Сім’ї 
жертв і всі поляки домагаються ретельного 
розслідування. Про це заявили представники 
Товариства сімей „Катинь-2010” 28 березня 
2012 року на публічному слуханні в 
Європейському Парламенті у Брюсселі.

MW

MW

НевідомийNieznany
Із прикрістю мусимо визнати, що час робить своє. Таку відо-
му особу міжвоєнного періоду, як Ридз-Смігли, не впізнали 
ані редакція “ВМ”, ані українські історики.

Z przykrością należy stwierdzić, że czas robi swoje. Tak znana 
postać okresu międzywojennego jak Rydz Śmigły, nie została 
rozpoznana, tak przez redakcję MW jak i przez historyków 
ukraińskich. 

В останньому числі ВМ (№6 від 22.03.2012 
р.) з'явилася стаття авторства Василя Воро-
на і фотографія невідомої особи у польсько-
му однострої. Ми поінформували читачів, 
що під час проведення  ексгумаційних робіт 
у Володимирі-Волинському на городищі 
“Вали” археологи серед речей однієї з чис-
ленних жертв знайшли дивом збережену 
світлину невідомої особи в польському од-
нострої. Через кільканадцять секунд знімок 
перетворився у порох, але, на щастя, пра-
цівники встигли його сфотографувати.

Яким же було наше здивування, коли через 
кілька днів до нашої редакції зателефонувала 
читачка, котра впізнала на фотографії марша-
ла Ридз-Смігли. Вона поінформувала нас про 
це досить делікатно і елегантно, з розумінням 
приймаючи наше “редакційне незнання” та 
пояснюючи цей факт тим, що люди, а 
особливо молоде поко-
ління, через бага-
то років, на жаль, 
забули, як вигля-
дає ця постать.

Користуючись 
нагодою, нагадає-
мо, ким була “Осо-
ба на знімку”.

Едвард Ридз-
Смігли, котрий на-
родився 11 березня 
1886 року в Бере-
жанах, невеликому 
місті, що тоді було 
розташоване у Схід-
ній Галичині, – поль-
ський військовий і по-
літичний діяч, маршал 
Польщі, Генеральний 
інспектор Збройних 
Сил, Верховний голов-
нокомандувач на почат-
ку війни у 1939 році. 

Згідно з відомостями 
із Вікіпедії: “Розпочав 
кар'єру як командувач III 
батальйону Польських ле-
гіонів. Коли Юзеф Пілсуд-
ський та Казімєж Сосн-
ковський були ув'язнені в 
Магдебургу, очолив Поль-
ську військову організа-
цію. Під час польсько-біль-
шовицької війни, у званні 
генерал-поручика керував 3 

і 2 арміями. У 1935 році, після смерті Піл-
судського, президент Ігнацій Мосцицький 
призначив його Генеральним інспектором 
Збройних Сил, а наступного року, за супер-
ечливих обставин, йому було присвоєно 
звання маршала Польщі.

1 вересня 1939 року, в перший день ве-
ресневої кампанії, Ігнацій Мосцицький 
призначав його Верховним головнокоман-
дувачем. Через день після нападу СРСР на 
Польщу разом зі Штабом верховного го-
ловнокомандування перейшов кордон із 
Румунією, де був інтернований. У жовтні 
1941 року таємно повернувся до окупованої 
Польщі, де перебував у конспірації до смер-
ті, в грудні 1941 року”.

W ostatnim numerze MW 
(nr 6, 22.03.2012) ukazał się 
artykuł pióra Wasyla Woro-
na i zdjęcie nieznanej osoby 
w polskim mundurze. Infor-
mowaliśmy czytelników, że 
podczas przeprowadzenia 
prac ekshumacyjnych we 
Włodzimierzu Wołyńskim 
na grodzisku Wały archeo-
lodzy wśród rzeczy jednej z 
licznych ofi ar znaleźli cudem 
zachowane zdjęcie nieznanej 
osoby w polskim mundurze. 
W ciągu kilkunastu sekund 

fotografi a rozsypała się, ale 
na szczęście pracownicy zdą-
żyli zrobić zdjęcie. 

Jakież było nasze zdziwie-
nie, gdy po kilku dniach za-
dzwoniła do naszej redakcji 
czytelniczka, która rozpo-
znała na zdjęciu Marszałka 
Rydza-Śmigłego. Poinfor-
mowała nas o tym w sposób 
bardzo delikatny i elegancki, 
ze zrozumieniem przyjmu-
jąc naszą „ niewiedzę redak-
cyjną” tłumacząc fakt, iż po 
tylu latach ,a szczególnie dla 

młodego pokolenia, wizeru-
nek tej postaci jest niestety 
zapomniany.

Przy tej okazji przypomnij-
my sylwetkę „ Człowieka ze 
zdjęcia”.

Edward Rydz-Śmigły, ur. 
11 marca 1886 w Brzeżanach, 
niewielkiej miejscowości po-
łożonej wówczas w Galicji 
Wschodniej – polski wojsko-
wy i polityk, marszałek Pol-
ski, Generalny Inspektor Sił 
Zbrojnych, Naczelny Wódz w 
wojnie obronnej 1939 roku. 

Według Wikipedii : „Roz-
począł karierę jako dowód-
ca III batalionu Legionów 
Polskich. Gdy Józef Piłsud-
ski i Kazimierz Sosnkowski 
zostali uwięzieni w Magde-
burgu, objął kierownictwo 
Polskiej Organizacji Wojsko-
wej (POW). W czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej, w 
stopniu generała porucznika 
dowodził m.in. 3 i 2 Armią. 
W 1935, po śmierci Piłsud-
skiego, został mianowany 
przez prezydenta Ignacego 
Mościckiego Generalnym 
Inspektorem Sił Zbrojnych, a 
w następnym roku w kontro-
wersyjnych okolicznościach 
mianowany Marszałkiem 
Polski.

1 września 1939, w pierw-
szym dniu kampanii wrześ-
niowej, Ignacy Mościcki 
mianował go Wodzem Na-
czelnym. Dzień po agresji 
ZSRR na Polskę przekroczył 
wraz ze Sztabem Naczelne-
go Wodza granicę Rumunii, 
gdzie został internowany. W 
październiku 1941 wrócił po-
tajemnie do okupowanej Pol-
ski, gdzie przebywał w kon-
spiracji do śmierci w grudniu 
1941”.
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27 marca 2012 roku w Łuckiej Galerii Sztuki 
odbyła się prezentacja encyklopedii „Ostrogska 
Akademia XVI-XVII wieków”.

Wicerektor Narodowego Uniwersytetu „Os-
trogska Akademia” Petro Kraluk powiedział, że 
pomysł prezentacji wydania w Łucku pojawił 
się kilka miesięcy temu, podczas przeprowa-
dzanych na akademii uroczystości, poświęco-
nych polskiemu działaczowi politycznemu, fi -
lozofowi, twórcy pierwszej polskiej konstytucji 
Hugo Kołłątajowi.

„Zaprosiliśmy na te uroczystości Konsu-
la Generalnego RP w Łucku Marka Martinka, 
zapoznaliśmy go z encyklopedią. On zapropo-
nował zaprezentować ją pod patronatem kon-
sulatu w obwodowym centrum Wołynia”, - po-
wiedział  Petro Kraluk.

Nad książką w ciągu trzech lat pracowało 40 
naukowców. Ukazała się ona nakładem tylko 
1 tys. egz. Koszt własny encyklopedii wynosi 
około 500 hrywien.

Petro Kraluk powiedział, że encyklopedię w 
postaci elektronicznej umieszczono na stronie 
internetowej Narodowego Uniwersytetu „Os-
trogska Akademia”, aby każdy mógł zapoznać 
się z jego treścią. W planach – tańsza edycja 
encyklopedii.

W wydaniu zamieszczone są artykuły do-
tyczące Akademii Ostrogskiej w XVI-XVII 
wieku, jej  socjokulturowego aspektu, a tak-
że historiografi i i pamięci historycznej o tej 
pierwszej w Europie Wschodniej uczelni. En-
cyklopedia przeznaczona dla pracowników 
naukowych, historyków, teologów oraz dla 
wszystkich, kto się interesuje historią Akade-
mii Ostrogskiej.

„Encyklopedia już została zaprezentowana 
w niektórych instytucjach. To dobry pomysł, 
dlatego że akademia ma stosunek nie tylko do 
kultury ukraińskiej i nie tylko do kultury na-
rodów wschodniosłowiańskich, ale ma także 
bezpośredni stosunek do polskiej kultury,” - za-
znaczył Petro Karluk.

W Łucku zapoznać się z encyklopedią „Os-
trogska Akademia XVI-XVII wieków” można 
w obwodowej bibliotece naukowej.

Пам’ять

Півтисячі польських палаців в Україні
Pół tysiąca polskich pałaców na Ukrainie

Мабуть, мало хто замислювався скільки в Україні є поль-
ських палаців, замків, садиб, резиденцій. 

Chyba mało kto zastanawiał się nad tym, ile jest na Ukrainie 
polskich pałaców, zamków, majątków, czy rezydencji. 

Журналіст, дослідник, 
фотограф, краєзнавець і 
палкий мандрівник Дмитро 
Антонюк вирішив не лише 
підрахувати, але й об’їхати 
їх усі, а також сфотографу-
вати, зібрати історії, леген-
ди, які стосуються пам’яток, 
і видати друком для усіх лю-
бителів цікавої архітектури, 
подорожей. Такий собі пу-
тівник у двох томах побачив 
світ у столичному видавни-
цтві «Грані-Т». 

До першої частини уві-
йшли ілюстрації та розповіді 
про 155 польських замків та 
резиденцій в Україні, а до дру-
гої – аж 315. Отже, в Україні є 
майже півтисячі польських 
споруд? Дмитро Антонюк, 
перебуваючи із візитом-пре-
зентацією у Луцьку в другій 
половині березня, розпо-
вів, що набагато більше. Він 
умістив до свого двотомного 
путівника лише ті резиденції 
та палаци, які зміг віднайти 
сам, а також ті, що знайшов 
за допомогою друзів, експер-
тів, очевидців тощо. Нині, під 
час турне по Україні, автор 
дослідження продовжує ді-
знаватися про деякі будівлі, 
збудовані поляками в Україні, 
тож у майбутньому, можливо, 
вийде і третій том.

Дмитро Антонюк – кия-
нин, вільний журналіст, ко-
трий вже встиг попрацювати 
в українсько-англійській га-
зеті «Kyiv Weekly», польській 
«Кurier Galicyjski», видавав 
англо-німецькомовний жур-
нал «10 Days», співпрацював 
із вітчизняними часописа-
ми «Міжнародний Туризм», 
«Твій Номер», «Киевские 
Ведомости», вів програму 
на «Радіо Рокс». Любов до 
подорожей переросла у ро-
боту над низкою путівників: 
«Чотири мандрівки Жито-
мирщиною», «Чотирнадцять 
мандрівок Вінничиною», 
«Сім мандрівок Полтавщи-
ною», «Україна. 101 найціка-
віший музей», «Україна. 101 
старовинний палац і парк». 
Зрештою, дійшла черга і до 

досліджень польських ре-
зиденцій. Виявилося, що їх 
було надзвичайно багато, 
проте більшість або зовсім 
зникли, або ж нині перебу-
вають у вкрай плачевному 
стані. Якщо найближчим 
часом деякі будівлі не від-
ремонтувати, то їх чекатиме 
доля тих, які вже зникли.

Робота над пошуком 
польських пам’яток трива-
ла упродовж кількох років. 
Дмитро Антонюк на влас-
ному автомобілі об’їздив усі 
місця, про які згодом напи-
сав у книгах. Інколи дово-
дилося вдаватися до хитро-
щів і приховувати, що він 
журналіст, інакше б не зміг 
потрапити до деяких буді-
вель. Під час зустрічі із воли-
нянами ведуча презентації, 
представниця Польського 
інституту у Києві Ольга Кли-
менко, попросила розпові-
сти найбільш вразливі істо-
рії, пов’язані із пам’ятками, 
які авторові вдалося відвіда-
ти. Виявилося, що майже усі 
згадки овіяні таємницею і 
навіть містикою.

Більшість замків і шля-
хетських резиденцій звели 
колись на українській землі 
польські королі, магнати і 
військові діячі, збагативши 
український архітектурний 
комплекс найрізноманітні-
шими будівлями, які можна 
віднести до готики, барако, 
класицизму, рококо. Пер-
шу та Другу світові війни, 
згубну політику комуністів 
пережили далеко не усі бу-
дівлі, тож збирацька робота 
вкрай важлива. Переважно 
у книжках описані споруди, 
що розташовані на Право-
бережній Україні. У першій 
частині автор представляє 
історію польських родових 
гнізд, починаючи від часів 
середньовіччя і закінчуючи 
добою бароко. У другій – 
мова йде про польські рези-
денції від епохи класицизму 
і до 1939 року. Опис кожного 
палацу чи замку містить за-
хоплюючі історії життя його 

мешканців (Собанських, 
Ґрохольських, Скібнєвських, 
Потоцьких, Сенявських, 
Браницьких та багатьох ін-
ших), разом із детальними 
даними про найбільш цін-
ні речі, які вони там мали, 
метаморфози зовнішнього 
вигляду споруди, яких вона 
зазнавала з плином часу, її 
сучасний статус і стан. 

Путівники містять вкрай 
корисну інформацію і сто-
совно інфрастуктури, доріг, 
а також особисті враження, 
пригоди, пов’язані із дослі-
дженнями архітектурного 
спадку поляків в Україні. 

Праця Дмитра Антонюка 
стане у пригоді як дослідни-
кам історії та архітектури, 
так і любителям активного 
відпочинку. Наприклад, по-
дорожуючи лише Волинню, 
ми зможемо, завдяки путів-
никам, відвідати любомль-
ську резиденцію Браницьких, 
пам’ятки у Машові, Лукові, 
Ружині, Голобах, Затурцях, 
Берестечку і багато інших 
цікавих місць. Це лише на 
Волині, а ще – сотні цікавих 
місць на Рівненщині, Жи-
томирщині, Тернопільщині, 
Київщині, Вінничині, Чер-
кащині, Хмельниччині, Іва-
но-Франківщині, Львівщині, 
Одещині…

Віктор ЯРУЧИК, 
фото автора

Wiktor JARUCZYK, 
zdjęcie autora

У Луцьку представили енцикло-
педію про Острозьку академію

W Łucku zaprezentowano ency-
klopedię o Akademii Ostrogskiej 

Понад три роки науковці збирали факти про двохсотлітню історію одного 
з найстаріших навчальних закладів України і Східної Європи – Острозької 
академії. Зібраний матеріал увійшов до друкованого видання.

Ponad trzy lata naukowcy zbierali informacje o dwustuletniej działalności 
jednej z najstarszych uczelni Ukrainy i Europy Wschodniej – Akademii Ostro-
gskiej. Zebrany materiał ukazał się w postaci encyklopedii.

27 березня у Луцькій галереї мистецтв 
було представлено енциклопедію «Острозь-
ка академія XVI-XVII століття».

Перший проректор національного уні-
верситету «Острозька академія» Петро Кра-
люк розповів, що ідея презентувати цю кни-
гу в Луцьку прийшла кілька місяців тому, 
коли в академії відбувались  урочистості з 
нагоди вшанування польського політика, 
філософа, творця першої європейської кон-
ституції Гуго Коллонтая. 

«Ми запросили Генерального консула РП 
у Луцьку Марека Мартінека на ці урочис-
тості, ознайомили його із енциклопедією. 
Він запропонував презентувати її під па-
тронатом консульства в обласному центрі 
Волині», – сказав Петро Кралюк. 

Над книгою упродовж трьох років пра-
цювали сорок науковців. Світ побачила 
всього одна тисяча примірників. Собівар-
тість енциклопедії – приблизно 500 гривень. 

Петро Кралюк зауважив, що для того, 
аби кожен охочий міг прочитати це видан-
ня, його в електронному вигляді розмістили 

на сайті Національного університету «Ост-
розька академія». У планах – випуск дешев-
шої версії енциклопедії.

У виданні вміщенні статті та матеріали, 
які стосуються історії Острозької акаде-
мії XVI-XVII століття, її культурного кон-
тексту, а також історіографії та історичної 
пам’яті про цей перший вищий навчальний 
заклад на теренах Східної Європи. Енци-
клопедія призначена для науковців, істори-
ків, мистецтвознавців, теологів, релігієзнав-
ців та загалом тих, хто цікавиться історією 
Острозької академії.

«Енциклопедія вже презентувалася в де-
яких інституціях. Ця ідея гарна, тому що 
академія має стосунок не лише до укра-
їнської культури, і не лише до культур 
східнослов’янських народів, але і безпосе-
реднє відношення до польської культури», – 
підсумував Кралюк.

У Луцьку з енциклопедією «Острозька 
академія XVI-XVII століття» можна ознайо-
митися в обласній науковій бібліотеці.

Оксана ЦИМБАЛЮКOksana CYMBALUK
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Dziennikarz, badacz, fo-
tograf, etnograf i pasjonat 
podróży, Dmytro Antoniuk, 
postanowił nie tylko policzyć, 
lecz także zwiedzić je wszyst-
kie oraz sfotografować, zebrać 
historie i legendy dotyczące za-
bytków i opublikować drukiem 
dla wszystkich miłośników cie-
kawej architektury i podróży. 
Taki przewodnik w dwóch to-
mach został wydany w stołecz-
nym wydawnictwie «Grani-T». 

Pierwsza część składa się z 
ilustracji i opowieści o 155 pol-
skich zamkach i rezydencjach 
na Ukrainie, druga opisuje 315. 
Oznacza to, że na Ukrainie jest 
prawie pół tysiąca polskich bu-
dynków zabytkowych? Dmytro 
Antoniuk, podczas prezenta-
cji swojego dzieła w Łucku w 
drugiej połowie marca, powie-
dział, że jest ich o wiele wię-
cej. W swoim dwutomowym 
przewodniku opowiada tylko o 
tych, które odnalazł sam, oraz 
te, które pomogli mu znaleźć 
przyjaciele, eksperci, świadko-
wie itd. Podróżując po Ukrai-
nie, autor kontynuuje zbieranie 
informacji na temat budynków 
wzniesionych przez Polaków 
na Ukrainie, w przyszłości być 
może pojawi się trzeci tom.

Dmytro Antoniuk jest 
mieszkańcem Kijowa, nieza-
leżnym dziennikarzem, który 
pracował w ukraińsko-angiel-
skiej gazecie «Kyiv Weekly», 
polskim «Кurierze Galicyj-
skim», wydawał angielsko-
-niemieckie czasopismo «10 
Days», współpracował z kra-
jowymi czasopismami «Tu-
rystyka Międzynarodowa», 
«Twój Numer», «Wiadomości 
Kijowskie», prowadził pro-
gram radiowy «Radio Roks». 
Zamiłowanie do podróży 
przekształciło się w pracę nad 
przewodnikami: «Cztery wę-

drówki przez Żytomierszczy-
znę», «Czternaście wędrówek 
przez Winniczyznę», «Siedem 
wędrówek po Połtawszczyź-
nie», «Ukraina. 101 najcie-
kawszych muzeów», «Ukrai-
na. 101 starożytnych pałaców 
i parków». W końcu nadeszła 
kolej na zbadanie polskich re-
zydencji. Okazało się, że było 
ich niezwykle dużo, jednak 
większość, albo całkiem znik-
nęła, albo obecnie jest prawie 
zrujnowana. Jeśli w najbliż-
szym czasie niektóre budynki 
nie zostaną wyremontowane, 
czeka je całkowite zniszczenie.

Poszukiwania polskich za-
bytków trwały przez kilka lat. 
Dmytro Antoniuk własnym sa-
mochodem zwiedził wszystkie 
miejsca, które później opisał 
w swoich książkach. Czasem 
musiał uciekać się do sztuczek 
i ukrywać fakt, że jest dzienni-
karzem, inaczej do niektórych 
miejsc by nie trafi ł. Podczas 
spotkania z Wołyniakami, or-
ganizatorka prezentacji, przed-
stawicielka Instytutu Polskiego 
w Kijowie Olga Kłymenko po-
prosiła autora o najciekawsze 
historie związane z zabytkami, 
które autorowi udało się zwie-
dzić. Okazało się, że prawie 
wszystkie opowieści są owiane 
tajemnicą, a nawet mistyką.

Większość zamków i re-
zydencji szlacheckich została 
wybudowana kiedyś na zie-
miach ukraińskich przez pol-
skich królów, szlachciców i 
działaczy wojskowych, którzy 
wzbogacili ukraiński zespół 
architektoniczny w różnorod-
ne budynki, które można zali-
czać do gotyku, baroku, klasy-
cyzmu, rokoko. Nie wszystkie 
zabytki przetrwały czasy 
pierwszej i drugiej wojny świa-
towej oraz niszczącej polityki 
komunistów, a gromadzenie 

informacji o nich jest sprawą 
niezwykłej wagi. W książkach 
przeważnie opisane są budynki 
położone na Ukrainie Prawo-
brzeżnej. W pierwszej części 
autor przedstawia historię pol-
skich gniazd rodowych, zaczy-
nając od czasów średniowiecza 
i kończąc epoką baroku. W 
drugiej części chodzi o polskie 
rezydencje od epoki klasycy-
zmu do 1939 roku. Opis każde-
go pałacu czy zamku zawiera 
fascynujące historie życia jego 
mieszkańców (Sobańskich, 
Grocholskich, Skibniewskich, 
Potockich, Sieniawskich, Bra-
nickich i wielu innych), wraz z 
dokładną informacją o najbar-
dziej wartościowych rzeczach, 
które posiadali, przekształce-
niach wyglądu zewnętrznego 
budynku, które miały miejsce 
z biegiem czasu, o jego współ-
czesnym statusie i stanie. 

Przewodniki zawierają rów-
nież bardzo potrzebną informa-
cję na temat infrastruktury, dróg, 
a także osobiste doświadczenia i 
przygody związane z badaniem 
architektonicznego dziedzictwa 
Polaków na Ukrainie. 

Badanie przyda się zarówno 
badaczom historii i architektu-
ry, jak też fanom aktywnego wy-
poczynku. Na przykład, podró-
żując tylko Wołyniem, możemy, 
dzięki przewodnikom, odwie-
dzić lubomlską rezydencję Bra-
nickich, zabytki w Maszowie, 
Łukowie, Rużynie, Hołobach, 
Zaturcach, Beresteczku i wiele 
innych ciekawych miejsc. I to 
tylko na Wołyniu. Oprócz tego 
są setki interesujących miejsc w 
okolicach Równego, Żytomie-
rza, Tarnopola, Kijowa, Win-
nicy, Czerkasów, Chmielnicka, 
Iwano-Frankowska, Lwowa, 
Odessy…
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„Jej dusza żyła na Wołyniu” 
- tak zatytułowano wieczór-
-portret, poświęcony Gabrieli 
Zapolskiej, który odbył się w 
Wołyńskim Muzeum Kra-
joznawczym 29 marca 2012 
roku. Impreza została zorga-
nizowana przez pracowników 
działu naukowo-edukacyjnego 
w ramach projektu muzealne-
go „Wybitne kobiety Wołynia”. 
Oprócz tego, pracownicy mu-
zeum przedstawili główne eta-
py twórczego życiorysu słynnej 
Wołynianki na wystawie zdjęć i 
dokumentów „Gabriela Zapol-
ska (1857-1921). Życie i twór-
czość polskiej pisarki i aktorki, 
Wołynianki z pochodzenia”. 
Szczególną uwagę na wysta-
wie poświęcono wołyńskiej 
genealogii Gabrieli Zapolskiej 
z Korwin-Piotrowskich, którą 
zbadano do XVI wieku.

Podczas imprezy uczniowie 
Łuckiej szkoły nr 1 w języku 
oryginału przeczytali frag-
menty z książki G. Zapolskiej 
„Sezonowa miłość”. Książka 
przechowywana jest w zbio-
rach muzeum. Ukazała się ona 
w 1921 roku w wydawnictwie 
„Lektor” Instytutu literatury 
(Lwów – Warszawa – Kraków), 
wydrukowana została w dru-
karni „Dziennika Polskiego” 
we Lwowie. Wydawnictwo 
miało swoje magazyny we 
Lwowie, Krakowie, Lublinie, 
Warszawie, Czerniowcach, 
Wiedniu, Lipsku, Sopocie. 
Księga pod numerem 4408 (z 
pięciotysięcznym nakładem) 
ciekawa jeszcze ze względu na 
swoje proweniencje:

1. „Polski Związek Kolejow-
ców... Kiwerce”. – okrągła fi ole-
towa pieczęć z godłem Rzeczy-
pospolitej, lata 1920, na stronie 
tytułowej.

2. „Zjednoczenie Kolejow-
ców Polskich. Zarząd oddziału 
w Kiwerce”. – okrągła fi oletowa 
pieczęć , lata 1920, na stronach 
3 (Przedmowa Zdzisława Dę-
bickiego) i 1.

Pieczątki i numery biblio-
teczne (16, 235) świadczą o 
tym, że zjednoczenie kiwer-

cowskich kolejarzy miało 
swoją bibliotekę; władza dba-
la o to, żeby urzędnicy kolei 
kiwercowskiej znali rodaczkę 
poprzez jej utwory.

Maria Gabriela Stefania 
Korwin-Piotrowska urodziła 
się 30 marca 1857 roku we wsi 
Podhajcy niedaleko Łucka. Jej 
ojciec Wincenty Kazimierz Jan 
Korwin-Piotrowski był właś-
cicielem Kiewerców i Podhaj-
ców, marszałkiem szlachty po-
wiatu łuckiego, matka Józefa z 
domu Karskich – eks-tancerką 
baletową Opery Warszawskiej. 
6 kwietnia tego samego roku 
została ochrzczona w kościele 
rzymskokatolickim w Łucku. 

Pierwsze lata życia przy-
szłej aktorki i pisarki upłynę-
ły na Wołyniu. W wieku 11 
lat  została oddana do szkoły 
we Lwowie. Od młodych lat 
pasjonowała  się teatrem. Za-
interesowanie to nie znalazło 
aprobaty wśród krewnych. 
Gabriela interesowała się także 
literaturą, zaczęła pisać. Dwa 
wczesne utwory – „Wyrobnicy 
pióra” i „Czarne rękawiczki” 
zostały nawet później wydru-
kowane pod pseudonimem 
„Maryja”.

W pierwszym małżeństwie 
(wyszła za mąż w 1876 roku za 
porucznika Grenadierskiego 
Pułku Króla Fryderyka Wilhel-
ma III Konstantego Snieżko-
-Błockiego) nie była szczęśliwa. 
Od 1879 roku zaczęła występo-
wać w teatrze Warszawskiego 
Towarzystwa Dobroczynno-
ści, na czele którego stał pi-
sarz Marian Gawalewicz. Pod 
jego wpływem rozwija swoją 
twórczość literacką: 1880 roku 
napisała dla amatorskiej sceny 
swój pierwszy dramatyczny 
utwór „Poziomki”, pisała no-
wele, drukowała w tygodniku 
Gawalewicza „Romans i po-
wieść". Okoliczności życiowe 
zmusiły ją do zostawienia War-
szawy i przeprowadzenia się 
do Wiednia. 1881 roku przy-
jechała do Krakowa, gdzie pod 
pseudonimem Gabriela Zapol-

ska rozpoczęła nowe życie ak-
torki i pisarki. Jej debiut pisar-
ski odbył się w grudniu 1881 
roku: w „Gazecie Krakowskiej” 
została opublikowana nowe-
la „Jeden dzień z życia róży”. 
Jako aktorka występowała w 
Krynicy, Tarnowie, Poznaniu, 
Petersburgu, Lwowie. „Kurier 
Lwowski” w 1885 roku nazwał 
Zapolską „nieprześcignioną 
aktorką lwowskiej sceny”. Na-
stępne dwa sezony Zapolska 
znów grała w teatrze Poznaniu. 
Nie ignorowała występów w 
małych miasteczkach: w kwiet-
niu-maju 1887 roku występo-
wała w Brodnicy, Bydgoszczy, 
Chełmnie, Gnieźnie, Inowroc-
ławiu, Kępnie, Koronowie, 
Lubawie, Ostrowie Wielkopol-
skim, Strzelnie, Toruniu i Wą-
brzeźnie. W tym też roku odbył 
się jej debiut w Teatrze Letnim 
w Warszawie.

W 1889 roku wyjeżdża 
do Paryża, gra w Th éâtre Li-
bre i na innych scenach. W 
tym okresie napisała powieści 
„Kaśka Kariatyda”, „Przed-
piekle”, „Szmat życia”, „Janka”, 
„Zaszumi las”, „W Dąbrowie 
Górniczej”; wydała zbiory 
opowiadań „Akwarele”, „Me-
nażeria ludzka”.

W Paryżu nie czuła się 
komfortowo, marzyła o War-
szawie, ale przeprowadziła się 
do Krakowa. Prasa pozytywnie 
oceniała jej grę na krakowskiej 
scenie. 11 marca 1897 roku 
jako pisarka, wywalczyła scenę 
Warszawskiego Teatru Rządo-
wego. W tym dniu odbyła się  
premiera jej sztuki „Żabusia”.

Na przełomie wieków, Za-
polska znalazła się w ciężkim 
położeniu materialnym. Kil-
ka teatrów odmówiło jej pra-
cy, a rosyjska granica  była dla 
niej zamknięta, ze względu na 
jej utwory „Sybir” i „Tamten 
został”.

W 1901 roku Zapolska 
wyszła za mąż za Stanisława 
Janowskiego i razem z nim 
zamieszkała w Krakowie. Tu 
zorganizowała szkołę drama-
tyczną. Na początku 1904 roku 
przeprowadziła się do Lwowa, 
gdzie z niewielkimi przerwa-
mi mieszkała do końca życia. 
Środki do życia dawała jej pra-
ca literacka, chociaż marzyła 
o teatrze. Wśród jej znanych 
utworów dramatycznych – 
sztuki: „Ich czworo”, „Panna 
Maliczewska” , „Kobieta bez 
skazy”, „Moralność pani Dul-
skiej”. Ta ostatnia (Zapolska 
najpierw pokazała ją w swoim 
teatrze) do dziś nie schodzi ze 
sceny wielu teatrów drama-
tycznych. Niezależna scena 
Zapolskiej, Teatr Gabrieli Za-
polskiej, w latach 1912-1913  
Teatr Premier – takie są etapy 
jej działalności teatralnej na 
początku XX stulecia.

Od pierwszych występów 
na krakowskiej scenie w 1881-
82 latach do 1913 roku (Te-
atr Premier, Lwów) Gabriela 
Zapolska zagrała około 300 
ról. Geografi a jej działalności 
scenicznej łączy kilkadziesiąt 
miast. Istotną jest jej spuścizna 
literacka i ogólny wkład w roz-
wój polskiej literatury i teatru.

Gabriela Zapolska zmarła w 
1921 roku we Lwowie, pocho-
wana została na Cmentarzu 
Łyczakowskim.

Імена

300 ролей Габріелі Запольської
30 березня минуло 155 років від дня народження письменниці 

та акторки Габріелі Запольської.30 marca minęło 155 lat z dnia urodzenia pisarki i aktorki 
Gabrieli Zapolskiej.

«Її душа жила на Волині» – 
таку назву мав вечір-пор-
трет Габріелі Запольської, 
що відбувся у Волинсько-
му краєзнавчому музеї 29 
березня 2012 року. Акція 
пройшла в рамках музей-
ного проекту «Відомі жінки 
Волині», започаткованого 
співробітниками відділу 
науково-освітньої роботи. 
Окрім цього працівники му-
зею відтворили основні віхи 
творчої біографії видатної 
волинянки на фотодоку-
ментальній виставці «Габрі-
еля Запольська (1857-1921). 
Життя і творчість польської 
письменниці й актриси, во-
линянки за походженням». 
Особлива увага на виставці 
присвячена волинському ро-
доводу Габріелі Запольської з 
Корвін-Пьотровських, який 
простежено від XVI ст..

Під час проведення акції 
учні Луцької спеціалізованої 
школи №1 мовою оригіна-
лу зачитали уривки з книги 
Г.Запольської «Сезонне ко-
хання». Книга зберігається 
у фондах музею. Вона ви-
йшла у 1921 році у видав-
ництві «Лектор» Інституту 
літератури (Львів-Варшава-
Краків), надрукована в дру-
карні «Dziennika Polskiego» 
у Львові. Видавництво мало 
свої склади у Львові, Крако-
ві, Любліні, Варшаві, Чернів-
цях, Відні, Липську, Сопоті. 
Книга з порядковим номе-
ром 4408 (у п’ятитисячному 
накладі) цікава ще своїми 
провенієнціями:

1. «Polski Związek Kole-
jowców... Kiwerce». (Поль-
ська спілка залізничників... 
Ківерці) – кругла фіолетова 
печатка з гербом Речі По-
сполитої, 1920-ті р.р., на ти-
тульному листку.

2. «Zjednoczenie Kolejow-
ców Polskich. Zarząd oddzia-
łu w Kiwerce» (Об'єднання 
польських залізничників, 
правління відділу в Ківер-
цях) – кругла фіолетова пе-
чатка, 1920-і р.р., на сторін-
ках 3 («Рrzedmowa» Здіслава 
Дембіцького) і 1.

Печатки і бібліотечні но-
мери (16, 235) свідчать, що 
Об’єднання Ківерцівських 
залізничників мало свою бі-
бліотеку; влада турбувалася 
про те, щоб службовці Кі-
верцівської залізниці знали 
свою землячку за її творами.

Марія-Габріеля-Стефанія 
Корвін-Піотровська наро-
дилася 30 березня 1857 року 
в селі Підгайці, недалеко від 
Луцька. Її батько, Вінцент 
Корвін-Піотровський, був 
власником Ківерців і Під-
гаєць, маршалком шляхти 
Луцького повіту, мама, Юзе-
фа з Карських, – колишньою 
прима-балериною Варшав-
ської опери. 6 квітня того ж 
року була охрещена в Луць-
кому римо-католицькому па-
рафіяльному костелі.

Перші роки життя май-
бутньої актриси і письмен-
ниці промайнули на Волині. 
В 11 років дівчинку віддали 
до школи у Львові. Захоплен-
ня театром припало на юні 
літа і було не зовсім схвально 
сприйняте родичами. Вона 
також цікавилася літерату-
рою, почала писати сама. 

Два ранні твори, «Wyrobnicy 
pióra» і «Czarne rękawiczki», 
пізніше опублікувала під 
псевдонімом «Марія».

У першому шлюбі (у 1876 
році вийшла заміж за Кос-
тянтина Сніжко-Блоцького, 
поручика Гренадерського 
полку короля Фрідріха-Віль-
гельма III) не була щаслива. 
3 1879 року почала виступати 
в театрі Варшавського това-
риства доброчинності, яким 
керував письменник Мар’ян 
Гавалевич. Під його впливом 
розвивала свою літературну 
творчість: у 1880 році напи-
сала для аматорської сцени 
свій перший драматичний 
твір «Роzіоmkі» («Сунички»), 
писала новели, друкувалася 
в тижневику Гавалевича «Ро-
мани і повісті». Обставини 
життя змусили її залишити 
Варшаву і податися до Від-
ня. У 1881 році переїхала до 
Кракова, де під псевдонімом 
Габріеля Запольська розпоча-
ла нове життя актриси і пись-
менниці. Дебют її як письмен-
ниці відбувся у грудні 1881 
року: в «Gazecie Krakowskiej» 
була опублікована новела 
«Один день з життя троян-
ди». Як актриса виступала в 
Криниці, Тарнові, Познані, 
Петербурзі, Львові! «Кур’єр 
Львівський» у 1885 році на-
звав Запольську «неперевер-
шеною артисткою львівської 
сцени». Наступні два сезони 
Запольська знову грала в те-
атрі у Познані. Не цуралася 
гастролей малими містами: 
у квітні-травні 1887 року ви-
ступала в Бродниці, Бидгощі, 
Хелмні, Гнєзні, Іновроцлаві, 
Кемпні, Коронові, Любаві, 
Острові Великопольському, 
Стрельні, Торуні і Венбрежні. 
Того ж року відбувся її дебют 
у Варшаві, в Літньому театрі.

У 1889 році переїхала до 
Парижа, грала у Вільному 
театрі та на інших сценах. У 
цей період написала романи 
«Каська Каріатида», «Перед 
дверима пекла», «Шматок 
життя», «Янка», «Зашумить 
ліс», «В Гірничій Дуброві»; ви-
дала збірки оповідань «Аква-
релі», «Людський звіринець».

У Парижі не почувала-
ся комфортно, мріяла про 
Варшаву, проте переїхала 
до Кракова. Преса схваль-
но відгукувалася про її гру 
на краківській сцені. А 11 
березня 1897 року пись-
менниця завоювала сцену 
варшавського Урядового 
театру. Цього дня відбулася 
прем’єра її твору «Żabusia».

На переломі століть ма-
теріальне становище За-
польської було критичним: 
кілька театрів відмовили їй 
у праці, російський кордон 
для неї був закритий через 
написані нею твори «Sybir» і 
«Tamten został».

У 1901 році Запольська 
вийшла заміж за Станіслава 
Яновського, разом посели-
лися у Кракові. Тут актриса 
організувала драматичну 
школу. З початком 1904 року 
переїхала до Львова, де меш-
кала з невеликими перервами 
до кінця життя. Жила за ра-
хунок письменницької пра-
ці, хоча й мріяла про театр. 
Її драматургічна спадщина є 
вагомою: п’єси «Їх четверо», 
«Панна Малічевська», «Жін-
ка без ґанджу», «Мораль-
ність пані Дульської». Остан-
ня, яку Запольська вперше 
поставила у своєму театрі, 
й досі не сходить зі сцен ба-
гатьох драматичних театрів. 
Незалежна сцена Заполь-
ської, Театр Габріелі Заполь-
ської, у 1912-1913 роках – 
«Театр Прем’єр», – такими є 
віхи її театральної діяльності 
з початку XX століття.

Від перших виступів на 
краківській сцені в 1881-82 
роках до 1913 року («Театр 
Прем’єр», Львів) Габріеля За-
польська зіграла близько 300 
ролей. Географія її сценічної 
діяльності нараховує кілька 
десятків міст. Значною є її лі-
тературна спадщина і загаль-
ний внесок в історію поль-
ської літератури й театру.

Габріеля Запольська по-
мерла у 1921 році у Львові, 
похована на Личаківському 
цвинтарі.

Наталія ПУШКАРNatalia PUSZKAR

300 ról Gabrieli Zapolskiej



55 квітня 2012

Польська преса про Україну
Płacisz – jedziesz 

Usprawnienie odpraw na przejściach z Ukrainą przed Euro 2012 to urzędnicze hasło klucz. 
Jednak ktoś, kto chociaż raz próbował tę granicę przekroczyć, na słowo «usprawnienie» reaguje 
jedynie ironicznym uśmiechem. Tam, żeby przejechać w miarę szybko trzeba zapłacić. Przekonał 
się o tym reporter programu «Czarno na białym».

Ci, którzy mają doświadczenie w przechodzeniu polsko-ukraińskiej granicy przekonują: – 
Trzeba się ze wszystkimi dogadywać. Kto da, to pojedzie. I podkreślają, że «trzeba wiedzieć komu 
dać», a jeśli «człowiek jedzie raz na rok, to skąd ma wiedzieć jaki jest system».

Ten system działa, pomimo, że do Euro 2012 zostało kilka miesięcy. Na granicy liczy się tzw. 
dresscode i odpowiednia etykieta zachowań. Obowiązkowe wyposażenie to ciemna kurtka i ele-
ganckie buty do garnituru oraz odrobina szczęścia, ponieważ przez większość dni w roku kolejka 
z Ukrainy do Polski zawsze ma kilka kilometrów.

Reporter TVN24 odwiedził pięć przejść pomiędzy krajami. Przekraczał je w obie strony. Czas 
oczekiwania wynosił na nich od 2 do 8 godzin. Łapówki za ominięcie kolejki wahały się od 50 do 
nawet 500 hrywien, czyli od 20 do 200 zł. 

Tvn24.pl, 27 marca 2012 roku

Платиш – їдеш 
Спрощення перевірок на переходах із Україною напередодні Євро-2012 – це ключове 

гасло урядовців. Однак той, хто хоча б раз пробував перетнути цей кордон, на слово «спро-
щення» реагує тільки іронічною усмішкою. Там, щоб проїхати відносно швидко, треба за-
платити. У цьому переконався репортер програми «Чорним по білому».  

Той, хто має досвід перетину польсько-українського кордону, переконує: «Треба з усіма 
домовлятися. Хто дасть – той проїде». І підкреслює, що «треба знати кому дати», а якщо 
«людина їде раз на рік, то звідки має знати, якою є система?».

Така система діє незалежно від того, що до Євро-2012 залишилося кілька місяців. На 
кордоні береться до уваги так званий «дрескод» і відповідна манера поведінки. Обов’язкове 
обмундирування – це темна куртка і елегантні черевики до костюма та трохи щастя, оскіль-
ки упродовж більшості днів у році черга з України до Польщі завжди має кілька кілометрів. 

Репортер «TVN24» відвідав п’ять переходів між державами. Перетинав їх в обидва боки. 
Час очікування на них сягав від 2 до 8 годин. Хабарі за об’їзд черги коливалися від 50 до 
навіть 500 гривень, тобто від 20 до 200 злотих. 

Tvn24.pl, 27 березня 2012 року

Ukraina nieco bliżej Unii
Umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z UE, którą parafowano w piątek w Brukseli, miała być 

olbrzymim krokiem na drodze Kijowa ku Europie. Ale utknęła z powodu uwięzienia byłej premier 
Julii Tymoszenko. 

Parafowanie umowy, którą Bruksela i Kijów negocjowały od 2007 r., jest tylko technicznym za-
kończeniem rokowań. Kolejnym etapem powinno być jej podpisanie, a potem ratyfi kowanie przez 
Ukrainę, 27 krajów członkowskich UE oraz Parlament Europejski. 

Podpisanie umowy byłoby teoretycznie możliwe już za kilka miesięcy, ale – czego nie ukrywają 
unijni dyplomaci – plany te blokuje odwrót Kijowa od budowy państwa prawa.

– Ukraina musi przekonać nas o poszanowaniu dla fundamentalnych wartości europejskich. 
Chodzi o niezawisłe sądownictwo, odstąpienie procesów motywowanych politycznie i wybiór-
czych postępowań skierowanych przeciw ludziom niewygodnym dla władz. Oczekujemy też w 
pełni wolnych i demokratycznych wyborów jesienią tego roku – mówi wysoki urzędnik Unii Eu-
ropejskiej.

Gazeta Wyborcza, 30 marca 2012 roku

Україна дещо ближче до Євросоюзу
Договір про асоціацію України із ЄС, який було парафовано у п’ятницю в Брюсселі, мав 

стати великим кроком на дорозі Києва до Європи. Але не став через ув’язнення колишньої 
прем’єр-міністр Юлії Тимошенко.

Парафування договору, про який Брюссель та Київ домовлялися з 2007 р., є лише тех-
нічним закінченням переговорів. Черговим етапом має стати його підписання, а згодом і 
ратифікація Україною, 27 державами-членами ЄС та Європейським Парламентом. 

Підписання договору було б теоретично можливим вже через кілька місяців, але – чого 
не приховують європейські дипломати – ці плани блокує відвернення Києва від побудови 
правової держави. 

– Україна мусить переконати нас у шануванні фундаментальних європейських ціннос-
тей. Йдеться про незалежну судову систему, відмову від політичних процесів і вибіркових 
справ, скерованих проти невигідних владі людей. Також очікуємо на повністю вільні та де-
мократичні вибори восени нинішнього року, – говорить високопосадовець Європейського 
Союзу.

Gazeta Wyborcza, 30 березня 2012 року

Witalij Kliczko: Będziemy trzecią siłą polityczną na Ukrainie
Bokserski mistrz świata organizacji WBC w wadze ciężkiej Witalij Kliczko liczy na to, że zało-

żona przez niego partia UDAR stanie się po najbliższych wyborach parlamentarnych trzecią siłą 
polityczną na Ukrainie.

– Dziś jesteśmy czwartą największą partią w kraju. Po wyborach w październiku chcemy być 
trzecią siłą, a potem będziemy drugą – powiedział Kliczko w wywiadzie dla dziennika «Die Welt».

Bokser ocenił, że «Ukraina jest najbardziej skorumpowanym krajem świata», a najbliższe wy-
bory «nie będą ani wolne, ani równe». Zaapelował, by wzięło w nich udział «jak najwięcej obser-
watorów tak z kraju, jak i z zagranicy».

Pięściarz wielokrotnie deklarował się jako przeciwnik obecnego prezydenta Ukrainy Wiktora 
Janukowycza. Podczas «pomarańczowej rewolucji» na przełomie lat 2004 i 2005 wsparł proza-
chodnich liderów Wiktora Juszczenkę i Julię Tymoszenko. Dwukrotnie, w 2006 i 2008 roku, star-
tował bez sukcesu w wyborach na mera Kijowa.

Rzeczpospolita, 31 marca 2012 roku

Віталій Кличко: «Будемо третьою політичною силою в Україні» 
Чемпіон світу з боксу за версією WBC у надважкій вазі Віталій Кличко розраховує на те, 

що створена ним партія «УДАР» після найближчих парламентських виборів стане третьою 
політичною силою в Україні.

– Сьогодні ми є четвертою за величиною партією у країні. Після жовтневих виборів хочемо ста-
ти третьою силою, а далі – другою, – заявив Кличко в інтерв’ю для щоденного видання «Die Welt».

Боксер оцінив, що «Україна є найбільш корумпованою державою у світі», а найближчі 
вибори «не будуть ані вільними, ані рівними». Закликав, щоб у них взяли участь «якнай-
більше спостерігачів із України, так і з-за кордону».

Боксер багаторазово декларував себе як противник нинішнього Президента України Ві-
ктора Януковича. Під час Помаранчевої революції, на зламі 2004 та 2005 років, підтримав 
прозахідних лідерів Віктора Ющенка та Юлію Тимошенко. Двічі, у 2006 та 2008 роках, без-
успішно стартував у виборах на посаду міського голови Києва.

Rzeczpospolita, 31 березня 2012 року

Імена

Janusz Korczak – patronem 
dziecięcych marzeń

Януш Корчак – покровитель
дитячих мрій

Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce,
uśmiechy kwiatów i uśmiechy ptaków,

uśmiech poety i uśmiech lekarza –
powstałby wiersz o Januszu Korczaku.

Wiersz o człowieku, co w czasach ciemności,
na obłąkanym z nienawiści świecie,

miał jasne serce i miał jasne myśli,
Wiersz o człowieku, co ukochał dzieci.

Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce,
uśmiechy kwiatów i uśmiechy ptaków,

uśmiech poety i uśmiech lekarza –
powstałby wiersz o Januszu Korczaku.

Wiersz o człowieku, co w czasach ciemności,
na obłąkanym z nienawiści świecie,

miał jasne serce i miał jasne myśli,
Wiersz o człowieku, co ukochał dzieci.

11 marca 2012 roku w Zdołbunowie po raz 
drugi odbyła się inscenizacja słowno-muzyczna 
o życiu Janusza Korczaka pod tytułem „Janusz 
Korczak – patronem dziecięcych marzeń”. Tym 
razem gościliśmy u nas harcerzy, ich rodziców i 
niektórych nauczycieli miejscowych szkół. 

Premiera inscenizacji odbyła się 23 
lutego 2012 roku. Mieliśmy zaszczyt gościć 
przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP 
w Łucku pana Krzysztofa Sawickiego i panią 
Karolinę Golubiewską. Swoją obecnością 
zaszczycili nas także, ksiądz proboszcz Andrzej 
Ścisłowicz z rzymsko katolickiej parafi i św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie oraz 
pani prezes Towarzystwa Kultury Polskiej pani 
Zofi a Michalewicz. 

W związku z tym, że ten rok jest poświęcony 
postaci Janusza Korczaka, członkowie 
Kulturalno-Oświatowego Centrum im. 
T.Czackiego w Zdołbunowie, którzy uczęszczają 
na zajęcia języka polskiego, przygotowali 
niewielką inscenizację o życiu pisarza. 

Wieczór literacki rozpoczął się od rozmowy 

dzieci z panią bibliotekarką o twórczości 
J.Korczaka. Recytowano wiersze o Korczaku. 
Aktorzy wcieleni w role dzieci przedstawili jego 
życiową drogę człowieka, pedagoga i humanisty. 
Dzięki temu widzowie mieli możność poznania 
jego biografi i i twórczości. Janusz Korczak 
zawsze stawiał marzenia dzieci ponad wszystko. 
Był nie tylko „pisarzem, lekarzem, pedagogiem 
i wychowawcą, ale i obrońcą praw dziecka, pisał 
dla dzieci i dorosłych”. Przedstawieniu tych 
myśli towarzyszyła muzyka bandury, skrzypiec i 
fortepianu. Goście mogli aktywnie uczestniczyć 
w inscenizacji. Na zakończenie zaśpiewano 
piosenkę Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci 
nasze są”. Jakże aktualne były w tym momencie 
słowa Korczaka :

«Dzieci! Dumne miejcie zamiary!
Górne miejcie marzenia i dążcie do sławy

Coś z tego zawsze się stanie!»

11 березня 2012 року в Здолбунові вдру-
ге відбулася словесно-музична постанов-
ка про життя Януша Корчака під назвою 
«Януш Корчак – покровитель дитячих 
мрій». Нині разом приймали у нас в гостях 
харцерів, їхніх батьків та декотрих вчителів 
місцевих шкіл.

Прем’єра постановки відбулася ще 23 лю-
того 2012 року. Тоді мали честь бачити у себе 
представників Генерального консульства РП 
у Луцьку Кшиштофа Савіцького та Кароліну 
Голубєвську. Своєю присутністю порадували 
нас також парафіяльний священик римо-ка-
толицької парафії св. Апостолів Петра і Пав-
ла у Здолбунові ксьондз Анджей Сцісловіч, а 
також голова Товариства польської культури 
на Здолбунівщині Софія Михалевич.

У зв’язку із тим, що нинішній рік присвя-
чений постаті Януша Корчака, члени Куль-
турно-освітнього центру ім. Тадеуша Чаць-
кого в Здолбунові, котрі відвідують заняття 
польської мови, підготували невелику виста-
ву про життя письменника. 

Літературний вечір розпочався із розмов 
дітей з бібліотекарем про творчість Януша 
Корчака. Було прочитано вірші про Корчака. 
Діти, котрі виступили у ролі акторів, пред-
ставили життєву дорогу людини, педагога та 
гуманіста. Завдяки цьому глядачі отримали 
можливість ознайомитися із його біографією 
та творчістю. Януш Корчак завжди ставив 
мрії дітей понад усе. Був не лише «письмен-
ником, лікарем, педагогом і вихователем, але 
й захисником дитячих прав, писав для дітей і 
дорослих». Представлення таких ідей супро-
воджувала музика бандури, скрипки та фор-
тепіано. Гості могли брати активну участь 
у постановці. Наприкінці заспівали пісню 
Майки Єжовської «Усі діти є нашими». Яки-
ми ж актуальними у цей момент були слова 
Корчака:

«Dzieci! Dumne miejcie zamiary!
Górne miejcie marzenia i dążcie do sławy

Coś z tego zawsze się stanie!»

Wiktoria RADICA

Вікторія РАДІЦА
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«Літературні сезони над Бугом» у Луцьку
«Literackie Sezony Nadbużańskie» w Łucku

З нагоди Всесвітнього дня поезії 23 березня 2012 року у бібліотеці Волин-
ського національного університету імені Лесі Українки відбулася зустріч 
поетів України, Польщі та Білорусі у рамках  новоствореного проекту 
«Літературні сезони над Бугом. Весна». 

Z okazji Światowego Dnia Poezji 23 marca 2012 roku w Bibliotece Uniwer-
sytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki odbyło się spotkanie poetów Ukrainy, 
Polski i Białorusi w ramach nowo utworzonego projektu «Literackie Sezony 
Nadbużańskie 2012. Wiosna». 

Ідея проведення подібно-
го заходу належить відомому 
волинському культурному ді-
ячеві, журналістові Василю 
Ворону, котрий і був головним 
ведучим заходу. У цьому йому 
допомагали педагог із Польщі 
Ядвіга Демчук та член редак-
ції «Волинського Монітора», 
к.філол.н. Віктор Яручик. 
Свято відбулося завдяки ор-
ганізаторській підтримці То-
вариства польської культури 
на Волині ім. Еви Фелінської, 
Інституту Польщі ВНУ імені 
Лесі Українки, Волинського те-
лебачення.

Весняні «Літературні сезо-
ни над Бугом» у Луцьку роз-
почалися мультимедійною 
презентацією, присвяченою 
пам’яті Віслави Шимборської, 
відомої польської поетеси, Но-

белівського лауреата в галузі 
літератури. Студентки Дарина 
Хижняк та Ірина Кобель вико-
нали вірші письменниці поль-
ською мовою та у перекладі на 
українську. 

Під час основної частини 
заходу волинська поетеса, пе-
рекладачка Олена Кришталь-
ська розповіла про труднощі 
перекладацької роботи і зачи-
тала твори як польською, так і 
українською мовами. Естафе-
ту перейняли лучанин, забу-
жанин за походженням, Йосип 
Струцюк, білоруська досвід-
чена майстриня художнього 
слова Марія Суліма, представ-
ниця молодшої генерації по-
етів, котра уже встигла видати 
кілька поетичних збірок, Оле-
на Пашук, досвідчений літе-
ратурознавець, автор кількох 

десятків книг Ігор Павлюк та 
Збігнев Дмітроца із Польщі, 
перекладач російської поезії, 
уславлений письменник, який 
порадував присутніх виконан-
ням власних мініатюрних са-
тиричних поезій. Усі виступи 
супроводжувалися музикою 
найрізноманітнішого ґатунку: 
від вишуканої класики до ори-
гінального джазу.

Варто зазначити, що учас-
никами зустрічі були справжні 
поціновувачі поезії. З огляду 
на ексклюзивний характер за-
ходу (поезію, правдоподібно, 
любить тільки 5% населення 
на світі), організатори свідомо 
уникали «заганяйлівки», тоб-
то штучної присутності (яка 
останнім часом так широко за-
стосовується різного роду ор-
ганізаторами). Наприкінці за-
ходу ведучі запитали, чи варто 
організовувати циклічні «Лі-
тературні сезони над Бугом». 
Відповідь була однозначною та 
ствердною. Отже найближчим 
часом очікуємо на продовжен-
ня міжнародного літературно-
го обміну. Василь Ворон уже 
запропонував організувати 
Міжнародний вечір співаної 
поезії. 

«Літературні сезони над Бу-
гом. Весна» на цьому не завер-
шилися, оскільки учасники та 
організатори свята продовжи-
ли свої дискусії над словом та 
проблемами Польщі, України 
і Білорусі в студії Волинського 
телебачення.

Inicjatorem poetyckiego spot-
kania i prowadzącym był znany 
na Wołyniu działacz kulturalny i 
dziennikarz Wasyl Woron, a po-
magali mu w tym nauczycielka z 
Polski Jadwiga Demczuk i czło-
nek redakcji Monitora Wołyń-
skiego dr Wiktor Jaruczyk. Im-
preza odbyła się dzięki wsparciu 
organizatorów: Stowarzyszenia 
Kultury Polskiej im. Ewy Feliń-
skiej na Wołyniu, Instytutu Pol-
ski na Uniwersytecie Wołyńskim 
im. Łesi Ukrainki oraz Telewizji 
Wołyńskiej.

Wiosenne «Literackie Sezo-
ny Nadbużańskie» w Łucku roz-
poczęto od prezentacji multi-
medialnej, poświęconej pamięci 
Wisławy Szymborskiej, znako-
mitej polskiej poetki i laureatki 
Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury, a studentki: Daryna 
Chyżniak i Irena Kobel recyto-
wały jej wiersze w języku pol-
skim i ukraińskim. 

Podczas głównej części impre-
zy wołyńska poetka i tłumaczka 
Ołena Krysztalska, opowiedziała 

o trudnej pracy tłumacza oraz 
recytowała utwory zarówno w ję-
zyku polskim jak w ukraińskim. 
Następnie głos zabrali: mieszka-
niec Łucka, zabużanin z pocho-
dzenia, Josyp Struciuk, białoruska 
doświadczona mistrzyni słowa ar-
tystycznego Maria Sulima, repre-
zentantka najmłodszej generacji 
poetów, Ołena Paszuk, znany kry-
tyk literacki, autor kilkudziesięciu 
książek Igor Pawluk i Zbigniew 
Dmitroca z Polski, tłumacz poe-
zji rosyjskiej, autor wielu tytułów, 
który rozbawił zebranych wyko-
naniem własnych satyrycznych 
wierszy. Wszystkim występom 
towarzyszyła muzyka o różnorod-
nych gatunkach: od subtelnej kla-
syki do oryginalnego jazzu.

Warto zaznaczyć, że uczest-
nikami spotkania byli prawdziwi 
wielbiciele poezji. Ze względu na 
ekskluzywny charakter przed-
sięwzięcia (poezję prawdopo-
dobnie lubi tylko 5% ludności 
na świecie), organizatorzy świa-
domie unikali tzw. „napędu-
wy”, czyli sztucznej frekwencji 

(ostatnio tak szeroko stosowanej 
przez różnego rodzaju organiza-
torów). Pod koniec imprezy od 
prowadzących padło pytanie, 
czy warto organizować cykliczne 
Literackie Sezony Nadbużańskie. 
Odpowiedź była jednoznaczna 
i potwierdzająca. Tak więc w 
najbliższym czasie oczekujemy 
na kontynuację międzynarodo-
wej wymiany literackiej. Wasyl 
Woron już zaproponował zorga-
nizowanie Międzynarodowego 
Wieczoru Poezji Śpiewanej. 

«Literackie Sezony Nadbu-
żańskie 2012. Wiosna» były 
kontynuowane na spotkaniu 
w Wołyńskiej Telewizji, gdzie 
uczestnicy i organizatorzy im-
prezy poetyckiej dyskutowali na 
temat słowa i problemów Polski, 
Ukrainy i Białorusi. 
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«Гравітація взаємності»
польською та українською

Під час «Літературних сезонів над Бугом» поетеса 
і перекладач Олена Криштальська розповіла про 
завершення роботи над двомовною антологією 
сучасної української поезії «Гравітація взаємності».

Podczas «Sezonów literackich nad Bugiem» poetka i 
tłumaczka Ołena Krysztalska opowiedziała o zakoń-
czeniu prac nad dwujęzyczną antologią współczes-
nej poezji ukraińskiej «Grawitacja wzajemności».

- За оцінкою Станіслава 
Шевченка, видання Вашої 
антології української поезії у 
перекладі польською мовою в 
Україні – явище унікальне…

- Такі антології з’являються 
на книжковому ринку не час-
то, а тому попит на подібну 
поетичну продукцію вели-
кий. Сподіваюся, що видання 
небавом захочуть придбати 
не лише ті, хто добре знає, але 
й ті, хто вивчає польську мову 
у школах та вищих начальних 
закладах: викладачі і слухачі 
курсів польської мови, члени 
польських культурних това-
риств в Україні. Якщо, зви-
чайно, ми знайдемо потрібні 
кошти на друк.

- У 1976 році польські ав-
тори Флоріан Неуважний та 
Єжи Плєшнярович випусти-
ли одну з найґрунтовніших 
антологій української поезії у 
перекладі польською мовою. 

У передмові вони зазначи-
ли одну істотну особливість 
української поезії – її залеж-
ність від народної творчості.

- Я погоджуюся із дум-
кою добродіїв Неуважного 
та Плєшняровича, що залеж-
ність української поезії від на-
родної творчості залишається 
набагато сильнішою, ніж у 
поезії інших слов’янських 
народів. Виокремлення цієї 
особливості стало характер-
ною рисою нової антології, 
яка показує моє розуміння 
суті української поезії, а та-
кож духовності і чуттєвості 
українців. Наші українські 
філософи, приміром Памфил 
Юркевич, відмічаючи емо-
ційність українського народу, 
вбачали у ній прикмету на-
шої національної вищості. На 
культуру серця, себто почу-
вань, звертали особливу увагу 
і Сковорода, і Гоголь, і Куліш, і 
Шевченко, і далекий їхній по-
передник Іван Вишенський. 

- Ви маєте великий пере-
кладацький доробок творів з 
іспаномовного світу: успіхом 
користуються Ваші «Антологія 
аргентинської поезії ХХ століт-
тя» (1998), «Незгасне полум’я 
любові. Антологія іспанської 
поезії ХII-ХХ століть» (2003), 
«Пульсуючі струни. Антологія 
іспанської та латиноамерикан-
ської лірики». Звідки мотивація 

і натхнення для українсько-
польського проекту? 

- Після рідної української, 
польська мова для мене най-
ближча, адже у нашому родо-
воді є і польське коріння. Я 
чула польську з дитячих літ, а 
тому легко засвоїла її і давно 
мріяла зайнятися художнім 
перекладом польської літе-
ратури. Спершу переклала 
збірник оповідань Збігнева 
Влодзімєжа Фрончека «Лю-
бов у Любліні» (2011). Завдя-
ки співпраці з польським по-
етом, прозаїком та видавцем і 
народився задум видати дво-
мовну книгу перекладів, яка 
отримала назву «Гравітація 
взаємності». До антології уві-
йшли твори понад 100 поетів 
не лише материкової України 
та Польщі (Остап Лапський, 
Тадей Карабович, Юрій Гав-
рилюк), але й представники 
західної української діаспори: 
Ігор Качуровський, Мойсей 
Фішбейн (Німеччина), Віра 
Вовк (Бразилія), Богдан Бой-
чук, Марія Ревакович, Василь 
Махно (США). Але якщо мої 
попередники працювали у 
співдружності з цілим колек-
тивом справжніх майстрів 
художнього слова і перекладу, 
я заручилася лише редактор-
ською підтримкою Збігнева 
Фрончека.

- Według oceny Stanisława 
Szewczenki, wydanie przez 
Panią  antologii poezji ukraiń-
skiej przetłumaczonej na język 
polski  na Ukrainie, to zjawi-
sko unikalne…

- Takie antologie pojawiają 
się na rynku książkowym nie-
zbyt często, dlatego podaż na 
podobną produkcję poetycką 
jest duży. Mam nadzieję, że w 
najbliższym czasie wydanie ze-
chcą kupić nie tylko ci, którzy 
znają język polski, ale również 
ci, którzy uczą się polskiego w 
szkołach i na studiach: nauczy-
ciele akademiccy i słuchacze 
kursów języka polskiego, człon-
kowie stowarzyszeń kultury 
polskiej na Ukrainie. Oczywi-
ście, jeśli znajdziemy potrzebne 
fundusze na druk.

- W 1976 roku polscy autorzy 
Florian Nieuważny i Jerzy Plesz-
niarowicz wydali jedną z najbar-
dziej pełnych antologii poezji 
ukraińskiej w tłumaczeniu na 
język polski. W przedmowie za-
uważyli oni  istotną cechę  poe-
zji ukraińskiej – jej zależność od 
twórczości ludowej.

- Zgadzam się z opinią pa-
nów Nieuważnego i Plesznia-
rowicza, że zależność poezji 
ukraińskiej od twórczości lu-
dowej jest o wiele mocniejsza, 
niż to widać w poezjach innych 
narodów słowiańskich. Wyod-
rębnienie tej osobliwości sta-
ło się szczególną cechą nowej 

antologii, która ukazuje moje 
rozumienie treści poezji ukraiń-
skiej oraz jej duchowości i wraż-
liwości Ukraińców. Nasi ukra-
ińscy fi lozofowie, na przykład 
Pamfi ł Jurkewycz,  podkreślali 
emocjonalność narodu ukra-
ińskiego i widzieli w niej cechę 
naszej wyższości narodowej. Na 
kulturze serca, czyli uczuciach, 
skupiali szczególną uwagę rów-
nież Skoworoda, Gogol, Kulisz, 
Szewczenko i ich wcześniejszy 
poprzednik Iwan Wyszeński. 

- Ma Pani wiele utworów 
przetłumaczonych z hiszpań-
skiego: wielkim powodzeniem 
cieszy się Pani «Antologia poe-
zji argentyńskiej ХХ wieku» 
(1998), «Nieugaśny płomień 
miłości. Antologia poezji hi-
szpańskiej ХII-ХХ wieków» 
(2003), «Tętniące struny. An-
tologia liryki hiszpańskiej i 
latynoamerykańskiej». Skąd 
wzięła się motywacja i na-
tchnienie do opracowania 
ukraińsko-polskiego projektu? 

- Po ojczystym, ukraiń-
skim, język polski jest dla mnie 
najbliższy, ponieważ nasza 
rodzina ma polskie korzenie. 
Słyszałam polski od lat dziecię-
cych, dlatego łatwo się go na-
uczyłam i od dawna marzyłam 
o artystycznym tłumaczeniu 
literatury polskiej. Najpierw 
przetłumaczyłam zbiór opowia-
dań Zbigniewa Włodzimierza 
Fronczka «Miłość w Lublinie» 

(2011). Dzięki współpracy z 
polskim poetą, prozaikiem i wy-
dawcą, powstał pomysł, aby wy-
dać dwujęzyczną książkę tłuma-
czeń, która została zatytułowana 
«Grawitacja wzajemności». W 
antologii zamieszczono utwo-
ry ponad 100 poetów Ukrainy 
i Polski (Ostap Łapski, Tadej 
Karabowicz, Jurij Gawryluk). 
Swoje miejsce znaleźli tam  tak-
że przedstawiciele zachodniej 
diaspory ukraińskiej jak: Igor 
Kaczurowski, Moysey Fishbeyn 
(Niemcy), Wira Wowk (Bra-
zylia), Bogdan Bojczuk, Maria 
Rewakowycz, Wasyl Mach-
no (U.S.A.). Moi poprzedni-
cy pracowali we współpracy z 
całym zespołem prawdziwych 
mistrzów słowa artystycznego 
i przekładu, natomiast ja za-
ufałam tylko redaktorskiemu 
wsparciu Zbigniewa Fronczka.

Розмовляв Василь ВОРОНRozmowę prowadził Wasyl WORON
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Учасники «Літературних сезонів»

«Grawitacja wzajemności»
po polsku i ukraińsku
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На думку експертів, ви-
добуток крейди в Хотис-
лавському кар’єрі (Біло-
русь), може призвести до 
зникнення Шацьких озер. 
Кар’єр знаходиться в 20 
км від українського озера 
Світязь.

На Волині проведено 
українсько-польський се-
мінар-практикум у сфері 
забезпечення громад-
ського порядку і безпеки 
громадян при проведенні 
Євро-2012. У ньому взя-
ли участь представники 
Варшави, Любліна, Пере-
мишля, Холма, Грубешова, 
Влодави, Жешова та інших 
польських міст.

Вісім підприємств, уста-
нов та організацій Луцька 
заборгували Пенсійному 
фонду понад чверть міль-
йона гривень кожне. Лідер 
серед боржників не спла-
тив 2,4 млн. грн.

31 березня лучани до-
лучилися до міжнародної 
акції на захист бездомних 
тварин «Fair Play for strays».

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Zdaniem ekspertów wy-
dobycie kredy w Chotysła-
wiu (Białoruś), może przy-
czynić się do zniszczenia 
Jezior Szackich. Kopalnia 
odkrywkowa kredy położo-
na jest 20 km od ukraińskie-
go jeziora Switaź.

Na Wołyniu odbyło się 
ukraińsko-polskie szkolenie 
w zakresie zapewnienia po-
rządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli podczas 
Euro 2012. Uczestniczyli w 
nim przedstawiciele War-
szawy, Lublina, Przemyśla, 
Chełma, Hrubieszowa, Wło-
dawy, Rzeszowa oraz innych 
polskich miast.

Osiem łuckich fi rm ma 
dług w Funduszu Emery-
talnym w wysokości ponad 
ćwierć miliona hrywien każ-
da. Lider wśród dłużników 
nie zapłacił 2,4 mln. hrywien. 

31 marca mieszkańcy Łu-
cka dołączyli się do między-
narodowej akcji w obronie 
bezdomnych zwierząt «Fair 
Play for strays».

Łuck dołączył do akcji 
Godzina dla Ziemi. 31 mar-
ca, o 20.30 na godzinę wyłą-
czono jedną trzecią oświetle-
nia ulicznego w mieście.

Наприкінці березня 
2012 року у Луцьку відбув-
ся П’ятий міжнародний 
фестиваль аеробіки, фіт-
несу та спортивних танців.

Pod koniec marca 2012 
roku w Łucku odbył się V 
Międzynarodowy Festiwal 
Aerobiku, Fitnessu i Tańca 
Sportowego.

У рамках акції «Година 
Землі», до якої Луцьк до-
лучився 31 березня, з 20.30 
на вулицях міста на годину 
вимкнули третину освіт-
лення. 

Мистецтво

Лучани здобули нагороди в Любліні
Łucczanie zdobyli nagrody w Lublinie

Захід є міжнародним фіналом 
двох декламаторських конкурсів: 
VII Загальнопольського декламатор-
ського конкурсу української поезії 
та прози та V Декламаторського кон-
курсу польської поезії та прози для 
мешканців України.

Обидва конкурси тематично 
пов’язані з літературним доробком 
України і Польщі, слугують пропа-
гуванню культури живого слова та 
зміцненню зв’язків між українським 
і польським народами, наголошуючи 
на партнерстві між містами Луцьк і 
Люблін. Головним організатором фі-
налу став Відділ культурної просвіти 
Центру культури в Любліні.

У V Польсько-українських зу-
стрічах майстрів слова взяли участь 
33 учасники з Польщі та України, 
котрі виступили у двох турнірах: 
Турнірі співаної поезії та Турнірі 
слова (охоплював категорії «Декла-
мація» та «Виведене зі слова»). Укра-
їнські учасники здобули нагороди та 
відзнаки за презентацію польської лі-
тератури у Турнірі слова. Лауреатом 

першої нагороди стала Тетяна Сосно-
вська з Луцька. Друге місце поділили 
між собою Вікторія Поліщук і Дари-
на Хижняк (обидві – з Луцька). Ще 
одна лучанка, Віталія Кушмирук, ста-
ла володаркою спеціальної нагороди 
Генерального консульства України 
у Любліні за найкращий виступ іно-
земною мовою. Уляна Музиченко з 
міста Шумськ Тернопільської області 
здобула спеціальну нагороду одно-
го зі співорганізаторів конкурсу – 
Волинського інституту економіки та 
менеджменту.

Усі учасники отримали дипло-
ми та нагороди від організаторів 
V Польсько-українських зустрічей 
майстрів слова. Також вони отри-
мали можливість оглянути Люблін 

у супроводі екскурсовода, взяти 
участь у майстер-класах з актор-
ської майстерності та у зустрічах з 
відомим українським письменником 
Сергієм Жаданом і режисером Ан-
джеєм Ґловацьким, котрі у ниніш-
ньому році були членами журі кон-
курсу. До складу журі увійшов також 
Богдан Задура – письменник, поет, 
перекладач з української, англійської 
та угорської мов, редактор кварталь-
ника «Акцент» та головний редактор 
журналу «Творчість».

Урочистим завершенням V Поль-
сько-українських зустрічей майстрів 
слова став гала-концерт. На ньому 
виступили вибрані журі лауреати 
конкурсу та фольклорний гурт «Хви-
ля», створений люблінськими сту-
дентами українського походження.

Польсько-українські зустрічі 
майстрів слова за п’ять років свого 
існування вже вросли у культурний 
ландшафт Любліна, здобули своїх 
прихильників і зблизили українську 
та польську творчу молодь. Зали-
шився лише один крок до закріплен-

ня його міжнародності – провести 
фінал польського й українського 
декламаторських конкурсів у Луць-
ку, організовувати його один рік на 
польській стороні, а наступний рік 
– на українській стороні. Це стало б 
черговим кроком до стирання кор-
донів між нами. Не тих, що нанесені 
на політичні мапи, а тих, які ще ли-
шаються на культурній мапі Європи.

Ta impreza jest międzynarodowym 
fi nałem dwóch konkursów recytator-
skich: VII Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraiń-
skiej oraz V Konkursu Recytatorskiego 
Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkań-
ców Ukrainy.

Oba te konkursy tematycznie 
związane są z dorobkiem literackim 
Ukrainy i Polski, służą propagowaniu 
kultury żywego słowa oraz umacnia-
niu więzi między narodem polskim i 
ukraińskim, ze szczególnym uwzględ-
nieniem partnerstwa miast Lublina i 
Łucka. Głównym organizatorem fi na-
łu stał się Dział Edukacji Kulturalnej 
Centrum Kultury w Lublinie.

W V Polsko-Ukraińskich Spotka-
niach Mistrzów Słowa wzięło udział 33 
uczestników z Polski i Ukrainy, którzy 
wystąpili w dwóch turniejach: Turnieju 
Poezji Śpiewanej i Turnieju Słowa (w 
kategorii „Recytacja” i „Wywiedzione ze 
słowa”). Uczestnicy z Ukrainy zdobyli 
nagrody i wyróżnienia za prezentację li-
teratury polskiej w Turnieju Słowa. Lau-
reatką pierwszej nagrody została Tetia-
na Sosnowska z Łucka. Drugie miejsce 
podzieliły między sobą Viktoria Polisz-
czuk i Daryna Chyżniak (obie z Łucka). 
Jeszcze jedna przedstawicielka naszego 
miasta, Vitalia Kuszmyruk zdobyła 
nagrodę specjalną Konsulatu General-
nego Ukrainy w Lublinie za najlepszą 
prezentację w języku obcym. Uliana 
Muzyczenko z miasta Szumsk obwodu 
Tarnopolskiego, zdobyła nagrodę spe-
cjalną jednego ze współorganizatorów 
konkursu – Wołyńskiej Szkoły Wyższej 
Ekonomii i Zarządzania.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od 
organizatorów V Polsko-Ukraińskich 
Spotkań Mistrzów Słowa dyplomy i 
nagrody. Mieli  także możliwość zwie-
dzania Lublina z przewodnikiem, 

wzięcia udziału w warsztatach aktor-
skich i spotkaniach ze znanym ukraiń-
skim pisarzem Serhijem Żadanem oraz 
reżyserem Andrzejem Głowackim, 
którzy w tym roku byli  jurorami kon-
kursu. W jury zasiadał również Boh-
dan Zadura – pisarz, poeta, tłumacz 
z języków ukraińskiego, angielskiego 
i węgierskiego, redaktor kwartalnika 
„Akcent” oraz redaktor naczelny cza-
sopisma „Twórczość”. 

Uroczystym zakończeniem V Pol-
sko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów 
Słowa stał się Koncert Galowy. Wystą-
pili w nim wybrani przez jury laureaci 
konkursu oraz zespół folkowy „Chwy-
la”, który tworzą mieszkający w Lublinie 
studenci pochodzenia ukraińskiego.

Konkurs Polsko-Ukraińskie Spot-
kania Mistrzów Słowa istnieje już od 
pięciu lat i na stałe zadomowił się w 
kulturowym krajobrazie Lublina, zy-
skując swoich miłośników. Dzięki tym 
spotkaniom nawiązały się przyjaźnie 
między młodzieżą polską i ukraińską. 
Dobrze by się stało, gdyby w przyszło-
ści, zorganizować fi nał tego konkursu 
recytatorskiego w Łucku, a w kolejnych 
latach naprzemiennie- po polskiej i po 
ukraińskiej stronie. Przyczyniłoby się 
to do umiędzynarodowienia tej ważnej 
imprezy.  Byłby to kolejny wkład do za-
cierania granic między nami. Nie tych, 
które są na mapie politycznej, a tych, 
które pozostają jeszcze na kulturowej 
mapie Europy

30 березня – 1 квітня 2012 р. у Любліні відбулися V Поль-
сько-українські зустрічі майстрів слова. 

W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2012 r. w Lublinie odbyły się 
V Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa.

Наталія КАТРЕНЧІКОВА, 
фото надані Центром культури у Любліні
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Natalija KATRENCIKOVA,
zdjęcia udostępnione przez Centrum Kultury

w Lublinie

P.S.: Monitor Wołyński gratulu-
je wszystkim laureatom V Polsko- 
Ukraińskiego Spotkania Mistrzów 
Słowa w Lublinie i dziękuje za 
godne reprezentowanie Wołynia w 
recytatorskim konkursie.

P.S.: „Волинський Монітор” 
вітає всіх лауреатів V Поль-
сько-українських зустрічей май-
стрів слова у Любліні та дякує 
за гідне представлення Волині 
на декламаторському конкурсі.

Площини співпраці навчаль-
них закладів Польщі та України

Płaszczyzny współpracy 
szkół Polski i Ukrainy

У Рівному відбулася Міжнародна конференція «Площини 
співпраці загальноосвітніх навчальних закладів Польщі 

та України». 
W Równym odbyła się międzynarodowa konferencja 

“Płaszczyzny współpracy szkół ogólnokształcących Polski 
i Ukrainy“. 

Організаторами конференції, що 
відбулася наприкінці березня, ви-
ступили Товариство міжкультурної 
співпраці «Гілочка Оливи» з міста 
Пьотркув Трибунальський, Рівнен-
ська гімназія «Гармонія», школи № 1 
та № 15 міста Рівного. На конферен-
цію завітали Генеральний консул РП у 
Луцьку Марек Мартінек та заступник 
міського голови Г. Кульчицька, началь-
ник управління освіти і науки Рівнен-
ської обласної державної адміністрації 
І. Вєтров та директори шкіл Рівнен-
щини, що співпрацюють із польським 
товариством «Гілочка Оливи». 

Участь у конференції взяли також 
українські та польські вчителі. Вони 
представили свої науково-методичні 

напрацювання і поділилися досвідом 
співпраці. Представники ґміни Гому-
ніце розповіли про польську систему 
освіти, навчальні заклади Свєнток-
шиського регіону та їхньої ґміни.

Волинську область на конференції 
представили представники Волин-
ського технікуму Національного уні-
верситету харчових технологій, зо-
крема, соціальний педагог технікуму 
Олександра Каращук та голова сту-
дентської ради Леся Тешенко. Вони 
розповідали про студентське само-
врядування в технікумі та напрямки 
розвитку студентського самовряду-
вання у рамках польсько-української 
співпраці.

Konferencję, która odbyła się pod 
koniec marca, organizowały Stowa-
rzyszenie Współpracy Interkulturo-
wej „Gałązka Oliwna” z m. Piotrków 
Trybunalski, Rówieńskie Gimnazjum 
„Harmonia”oraz szkoły nr 1 i nr 15 
miasta Równe. Na konferencji obecni 
byli Konsul Generalny RP w Łucku 
Marek Martinek, zastępca mera miasta 
G.Kulczycka, kierownik zarządu edu-
kacji i nauki Rówieńskiej Obwodowej 
Administracji Państwowej I. Wietrow 
i dyrektorzy szkół obwodu rówieńskie-
go, współpracujący ze Stowarzysze-
niem „Gałązka Oliwna”.

Udział w konferencji wzięli ukraiń-
scy i polscy nauczyciele, którzy zapre-

zentowali swoje naukowo-metodyczne 
osiągnięcia i podzielili się doświadcze-
niem współpracy. Przedstawiciele gmi-
ny Gomunice opowiedzieli o polskim 
systemie edukacji, placówkach eduka-
cyjnych w gminie i w regionie Święto-
krzyskim.

Wołyń na konferencji prezentowało 
Wołyńskie Technikum Narodowego 
Uniwersytetu Technologii Spożyw-
czych. Pedagog socjalny Aleksandra 
Karaszczuk i przewodnicząca rady stu-
denckiej Łesia Teszenko, opowiedziały 
o samorządach studenckich w  tech-
nikum i kierunkach ich rozwoju w ra-
mach współpracy polsko-ukraińskiej.

MW ВМ 

Лауреат першої нагороди - Тетяна Сосновська з Луцька
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Pawło Wolwacz: «Zachodniacy i Wschodniacy
to są synowie jednego narodu»
Павло Вольвач: «Західняки і східняки –
сини одного народу»

Павло Вольвач – уродженець Запоріжжя. Доволі пізно дебютував у 
літературі, проте швидко зажив слави оригінального поета і прозаїка. 

Встиг послужити в армії, попра-
цювати на заводах, у магазинах, у 
різних кооперативах. Здобув журна-
лістську освіту. Із 1999 року живе у 
Києві. Працював редактором відділу 
інформації на телебаченні, був корес-
пондентом української служби радіо 
«Свобода». Сьогодні Павло Вольвач 
– гість «Волинського Монітора». 

Pawło Wolwacz urodził się w Zaporożu. W literaturze zadebiutował dość 
późno, jednak w krótkim czasie zasłynął jako oryginalny poeta i prozaik. 

Odbył służbę w wojsku, pracował w 
fabrykach, sklepach i różnorodnych 
fi rmach. Zdobył wykształcenie dzien-
nikarza. Pracował jako redaktor dzia-
łu informacji w telewizji, był kore-
spondentem ukraińskiej służby Radia 
Swoboda. Od 1999 roku mieszka w 
Kijowie. Dzisiaj Pawło Wolwacz jest 
gościem «Monitora Wołyńskiego».

«Слово дає змогу бути собою»

– Життя не було прихильним до Вас. До-
велося чимало попрацювати фізично на 
найрізноманітніших роботах, перш ніж 
потрапили у журналістику і здобули вищу 
освіту. Чи, можливо, для письменника так 
і треба, аби було про що писати?

– Не можу погодитися, що життя було 
якимось особливо неприхильним. Як, зре-
штою, й особливо прихильним. Воно було 
таким, яким було. І є. І це дуже добре. Дава-
ти рецепти, «як потрібно для письменника», 
не буду, у кожного по-різному, проте цілком 
зрозуміло, що якийсь досвід – життєвий, 
психічний, естетичний, щонайменше, не за-
вадить. Принаймні, мені так здається. 

– З десять років тому на Шевченківську 
премію Вас висував Микола Вінгранов-
ський. Які стосунки склалися із класиком? 
Саме Ви стали одним із ініціаторів укла-
дення найновішого видання про шістде-
сятника Вінграновського, презентація 
книги не так давно пройшла у столиці.

– Висував. Було. Хоча я вже не раз і не 
два говорив: якраз близькість із Вінгранов-
ським, спілкування з ним, для мене важить 
більше будь-яких премій. І не лише з ним, а й 
з тим «вінграновським» оточенням, колом – 
насамперед, із рідкісною, світлою дружиною 
Миколи Степановича, Олександрою Іванів-
ною. Я вдячний долі, що сталося саме так, 
і тут ні додати, ні відняти. Зрозуміло, що 
упорядкування книги спогадів про вели-
кого поета (а ідея ця належала саме світлої 
пам’яті Олександрі Іванівні) я сприйняв як 
свій прямий обов’язок. Пам'ять про гені-
ального поета, плюс добра воля й високий 
професіоналізм видавництва «Ярославів 
Вал» втілилися в гідний результат – ошат-
ний том «Маршал Вінграновський», перший 
зразок колективного портрету одного з най-
більших українських поетів ХХ ст. До речі, 
сам Вінграновський слово «шістдесятник» 
не дуже любив. Принаймні, я не раз чув, 

що себе він би не хотів бачити серед цієї, не 
ним придуманої, «обойми». Чому? Та тому, 
що Вінграновський вважав, що є окремий і 
окремішній письменник, автор, а все решта – 
то довколалітературні дозвільні балачки.

– Ваш роман «Кляса» чи не найкраще 
розкриває життя індустріального україн-
ського Сходу. Чому політики досі успішно 
намагаються «зіштовхувати лобами» схід-
няків і західняків? Невже ми маємо більше 
відмінного, аніж спільного?

– Відповідь лежить на поверхні, й Ви її 
знаєте, не гірше, ніж я. Це щодо «зіштов-
хування лобами». Зрештою, легше ж роз-
глагольствувати про «мову» й «язик», кано-
нічність одних церков і «неблагодатність» 
інших, і робити це десятиріччями, ніж ство-
рювати робочі місця чи, наприклад, взятися 
за каналізацію або ремонт роздовбаних до-
ріг… Що ж до відмінності й спільності теж 
все зрозуміло, і теж не від учора. Навмання 
приклад: зараз ось читаю «Записки генерал-
хорунжого» Юрка Тютюнника, де згадують-
ся й взаємини між наддніпрянцями з Армії 
УНР і західняками з УГА, характер яких 
приводить до єдино можливого висновку – 
все це «сини одного народу». З того часу вже 
майже сто літ минуло, то що, ми «подвою-
ріднішали»?

– Попри те, що народилися у російсько-
мовному мегаполісі, усе ж увійшли саме в 
українську літературу, а не російську…  

– Все просто – в мене в паспорті, в тому, ще 
радянського зразка, було записано: «украї-
нець». Ним себе й відчував і відчуваю, вже 
й без відповідного запису. Щоб довго не роз-
водитися, зазвичай кажу жартівливо: «Так 
історічєскі сложилось». А вже чому воно так 
склалося – ну, це вже різні фактори вплину-
ли… І українська література, зокрема. 

– Ви почали писати вірші, коли біль-
шість молодих письменників уже закін-
чують творити літературу. Художнє слово 
врятувало Вас від робітничих буднів?

 – Слово дає змогу, якоюсь мірою, бути 
собою, вивільняти і втілювати енергію, про 
яку, за інших обставин, я б і сам міг не здо-
гадуватися. А ще, надто ж прозове слово, 
фіксувати час, бути більш-менш активним 
свідком доби і людей у тій добі. Ось і все. 

«Радіо «Свобода» не тотожна 
свободі»

- Ви довго працювали у київській ре-
дакції радіо «Свобода». Українці досі го-
ворять про свободу і незалежність як про 
не до кінця доконаний факт? 

– Я вже навіть забув, коли працював на 
«Свободі». Але за інерцією мене вже ко-
трий рік вперто «тулять» журналісти, ця ін-
формація ні-ні, та й вистрибує в Інтернеті 
тощо. Тож скажу так: «Свобода» не тотожна 
свободі, а питання про те, як цю свободу, на 
додачу із незалежністю, сприймають укра-
їнці, наразі переадресуємо соціологам. 

– Література залежить від політичного 
життя і того, хто при владі? 

– Мені здається, що література залежить 
від усіх форм і виявів життя й позажиття. 
Від завихрень вітру навколо Чернечої гори 
і форми хмар над містом з милозвучною на-
звою Дніпродзержинськ. Тому дивно було 
б, аби вона не була залежна, скажімо, від 
політики. 

– Дякую за розмову!
– Навзаєм.

«Słowo daje możność bycia sobą»

– Życie się do Pana nie uśmiechało. Musiał 
Pan wykonywać różnorodne prace fi zyczne, 
zanim został dziennikarzem i zdobył wyższe 
wykształcenie.  Może właśnie tak ma być, że 
pisarz musi przejść taką drogę, aby było o 
czym pisać?

– Nie mogę się zgodzić z tym, iż życie się do 
mnie nie uśmiechało. Bywało różnie. Życie było 
takie, jakie było.  Tego się nie zmieni. I jest to 
bardzo dobrze. Nie da się wydać recepty, «co 
musi czynić pisarz». U każdego przebiega to 
inaczej. Jednak jest absolutnie zrozumiałe, że ja-
kieś doświadczenie – życiowe, psychiczne, este-
tyczne – co najmniej przeszkadzać nie będzie. 
Przynajmniej tak mi się wydaje. 

– Około dziesięciu lat temu, Mykoła Win-
granowski proponował, aby nominować Pana 
do Nagrody Szewczenki. Jakie stosunki łączy-
ły Pana z klasykiem?  Stał się Pan jednym z 
inicjatorów sporządzenia najnowszego wy-
dania o sześćdziesiątniku Wingranowskim, 
a prezentacja książki  odbyła się niedawno w 
stolicy.

– Proponował. Było. Niejednokrotnie już 
powtarzałem: właśnie zażyłość z Wingranow-
skim, obcowanie z nim, jest dla mnie ważniej-
sze od jakiejkolwiek nagrody. I nie tylko z nim, 
ale również z tym «wingranowskim» środowi-
skiem, kręgiem – przede wszystkim z niepowta-
rzalną, promieniującą żoną pana Mykoły, panią 
Oleksandrą. Jestem wdzięczny losowi, że właś-
nie tak się stało. Oczywiście, że przygotowanie  
wspomnień o wielkim poecie (a pomysł ten na-
leżał właśnie do świętej pamięci pani Oleksan-
dry) odebrałem jako swój bezpośredni obowią-
zek. Pamięć o genialnym poecie, a na dodatek 
dobra wola i wysoka fachowość wydawnictwa 
«Jarosławów Wał», zaowocowały wydaniem  
pięknego tomu «Marszałek Wingranowski». 
Powstał zespołowy portret jednego z najwięk-
szych ukraińskich poetów ХХ wieku. Nawiasem 
mówiąc, Wingranowski wyraz «sześćdziesiąt-
nik» nie za bardzo uznawał. Niejednokrotnie 
słyszałem, że nie zaliczał on siebie do tego, nie 
przez niego wymyślonego «szeregu». Dlaczego? 
A dlatego, że Wingranowski uważał, że jest od-
rębnym  pisarzem i autorem, a cała reszta… to  
rozrywkowa gadanina na temat literatury.

– Pana powieść «Klasa» chyba najlepiej od-
zwierciedla życie industrialnego ukraińskie-
go Wschodu. Dlaczego politycy, do dziś, nie 
bez powodzenia pragną «zderzyć czołowo» 
Wschodniaków i Zachodniaków? Czy na-
prawdę bardziej się różnimy, niż jesteśmy do 
siebie podobni?

– Odpowiedź jest oczywista, Pan ją zna nie 
gorzej ode mnie. Chodzi o «zderzenie czołowe». 
W końcu o wiele łatwiej prowadzić rozmowy o 
«mowie» i «języku», kanoniczności jednych 
Cerkwi i «braku łask» u innych, i czynić to przez 
dziesiątki lat, niż stwarzać miejsca pracy, czy 
na przykład, zająć się kanalizacją albo napra-
wą zepsutych dróg… Co dotyczy różnic i po-
dobieństw, tu też wszystko jest oczywiste, i też 
nie od wczoraj. Przykład losowy: teraz czytam 
«Uwagi generała korneta» Jurka Tiutiunnyka, 
gdzie między innymi wspomniane są relacje 
Naddnieprzańców z Wojska URL i Zachodnia-
ków z UGA, z czego da się wywnioskować tylko 
jedno – oni wszyscy to «synowie jednego naro-
du». Od tego czasu przeminęło prawie sto lat. 
Czy z biegiem czasem staliśmy się «kuzynami»?

– Mimo tego, że Pan się urodził w dużym 
rosyjskojęzycznym mieście, trafi ł Pan właśnie 
na literaturę ukraińską, a nie rosyjską…

– Wszystko jest proste – w moim dowodzie, 
w tym, jeszcze wzoru radzieckiego, był wpis: 

«Ukrainiec». Tak się też czułem, pomimo odpo-
wiednich wpisów. Żeby nie przeciągać, zazwy-
czaj żartuję: «Tak się historycznie złożyło». A 
dlaczego tak się stało – no, to już różne czynniki 
wywarły wpływ… W tym też literatura ukraiń-
ska. 

– Zaczął Pan pisać wiersze w wieku, kiedy 
większość młodych pisarzy rzuca literaturę. 
Słowo artystyczne wspierało Pana w dniach 
robotniczej pracy?

 – Słowo w pewnym stopniu daje możność 
bycia sobą, uwolnienia i wcielenia energii, o 
istnieniu której w innych warunkach mógłbym 
nawet nie podejrzewać. A, jeszcze pomaga 
ono zatrzymać czas, czyni bardziej aktywnym 
świadkiem epoki i ludzi. I to wszystko. 

«Radio Swoboda nie utożsamia się z 
wolnością»

- Pan przez dłuższy czas pracował w kijow-
skiej redakcji Radia Swoboda. Ukraińcy do-
tychczas mówią o wolności i niepodległości 
jako o fakcie nie do końca dokonanym? 

– Nawet już zapomniałem, kiedy pracowałem 
w Radiu Swoboda. Jednak dziennikarze uparcie 
przez tyle lat nadal mi to «przypisują», ta infor-
macja od czasu do czasu pojawia sie w sieci In-
ternet itd. Otóż powiem tak: Radia Swoboda nie 
utożsamia się z wolnością, a kwestia tego, jak tę 
wolność wraz z niepodległością odbierają Ukra-
ińcy, obecnie zostawmy socjologom. 

– Czy literatura jest zależna od życia poli-
tycznego i tych, którzy rządzą? 

– Sądzę, że literatura jest zależna od wszyst-
kich kształtów i przejawów życia i tego, co na-
stępuje po życiu. Od wirowania wiatru dookoła 
Góry Czerneczej i kształtu obłoków nad mia-
stem o mile brzmiącej nazwie Dnieprodzier-
żyńsk. Dlatego byłoby zaskakujące, gdyby ona 
nie była zależna, powiedzmy, od polityki.

– Dziękuję za rozmowę!
– Wzajemnie.

Розмовляв Віктор ЯРУЧИКRozmawiał Wiktor JARUCZYK
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Ukraińska prasa o Polsce
Польща запускає авіарейси з Кракова і Вроцлава 

до Львова за 25 євро  
 Дочірня компанія польських авіаліній «LOT – Eurolot» анонсувала відкриття авіарейсів 

«Краків-Львів» та «Вроцлав-Львів».
Квитки на рейс коштуватимуть 99 злотих (близько 250 гривень). Політ до Львова трива-

тиме 1 годину.
Рейс «Вроцлав-Львів» курсуватиме 2 рази в тиждень. Нові рейси стартують з кінця квітня. Ком-

панія відзначає, що нововведення важливі з огляду на проведення Євро-2012 в Україні та Польщі.
Нагадаємо, що у Львові пройдуть три матчі команд групи B, в якій знаходяться німецька, пор-

тугальська, голландська і данська збірні. Тим часом, у Кракові матчі проводитися не будуть, але 
місто буде табором для англійської, данської та італійських команд, а також легіону їх фанатів.

Відзначимо, що між Вроцлавом та Львовом сьогодні курсує поїзд, але подорож ним три-
ває близько 9 годин і квиток коштує приблизно 400-500 грн.

Крім того, якщо раніше поїзд їздив щоденно, то сьогодні курсує лише польський склад по 
парних або непарних днях місяця, в залежності від місяця року.

Newsmarket.com.ua, 28 березня 2012 року

Polska uruchamia loty z Krakowa i Wrocławia
do Lwowa w cenie 25 euro  

 Spółka zależna polskich linii lotniczych «LOT – Eurolot» ogłosiła otwarcie lotów «Kraków-
-Lwów» i «Wrocław-Lwów».

Bilet na lot będzie kosztował 99 złotych (około 250 hrywien). Lot do Lwowa będzie trwał 1 go-
dzinę.

Samolot relacji «Wrocław-Lwów» będzie latał 2 razy w tygodniu. Nowe loty stratują pod koniec 
kwietnia. Spółka zwraca uwagę, że innowacje są ważne ze względu na Euro-2012 na Ukrainie i w Polsce.

Przypominamy, że we Lwowie odbędą się trzy mecze drużyn grupy B, do której zaliczane są 
drużyny: niemiecka, portugalska, holenderska i duńska. Natomiast w Krakowie meczy nie będzie, 
jednak miasto stanie się obozem dla drużyn z Anglii, Danii i Włoch oraz legionu ich fanów.

Zauważamy, że pomiędzy Wrocławiem a Lwowem obecnie jest połączenie pociągiem, ale podróż 
nim trwa około 9 godzin, a bilet kosztuje około 400-500 hrywien.

Ponadto, jeśli wcześniej pociąg wyjeżdżał codziennie, to teraz działa tylko polskie połączenie, w 
parzyste lub nieparzyste dni miesiąca, w zależności od tego, który to miesiąc roku.

Newsmarket.com.ua, 28 marca 2012 roku

Польща продовжить фінансувати реставрацію 
своїх пам’яток на території України 

 У 2012 році Міністерство культури Польщі планує виділити на реставрацію пам’яток поль-
ської культурної спадщини в Україні понад 2 мільйони злотих, тобто близько півмільйона євро, 
повідомив Яцек Мілер, директор департаменту культурної спадщини Міністерства культури.

З його слів, ця сума тотжня минулорічному бюджетові, завдяки якому  польські фахівці 
провели роботи з реставрації  батальних картин з Жовкви, що у Львівській області.

«Зараз ці картини, написані майстром Мартіном Альтомонті наприкінці 17 століття, взя-
ті в оренду в української сторони, але після демонстрації в Польщі вони повернуться до 
Жовкви, де будуть виставлені в місцевому костелі», - повідомив  Яцек Мілер.

За його словами, нинішнього року продовжиться ряд проектів пов’язаних з реставрацією 
та оцінкою стану культурних пам’яток.

«Якщо йдеться про реставраційні роботи, то найбільше їх проведено у Львові. Наші рес-
тавратори вже упродовж кількох років виконують роботи в Латинській та Вірменській кате-
драх. Відновлюємо й нагробки на Личаківському цвинтарі», - сказав Мілер.

Окрім того, польське міністерство культури співпрацює з українськими архівами, де про-
водяться пошуки та оцифрування документів, пов’язаних з історією Польщі.  

tyzhden.ua, 31 березня 2012 року

Polska nadal fi nansuje restaurację swoich zabytków
na terenie Ukrainy

 W 2012 roku Ministerstwo Kultury Polski planuje wydać na restaurację zabytków polskiego dzie-
dzictwa kulturalnego na Ukrainie ponad 2 miliony złotych, czyli około pół miliona euro, poinfor-
mował Jacek Miller, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturalnego Ministerstwa Kultury.

Według niego, suma ta odpowiada zeszłorocznemu budżetowi, dzięki któremu konserwatorzy 
polscy odnowili obrazy bitw w Żółkwi obwodu lwowskiego.

«Teraz te obrazy, namalowane przez mistrza Marcina Altomonte pod koniec 17 wieku, zostały 
oddane w dzierżawę stronie ukraińskiej, ale po przedstawieniu ich w Polsce,  powrócą do Żółkwi, 
gdzie zostaną wystawione w Kościele lokalnym» - poinformował Jacek Miller.

Według podanej przez niego informacji, w tym roku zostanie uruchomiony szereg projektów 
związanych z restauracją i oceną stanu zabytków kulturalnych.

«Jeśli chodzi o prace restauracyjne, to najwięcej  przeprowadzono ich we Lwowie. Nasi restaura-
torzy, już  kilka lat z rzędu, wykonują prace w Katedrach Łacińskiej i Ormiańskiej. odnawiamy też 
nagrobki na Cmentarzu Łyczakowskim» - powiedział Miller.

Ponadto, Ministerstwo Kultury Polski współpracuje z archiwami ukraińskimi, gdzie są prowadzo-
ne wyszukiwania i digitalizacja dokumentów związanych z historią Polski. 

tyzhden.ua, 31 marca 2012 roku

Янукович: «Високо ціную, що Польща підтримала нас» 
Як повідомляє прес-служба голови держави, Янукович у п’ятницю провів телефонну роз-

мову з Президентом Польщі Броніславом Коморовським.
Керівники держав високо оцінили парафування Угоди про асоціацію між Україною та Євро-

пейським Союзом як важливу віху п’ятирічного процесу підготовки цього унікального за зміс-
том і важливого для обох сторін документа. «Високо ціную, що ми разом вийшли на етап пара-
фування, і що Польща підтримала нас на цьому шляху», – зазначив Янукович під час розмови.

Президент України запросив свого польського колегу на саміт Центральноєвропейської 
ініціативи, який відбудеться 12 травня в Ялті. Під час розмови Янукович також запросив 
міжнародних спостерігачів від Польщі, як і від інших європейських країн, на вибори до Вер-
ховної Ради України восени нинішнього року.

 Інтерфакс-Україна, 30 березня 2012 року

Janukowycz: «Bardzo doceniam, że Polska nas poparła» 
Jak zawiadamia służba prasowa szefa państwa, Janukowycz w piątek miał rozmowę telefoniczną 

z Prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim.
Przywódcy krajów bardzo docenili parafowanie Umowy o Stowarzyszeniu między Ukrainą a 

Unią Europejską jako przełomowy etap pięcioletniego procesu przygotowania tego unikalnego w 
treści i znaczeniu dla obu stron dokumentu. «Bardzo doceniam, że wspólnie wkroczyliśmy na etap 
parafowania і że Polska poparła nas na tej drodze» – podkreślił Janukowycz podczas rozmowy.

Prezydent Ukrainy zaprosił swego polskiego kolegę na Szczyt Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, 
który odbędzie się 12 maja w Jałcie. Podczas rozmowy Janukowycz zaprosił również obserwatorów 
międzynarodowych z Polski i innych krajów europejskich na wybory do Rady Najwyższej Ukrainy 
jesienią bieżącego roku.

Interfaks-Ukraina, 30 marca 2012 roku

На часі

«Карітас» Люблінської архідієцезії проводить збір продуктів харчування для осіб, котрі по-
требують допомоги. У багатьох торгівельних закладах встановлено кошики, у які покупці до-
бровільно вкидають дарунки у вигляді пачок із цукром, макаронами, готових страв, м’ясних, 
овочевих та рибних консервів, джемів, солодощів, бакалійних продуктів. Допомогу отрима-
ють тисячі сімей. До передсвяткової традиції також належить збирання продуктів, що про-
водиться хрубешівськими рільниками для незаможних поляків, котрі проживають на Волині. 
Із великим запалом збирання організовує відомий суспільний діяч на Люблінщині, приход-
ський священик парафії Божої Матері Неустанної Допомоги у Хрубешові, ксьондз Анджей 
Пузон. Цього разу мікроавтобус привіз до Луцька дари 2 квітня, щоб вони, за посередництвом 
Луцької дієцізії та єпископа Маркіяна Трофим’яка, потрапили до потребуючих ще перед като-
лицькими Великодніми святами, які у нинішньому році відзначатимуться 8 і 9 квітня.  

У нинішньому році на Люблінщині буде відкрито перший цивільний аеродром із цілим ае-
ропортним комплексом у Свіднику біля Любліна. Виконавець такої інвестиції – «Budimex». 
У травні відбудеться аероімпреза, а відкриття аеродрому у поєднанні з нормальними рей-
совими польотами до багатьох міст Польщі та Європи, можливо, також до Тунісу (Африка), 
відбудеться у листопаді. 

Лікарі із клінічної лікарні №4 у Любліні вперше у місті провели процедуру балонної кріо-
аблації. Лікують холодом. Лікуванню піддано двох жінок та одого чоловіка віком від 60 до 70 
років. Усі почувають себе добре. Аритмія зникла. Такого типу процедури можливі завдяки На-
ціональному Фондові Здоров’я. Донині фібриляцію передсердь, від якої страждає кожен 10-ий 
після 60-го року життя, проводили за допомогою струму високої частоти. Однак ефекти поді-
бних процедур є далекими від добрих. Небагато пацієнтів говорили про покращення здоров’я.

«Про Україну. Майже все…». Такою є назва книжки Михайла Лесіва та Марека Мельника, 
презентація якої відбулася у Воєводській публічній бібліотеці імені Ієроніма Лопатинського у 
Любліні. Книжка здобула високу оцінку читачів. Професор Лесів у 1991 році створив у Люблін-
ському університеті Марії Кюрі-Склодовської відділення української філології, а в науковій 
роботі займається мовознавством, дослідженням українських говірок, історією, діалектологі-
єю та фольклором. Доктор наук Марек Мельник із Вармінсько-Мазурського університету в 
Ольштині займається польсько-українською культурною спадщиною давньої Речі Посполитої. 

У сільській шопі, 20 км від Любліна, знайдено 180 кг амфетаміну. Його ціна – 8 мільйонів 
злотих. Це найбільша партія наркотиків, виявлена слідчими органами упродовж останніх 
років на території Польщі. Відкриття стало можливим завдяки співпраці Агенції внутріш-
ньої безпеки Польщі та Служби безпеки України. Вихідним пунктом стало затримання у 
листопаді минулого року на прикордонному переході у Дорогуську 3-х кг амфетаміну. 

Люблінські водії беруть участь у масовій загальнопольській акції протесту «Стоп висо-
ким цінам на пальне у Польщі». Колони автомобілів їдуть повільно вулицями міст та мікро-
районів, щоб уповільнювати рух і показати своє незадоволення з приводу зростання цін на 
паливо. Ціна одного літра бензину з октановим числом 95 становить уже майже 6 злотих. 

Бездумне випалювання трави навесні – щорічне лихо. Науковці б’ють на сполох. У вогні ги-
нуть живі організми, а земля стає неврожайною. На Люблінщині до 26 березня зареєстровано 2,5 
тисяч пожеж трави. Унаслідок такого випалювання згоріло кілька десятків гектарів лісів, кілька 
господарських будинків. У пожежах загинули три особи. У нинішньому році, після довготри-
валої посухи, майже безсніжної зими, а також після скупих опадів дощу, трава горить миттєво.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej prowadzi zbiórkę żywności dla osób potrzebujących pomocy. 
W wielu marketach ustawiono kosze do których kupujący wrzucają dobrowolnie dary w postaci 
paczek z cukrem, kaszą, makaronem, daniami gotowymi, konserwy mięsne, warzywne, rybne, dże-
my, słodycze i bakalie. Pomoc otrzyma tysiące rodzin. Do tradycji przedświątecznej należy również 
zbiórka żywności prowadzona wśród rolników hrubieszowskich, przeznaczonej dla niezamożnej 
ludności polskiej zamieszkałej na Wołyniu. Zbiórkę organizuje z dużym zapałem, wielki społecznik 
w Lubelskiem proboszcz parafi i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie- ksiądz Andrzej 
Puzon. Tym razem,  przywiózł on do Łucka dary w dniu 2 kwietnia. Mają one trafi ć,  za pośredni-
ctwem diecezji łuckiej i biskupa Marcjana Trofi miaka, do potrzebujących jeszcze przed katolickimi 
świętami wielkanocnymi, które w tym roku będą w dniach 8 i 9 kwietnia. 

W tym roku uruchomione zostanie pierwsze w Lubelskiem lotnisko cywilne z całym Portem 
Lotniczym w Świdniku koło Lublina. Wykonawca inwestycji to Budimex. W maju przewidziany jest 
piknik lotniczy, natomiast otwarcie Portu Lotniczego połączone z normalnymi lotami rejsowymi 
do wielu miast Polski i Europy i przypuszczalnie także do Tunezji w Afryce, nastąpi w listopadzie. 

Lekarze ze szpitala klinicznego nr. 4 w Lublinie przeprowadzili pierwszy w Lublinie zabieg krio-
ablacji balonowej. Leczą zimnem. Zabiegowi poddano dwie kobiety i jednego mężczyznę w wieku 
od 60 do 70 lat. Wszyscy czują się dobrze. Arytmia zniknęła. Tego typu zabiegi są refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotąd usuwano migotanie przedsionków, które odczuwa co 
10-ta osoba w wieku po 60-tym rokiem życia, za pomocą prądu wysokiej częstotliwości. Jednak 
efekty tych zabiegów dalekie są od dobrych. Nie wielu pacjentów mówi o poprawie. 

“O Ukrainie. Prawie wszystko...”. To tytuł książki Michała Łesiowa i Marka Melnyka, która jest 
promowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 
Książka zyskała sobie wysoką opinię czytelników. Profesor Łesiów w 1991 roku utworzył na Uni-
wersytecie Marii Curie Skłodowskiej Zakład Filologi Ukraińskiej, a w pracy naukowej zajmuje się 
m. in. językoznawstwem, gwarami ukraińskimi, historią, dialektologią i folklorem. Dr. habilitowa-
ny Marek Melnyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zajmuje się polsko-ukraiń-
skim dziedzictwem kulturowym dawnej Rzeczypospolitej. 

W szopie na wsi, 20 km od Lublina znaleziono 180 kg amfetaminy o wartości 8 milionów zło-
tych. Jest to największa partia narkotyków ujawniona przez służby śledcze w ostatnich latach na 
terenie Polski. Odkrycie stało się możliwe dzięki współpracy ABW w Polsce ze Służbą Bezpieczeń-
stwa Ukrainy. Punktem wyjścia było zatrzymanie w listopadzie ubiegłego roku na przejściu gra-
nicznym w Dorohusku 3-ch kg. amfetaminy. 

Lubelscy kierowcy biorą masowo udział w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej “Stop wysokim 
cenom paliw w Polsce”. Kolumny aut często jadą wolno ulicami miast i osiedli, by opóźniać jazdę 
i pokazać swoje niezadowolenie z rosnących cen paliw. Cena jednego litra benzyny 95-oktanowej 
wynosi już prawie 6 złotych. 

Bezmyślne wypalanie traw na wiosnę jest coroczną plagą. Naukowcy wołają na alarm. W ogniu 
giną żywe organizmy, a ziemia staje się jałowa. W Lubelskiem do 26 marca zanotowano 2,5 tys. 
pożarów traw, a także, co jest pochodną tego wypalania, spłonęło kilkadziesiąt hektarów lasów 
oraz kilka budynków gospodarczych. W pożarach zginęły trzy osoby. W tym roku po długotrwałej 
suszy, prawie bezśnieżnej zimie, a także znikomych obecnie opadach deszczu, trawy palą się bły-
skawicznie.

Люблінська інформація

Informacje Lubelskie 

Adam TOMANEK

Адам ТОМАНЕК
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Дерев’яні костели у південній Малопольщі
Drewniane kościoły południowej Małopolski

Ці костели є прикладами середньовіч-
ної польської традиції будівництва храмів 
зрубною технікою, яка полягає на накладан-
ню дерев’яних колод одна на одну. Будівни-
цтво таких костелів у селах було питанням 
престижу для місцевих шляхетських родин. 
Специфічна будівельна техніка мала під-
креслювати відмінність сільських костелів 
від мурованих міських святинь. Крім того, 
вона була значно дешевшою, а будівельний 
матеріал можна було знайти ледь не на кож-
ному кроці.

Дерев’яні костели історичної південної 
Малопольщі вважаються одними з най-
краще збережених зрубних храмів. Також 
їх збережено у місцевій естетиці та чудово 
вписано у ландшафт регіону. Інтер’єри усіх 
дерев’яних костелів багато оздоблено, осо-
бливо цінними є їх поліхромії та іконогра-
фічні малюнки.

Костел Святого Архангела Михаїла у 
Бінаровій було поставлено близько 1500 
р.. До його західного боку у 1596 р. було 
прибудовано вежу, яка нині є найстаршою 
з існуючих дерев’яних церковних веж. 

Дрібні добудови костелу відбувалися і на 
початку XVII ст.. Тоді було зведено капли-
цю Ангелів-охоронців, перебудовано хори, 
збільшено віконні отвори, виконано нову 
поліхромію. Серед храмових скульптур ви-
різняється фігура Матері Божої з немовлям, 
виготовлена приблизно у 1430 р. та рештки 
вівтаря Чотирьох Святих Дів.

Костел Усіх Святих у Блізному, а вірні-
ше – готичний храмово-приходський комп-
лекс оборонного характеру, було збудовано, 
ймовірно, у середині XV ст.. Із заходу до 
костелу прилягає дзвіниця з навісною кім-
натою, а всю прилеглу до храму територію 
оточено дерев’яною огорожею з муровани-
ми капличками. Будівлю святині покрито 
ґнотом. Усередині костелу збереглися чис-
ленні елементи готичної столярки та ма-
люнки XVI-XVII ст..

Костел Святого Архангела Михаїла у 
Денбні Підгалянському теж починає свою 
історію з середини XV ст.. Його було збу-
довано на місці іншого дерев’яного храму, 
який існував, можливо, з ХІІІ ст.. Сучасний 
костел у Денбні Підгалянському є одним з 
найкраще збережених готичних дерев’яних 
храмів і, напевне, найвпізнаванішим у Поль-
щі та за кордоном з усіх дерев’яних святинь 
південної Малопольщі. Справжнім скарбом 
костелу є шаблонна поліхромія, виконана 
близько 1500 р. – найстарша повністю збе-
режена у Європі з виконаних на деревині. 
При її малюванні вжито було 33 кольори, 
зображено 77 мотивів у 12 комбінаціях. 
З-поміж них виділяється малюнок гераль-
дичного яґеллонського орла над арочною 
балкою.

Костел Вознесіння Пресвятої Діви Марії 
та Святого Архангела Михаїла у Хачуві іс-
нує з кінця XIV ст., можливо, навіть з 1388 р.. 
Він є не лише найстаршим з подібних косте-
лів у Польщі, але й одним із найдревніших 

та найбільших подібного типу у світі. Ві-
рогідно, найстарішою у Європі є збережена 

у цій святині фігурна поліхромія 1494 р..
Вона являє собою і найбільшу збірку зобра-
жень фігур у Польщі XIV ст.. Заслуговує на 
увагу й пізніша поліхромія, створена при-
близно у 1864 р.. У хачувському костелі зна-
ходиться також чудотворна фігура Матері 
Божої Скорботної, написана наприкінці 
XIV ст..

Костел Святого Леонарда у Ліпніці Му-
рованій, збудований наприкінці XV ст., 
також стоїть на місці більш давньої святи-
ні. Його вигляд практично не змінювався 
з XVI ст., що є особливістю цієї пам’ятки. 
Оформлення інтер’єру, у порівнянні з ін-
шими дерев’яними костелами південної 
Малопольщі, тут є простим і лаконічним. 
Хори ліпніцької святині декоровано малюн-
ками-ілюстраціями Декалогу. Цінними є та-
кож барокові образи та готичний барельєф 
Успіння Пресвятої Діви Марії. На вівтарях є 
копії трьох давніх триптихів, на яких зобра-
жено Святого Леонарда, Святого Миколая 
та Поклоніння немовляті Ісусу. Оригінали 
цих триптихів, викрадених з храму у 1992 р., 
після їх віднайдення перенесено до Дієцезі-
ального музею у Тарнові.

Костел Святого Філіпа і Святого Якова у 
Сенковій зведено приблизно у 1520 р. (най-
пізніше – у 1522 р.) та розбудовано у XVII ст..
Його характерною ознакою є навіс, який 
«огортає» усю будівлю, а також вручну об-
тесані, оздоблені балки з модрини. Завдяки 
особливостям своєї архітектури, костел у 
Сенковій заслужив назву Перлини Низьких 
Бескидів. Цю святиню було розграбовано 
під час І світової війни, тому її внутрішнє 
оздоблення є досить скромним. Збереглися, 
щоправда, відреставровані пізніше, вкритий 
поліхромією і позолотою головний вівтар 
початку XVII ст. та кам’яна пізньоготична 
купель з 1522 р., яка має форму келиха. Ціка-
вою є також давня зрубна вежа біля костелу. 
Ліпніцька святиня була дуже популярною 
серед польських художників ХІХ і початку 
ХХ ст.. Її зобразили на своїх картинах Ста-
ніслав Виспянський, Юзеф Мехоффер, Те-
одор Аксентович, Влодзімєж Тетмайєр, Ян 
Сас Зубрицький і Казімєж Скуревич.

Дерев’яні костели історичної південної 
Малопольщі – це справжній підручник 
історії мистецтва регіону. Вони представ-
ляють різноманітні архітектурні стилі: від 
готики, крізь ренесанс і бароко, до класи-
цизму і, подекуди, сецесії. Кожен із костелів 
є унікальною пам’яткою культури й мисте-
цтва. Крім описаних у цій статті, на внесен-
ня до Списку світової спадщини ЮНЕСКО 
претендували ще три дерев’яні костели з 
півдня Малопольщі. На жаль, у 2003 р. їм 
не вдалося потрапити до ґрона польських 
місць у цьому списку. Однак, сподіваюся, 
незабаром ці перли архітектури додадуть до 
пам’яток, офіційно визнаних скарбами сві-
тової культури.

Малопольща славиться своєю дерев’яною архітектурою, для по-
пуляризації якої створено туристичний Шлях дерев’яної архітек-

тури. Винятковими витворами мистецтва є дерев’яні костели на півдні 
історичної Малопольщі: у селах Бінарова, Блізне, Денбно Підгалянське, 
Хачув, Ліпніца Мурована та Сенкова (на території сучасних Малополь-
ського та Підкарпатського воєводств). У 2003 р. ці пам’ятки було внесе-
но до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Małopolska słynie ze swojej drewnianej architektury. Dla jej popula-
ryzacji zorganizowano turystyczny Szlak Architektury Drewnianej. 

Wyjątkowymi dziełami sztuki są drewniane kościoły na południu historycz-
nej Małopolski, we wsiach Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, 
Lipnica Murowana oraz Sękowa (w obecnych województwach Małopolskim 
i Podkarpackim). W 2003 r. zabytki zostały wpisane na Listę Światowego 
dziedzictwa UNESCO.

Наталія КАТРЕНЧІКОВА

Są typowym świadectwem średniowiecznej 
polskiej tradycji budowania kościołów techni-
ką, która polega na poziomym układaniu drew-
nianych kłód. Takie kościoły stawiane były na 
wsiach przez rodziny szlacheckie, co było po-
twierdzeniem ich prestiżu. Specyfi czna techni-
ka budowlana miała podkreślać odmienność 
wiejskich kościołów od murowanych miejskich 
świątyń. Oprócz tego, była znacznie tańsza, a 
materiał budowlany można było znaleźć na 
każdym kroku.

Drewniane kościoły historycznej południo-
wej Małopolski zostały uznane za jedne z najle-
piej zachowanych kościołów zrębowo-wieńco-
wych. Są one także doskonale wkomponowane 
w krajobraz regionu i utrzymane w miejscowej 
estetyce. Wnętrza wszystkich drewnianych koś-
ciołów są bogato zdobione. Szczególnie cenne 
są w nich polichromie oraz malowidła ikono-
grafi czne.

Kościół Świętego Michała Archanioła w 
Binarowej wzniesiony został około 1500 r. Na 
jego zachodniej stronie w 1596 r. zbudowano 
wieżę, która obecnie jest najstarszą istniejącą 
drewnianą wieżą przykościelną. Drobne do-
budowy kościoła odbywały się i na początku 
XVII w. Wówczas postawiono kaplicę Aniołów 
Stróżów, przebudowano chór muzyczny, po-
większono otwory okienne, wykonano nową 
polichromię. Wśród rzeźb kościoła wyróżnia 
się fi gura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 
1430 r. oraz pozostałość ołtarza Czterech Świę-
tych Dziewic.

Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem, a 
właściwie – gotycki zespół kościelno-plebański 
o charakterze obronnym, wybudowany był 
prawdopodobnie w połowie XV w. Od zacho-
du do kościoła przylega dzwonnica z nadwie-
szoną izbą, a cały teren kościelny otoczony jest 
drewnianym ogrodzeniem z murowanymi ka-
pliczkami. Bryła świątyni pokryta jest gontem.

We wnętrzach tego kościoła zachowały się licz-
ne elementy gotyckiej ciesielki oraz malowidła 
z XVI-XVII w. 

Kościół Świętego Michała Archanioła w 
Dębnie Podhalańskim też liczy swoją histo-
rię od połowy XV w. Został on zbudowany na 
miejscu innego kościoła drewnianego, który 
stał tam być może od XIII w. Obecny kościół 
w Dębnie Podhalańskim jest jednym z najlepiej 
zachowanych gotyckich kościołów drewnia-
nych i najbardziej rozpoznawalnym w kraju i za 
granicą ze wszystkich drewnianych kościołów 
południowej Małopolski. Prawdziwym skar-
bem tego kościoła jest polichromia patronowa 
z około 1500 r., najstarsza, w całości zachowa-
na w Europie, wykonana na drewnie. Do jej 
wykonania użyto 33 kolorów, narysowano 77 
motywów w 12 układach. Wśród nich wyróż-
nia się wizerunek orła jagiellońskiego nad belką 
tęczową. 

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny i Świętego Michała Archanioła 
w Haczowie istnieje od końca XIV w., moż-
liwie – od 1388 r. Jest on nie tylko najstar-
szym wśród podobnych kościołów w Polsce, 
ale i jednym z najstarszych i największych 

takich w świecie. Prawdopodobnie, najstar-
szą w Europie jest zachowana w tej świątyni 
polichromia fi guralna z 1494 r. Stanowi ona 
także największy XV-wieczny zbiór malowi-
deł fi guralnych w Polsce. Na uwagę zasługuje 
i późniejsza polichromia, z około 1864 r. W 
haczowskim kościele znajduje się cudowna 
fi gurka Matki Boskiej Bolesnej, pochodząca z 
końca XIV w. 

Kościół Świętego Leonarda w Lipnicy Mu-
rowanej, wybudowany w końcu XV w. stoi na 
miejscu dawnej świątyni. Wygląd jego, od XVI 
w. praktycznie się nie zmienił, co jest szcze-
gólną cechą tego zabytku. Wyposażenie jego 
wnętrza, w porównaniu z innymi drewnianymi 
kościołami południowej Małopolski, charak-
teryzuje się surowością i prostotą. Chór mu-
zyczny lipnickiej świątyni został udekorowa-
ny malowidłami, przedstawiającymi Dekalog. 
Cenne są także barokowe obrazy czy gotycka 
płaskorzeźba Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny. Na ołtarzach znajdują się kopie trzech 
zabytkowych tryptyków, przedstawiające Świę-
tego Leonarda, Świętego Mikołaja oraz Adora-
cję Dzieciątka Jezus. Oryginały tych tryptyków, 
skradzionych z kościoła w 1992 r., po ich odzy-
skaniu przeniesiono do Muzeum Diecezjalne-
go w Tarnowie.

Kościół Świętego Filipa i Świętego Jaku-
ba w Sękowej postawiono około 1520 r. (naj-
później – w 1522 r.) i powiększono w XVII w. 
Jego charakterystyczną cechą są zewnętrzne 
zadaszenia, które obiegają całą budowlę, oraz 
zdobione ręcznie ciosane belki z modrzewia. 
Dzięki osobliwościom swej architektury koś-
ciół w Sękowej zasłużył na przydomek Perły 
Beskidu Niskiego. Świątynia ta została zdewa-
stowana podczas I wojny światowej, dlatego 
jej wnętrze obecnie jest dość skromne. Zacho-
wały się co prawda, konserwowane później, 
polichromowany i złocony ołtarz główny z 
początku XVII w. oraz kamienna późnogoty-
cka chrzcielnica z 1522 r. w kształcie kielicha. 
Ciekawostką jest także zabytkowa izbicowa 
wieża, która przylega do kościoła. Lipnicka 
świątynia była niezwykle popularną wśród 
polskich malarzy XIX i początku XX w. Na 
swoich obrazach przedstawili ją Stanisław 
Wyspiański, Józef Mehoff er, Teodor Axento-
wicz, Włodzimierz Tetmajer, Jan Sas Zubrzy-
cki i Kazimierz Skórewicz.

Drewniane kościoły historycznej połu-
dniowej Małopolski są prawdziwym pod-
ręcznikiem historii sztuki tego regionu. Pre-
zentują one różnorodne style architektoniczne 
od gotyku poprzez renesans i barok po kla-
sycyzm i poniekąd secesje. Każdy z tych koś-
ciołów jest wyjątkowym zabytkiem kultury i 
sztuki. Oprócz opisanych w tym artykule jesz-
cze trzy drewniane kościoły południowej Ma-
łopolski byli zgłoszone do wpisania na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niestety, 
w 2003 r. nie dane było im się znaleźć wśród 
polskich miejsc na tej Liście. Myślę jednak, iż 
niebawem te perły architektury dołączą do za-
bytków ofi cjalnie uznanych za skarby kultury 
światowej.

Natalija KATRENCIKOVA
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РОБОТА/PRACA /
Луцький міський центр зайнятості

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

Авторемонтник   1 094 спеціаліст по ремонту автомобільних 
радіаторів

Арматурник (ви-
робництво залізо-
бетонних і бетонних 
виробів та конструк-
цій)

  1 200 армуання арматури, прийом бетону, 
укладка блоку, житлове будівництво

Асфальтобетонник   2 000 кладка асфальту, робота на об’єктах 
по м.Луцьку та в межах Волинської 
області

Бармен   1 300 робота у барі «Мадагаскар» по пр. Мо-
лоді, 7б на касовому апараті «Мрія», 
знання асортименту товару, графік 
роботи - тиждень через тиждень з 
11.00 год.- до 22.00 год., звертатися до 
Алли Сергіївни

Бетоняр   1 300 прийом бетону, монтаж монолітних 
плит, укладання блоку

Бетоняр   1 600 роботи на висоті, прийом бетону, 
монтаж монолітних плит, укладання 
блоку, армування арматури.

Бруківник   2 000 вміння викладати бруківку, робота 
на об’єктах по м.Луцьку та в межах 
Волинської області

Бухгалтер   1 500 попередня домовленість про співбе-
сіду, ведення бухгалтерії по єдиному 
податку, знання 1-С бухгалтерії

Вантажник   1 615 навантаження сміттєвоза

Викладач (методи 
навчання)

  1 094 викладач теорії дизайну, комуніка-
бельність, викладацькі нвики

Виконавець робіт   1 400 виконавець робіт по теплопостачанню  
та вентиляції, житлове будівництво

Вишивальник   1 100 робота у салоні рукоділля «Вишиті 
ідеї», ручна вишивка, високий рівень 
якості вишивки, художні навики, від-
повідальність

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 100 водій автомобіля «ГАЗ» (молоковоз), 
з виконанням обов’язків експедитора, 
відрядження по області

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 800 робота на автомобілі МAN (бетоно-
воз), перевезення по області, режим 
роботи: з 09 до 18 години

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 100 робота на автомобілях МАЗ (молоко-
воз), відрядження по Україні

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 500 робота на автомобілі 
«Вольво»(бензовоз), перевезення по 
Україні

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 610 вміння керувати автомобілем УАЗ

Водій автотранспорт-
них засобів

  3 000 вантажні перевезення за кордон авто-
мобілем з пречепом

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 300 водій на автомобіль КАМАЗ з при-
чепом, наявність посвідчення

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 100 молоковоз «ГАЗ», відрядження по 
області

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 обовязки експедитора, робота на 
автомобілі «Газель», відрядження по 
Волинській області

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 100 робота на автомобілях МАЗ (молоко-
воз), відрядження по Україні

Водій навантажувача   1 500 водій автонавантажувача 5т, робота 
з 08 год. до 20 год., з 20 год. до 8 год., 
наявність посвідчення

Водій навантажувача   1 094 обов’язкове посвідчення водія авто-
навантажувача

В’язальник   1 400 робота на автоматичних 
плосков’язальних машинах. Навики 
роботи швачки. Попередньо телефо-
нувати

Газозварник   2 000 проведення зварювальних робіт  по 
монтажу газопроводів

Газорізальник   2 000 різати метал, листи, труби, робота на 
відкритому майданчику

Геодезист   1 400 вміння працювати з тахеометром, зна-
ння програм «AUTOCAD», «GIS»

Головний бухгалтер   2 000 знання програм Інфо-бухгалтер», 
«М.Є.Док», попередньо телефону-
вати, звертатись до Іовенко Вікторії 
Вікторівни

Дизайнер (художник-
конструктор)

  1 900 розробка дизайну книг та їх верстка, 
робота за адресою: вул. Привокзальна, 
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Дизайнер (художник-
конструктор)

  1 500 виготовлення рекламних вивісок, зна-
ння програм «Coral», «Photoshop»

Дизайнер (художник-
конструктор)

  1 094 створення дизайну поліграфічних 
виробів

Директор (начальник, 
інший керівник) під-
приємства

  2 073 досвід роботи в проведенні еспортних, 
імпортних операцій в оптовій  торгівлі 
напоями, продуктами харчування

Економіст з фінансо-
вої роботи

  1 560 навички роботи в 1-С бухгалтерії, 
вміння аналізувати та складати кошто-
риси, готувати фінансову звітність, 
режим роботи з 08.30 до 17 год.

Електрогазозварник   1 600 знання слюсарних робіт

Електрогазозварник   1 100 зварювання металевих конструкцій, 
підготовка виробів, вузлів та з’єднань 
під зварку, зачищення швів після 
зварки та нарізання

Електрогазозварник   1 200 робота на об’єкті у Геріатричному 
пансіонаті

Електрогазозварник   1 094 вміння варити на бору, оплата праці 
відрядна 

Електрогазозварник   1 094 зварочні роботи на будівництві. Опла-
та праці відрядна

Електрогазозварник   1 800 проведення зварювальних робіт на 
території комбінату, режим роботи з 
8.00 до 17.00

Електрогазозварник   1 200 ремонт автобусів, робота в автомо-
більних боксах, без шкідливих звичок, 
додатково премія

Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

  2 000 робота в кузовному цеху, зварювальні 
роботи кузовної частини автобуса, 
тролейбуса, режим роботи: з 08 до 
16.30 год.

Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

  2 000 зварювання залізних конструкцій, 
вміння читати креслення

Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

  1 094 тільки для ремонту автотранспорту

Електрозварник руч-
ного зварювання

  1 400 виконання зварювальних робіт. Жит-
лове будівництво

Електромеханік з 
ліфтів

  1 100 обслуговування житлових будинків в 
районі 33 кварталу

Електромонтажник з 
кабельних мереж

  1 200 монтаж кабельних електромереж, про-
мислове будівництво

Зварник   1 200 проведення зварювальник робіт на 
будівельних об’єктах (газоелектрозва-
рювання), режим роботи: 8.00-17.00

Згинальник труб   1 600 робота в складальному цеху, режим 
роботи: з 8.00 до 16.30 год.

Зуборізальник   2 000 режим роботи: з 08.00 до 16.30 год., 
робота в механо-заготівельному цеху

Інженер   1 300 Інженер виробничо-технічного від-
ділу.читання креслень КМД, досвід 
роботи у будівництві

Інженер   2 000 експлуатація та ремонт електрооблад-
нання (пожежні сигналізації та інш.), 
бажано допуск до 1000Вт

Інженер   1 094 інженер з техніки безпеки. Наявність 
посвідчення

Інженер   1 500 інженер-механік, налагодження с/г 
техніки

Інженер з охорони 
праці

  1 232 контроль за дотриманням нормативів 
з охорони праці

Інженер з проектно-
кошторисної роботи

  1 300 інженер кошторисно-договірного 
відділу. Знання АВК-5, досвід роботи у 
будівництві

Інженер-будівельник   1 300 інженер-будівельник з умінням читати 
креслення та знанням технології елек-
тромонтажу

Інженер-землевпо-
рядник

  1 160 заміри земельних ділянок, оформ-
лення технічної документації, знання 
чинного законодавства про земельні 
відносини та по землевпорядкуванню, 
проведення геодезичних вимірювань в 
польових умовах

Інженер-землевпо-
рядник

  1 400 знання земельного законодавства

Інженер-програміст   2 000 режим роботи: з 08.30 до 17.00 год., 
знання інженерних програм, програм-
ного забезпечення автоматизованих 
систем управління

Інженер-технолог   1 560 навички роботи в інженерних про-
грамах, знання технології машино-
будування (виробництво автобусів, 
тролейбусів), режим роботи: з 8.30 до 
17.30 год.

Касир торговельного 
залу

  1 100 робота в піццерії «Челінтано» (пр.
Волі), касир-бармен, режим роботи: 
через тиждень

Керівник групи   2 750 навички роботи на ПК в інженерних 
програмах, керівництво групою з 
встановлення електрообладнання на 
автобуси «Богдан», режим роботи: з 
08.30 год. до 17.00 год.

Керівник проектів 
та програм у сфері 
матеріального (не-
матеріального) ви-
робництва

  3 250 досвід керівництва програмами з 
впровадженням програмного забезпе-
чення на базі 1-С, знання функціоналу 
типових конфігурацій програми 1-С, 
режим роботи: з 08.30 до 17.00 год.

Кошторисник   1 100 заповнення кошторисної документа-
ції. Досвід роботи в будівництві

Кравець   2 000 пошиття одягу, робота з декоративни-
ми тканинами

Кухар   1 100 знання особливостей дитячого харчу-
вання, вміти готувати дієтичні страви

Кухар   1 100 знання особливостей дитячого харчу-
вання, вміти готувати дієтичні страви

Листоноша (поштар)   1 267 робота пов’язана зі зброєю, дозвіл на 
користування зброєю

Лікар станції (відді-
лення) швидкої та не-
відкладної медичної 
допомоги

  1 400 обслуговування викликів невідкладної 
медичної допомоги, чергування по 12 
год.

Лікар-анестезіолог   1 400 обслуговування викликів невідкладної 
медичної допомоги, виїзди реанімобі-
лем, чергування по 12 год.

Лікар-дерматовене-
ролог

  1 094 надання медичних послуг, проведення 
медичного обстеження

Лікар-лаборант   1 382 робота лікаря-лаборанта в лаборато-
рії клінічної діагностики, наявність 
сертифіката спеціаліста

Лікар-рентгенолог   1 094 надання медичних послуг, проведення 
медичного обстеження

Лікар-фтизіатр   1 094 надання медичних послуг, проведення 
медичного обстеження

Майстер   1 400 інженер-електрик з електропостачан-
ня, знання правил АВК, технологій 
електромонтажу

Маляр   2 000 маляр автомобільний, робота в фарбу-
вальному цеху, можливість навчання 
на виробництві, режим роботи: з 08 до 
16.30 год.

Маляр   1 300 робота на об’єктах по Волинській 
області у школах, ремонт дахів, вста-
новлення вікон

Манікюрник   1 200 робота в салоні краси “Стиль плюс”, 
пр. Волі, 74, режим роботи: два дні 
робочі, два дні вихідні

Машиніст екскава-
тора

  1 300 наявність посвідчення, робота на 
екскаваторі “ДЕМ-1143” у галузі 
будівництва

Машиніст екскавато-
ра одноковшового

  2 500 робота на екскаваторі “АТЛАС”, досвід 
роботи на іноземній спецтехніці

Машиніст крана 
(кранівник)

  1 300 кранівник гусеничного крану (ДЕК), 
наявність посвідчення, можливе пра-
цевлаштування з досвідом роботи на 
пневмоколісному крані

Машиніст крана 
(кранівник)

  1 500 машиніст баштового крану, по 
суміщенню - вантажник, наявність 
посвідчення

Машиніст крана авто-
мобільного

  1 800 робота кранівника  на автомобілі 
“ЗИЛ”, режими роботи: з 09 до 18 год.

Машиніст крана авто-
мобільного

  1 300 робота у будівельній галузі на авто-
крані “КС-3575-А” на базі КРАЗ-250, 
наявність посвідчення

Машиніст-кранівник   2 000 кранівник козлового крану (вантажи-
ти металопрокат)

Менеджер (управи-
тель) зі збуту

  1 100 збут ковбасних виробів, робота з 
клієнтами

Менеджер (управи-
тель) зі збуту

  1 400 пошук клієнтів для реалізації гофро-
картону в Інтернет-мережі, бажано з 
досвідом роботи в торгівлі

Менеджер (управи-
тель) зі збуту

  1 500 піднімати вантаж 20-25 кг, оптовий 
продаж скотчу, стрейчу (доставка по 
місту, розширення ринку збуту)

Менеджер (управи-
тель) зі збуту

  1 200 пошук клієнтів, ведення бази даних

Менеджер (управи-
тель) зі збуту

  1 200 пошук клієнтів, ведення бази даних

Механік   1 200 механік по випуску автомобілів, пере-
вірка технічного стану автомобіля, 
організаторські здібності, графік робо-
ти: доба через три

Механік з ремонту 
транспорту

  1 094 знання технології обслуговування і 
ремонту автомобілів, методів діагнос-
тики стану автомобілів, здійснення 
ремонту та обслуговування автомо-
більного транспорту, режим роботи: з 
09 до 18 год.

Монтажник з 
монтажу сталевих 
та залізобетонних 
конструкцій

  1 400 монтаж монолітних плит, сталевих 
конструкцій, промислове будівництво

Монтажник зовніш-
ніх трубопроводів

  1 400 монтаж зовнішніх трубопроводів, 
промислове будівництво

Монтажник санітар-
но-технічних систем і 
устаткування

  1 200 монтаж санітарно-технічних систем, 
житлове будівництво

Монтажник систем 
вентиляції, конди-
ціювання повітря, 
пневмотранспорту й 
аспірації

  1 200 монтаж систем вентиляції та кондиці-
онування повітря, житлове будівни-
цтво

Монтажник техноло-
гічних трубопроводів

  1 200 монтаж технологічних трубопроводів, 
промислове будівництво

Монтажник устатку-
вання холодильних 
установок

  1 200 монтаж холодильного  устаткування, 
промислове будівництво

Моторист (машиніст)   1 094 автомоторист, ремонт автомобільних 
двигунів
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У зв'язку з відзначенням Дня пам'яті жертв катин-
ського злочину, 13 квітня нинішнього року о 18.00 
год. у Кафедральному костелі Святих Апостолів 
Петра і Павла в Луцьку відбудеться богослужіння у 
пам'ять про жертви злочинів радянського тоталі-
таризму. Богослужіння очолить ординарій Луцької 
дієцезії, єпископ Маркіян Трофим'як.

W związku z obchodami Dnia Pamięci Ofi ar Zbrodni 
Katyńskiej, 13 kwietnia br. o godz. 18.00 w Katedrze 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku od-

będzie się uroczysta msza św. w intencji ofi ar zbrodni 
totalitaryzmu sowieckiego, celebrowana przez ordy-
nariusza Diecezji Łuckiej – Jego Ekscelencję Księdza 

Biskupa Marcjana Trofi miaka.

Уперше в історії 
української музичної 
індустрії сталося так, 
що саме жителька 
Волині представля-
тиме нашу країну на 
«Слов’янському база-
рі», який відбудеться 
вже двадцятий раз у 
Вітебську з 12 по 18 
липня нинішнього 
року. Галина Конах 
розповіла «Волин-
ському Монітору», 
що сама не очікувала 
такого результату, од-
нак тепер, щоб він був 
не менш позитивним 
у фіналі конкурсу, не-
обхідні чималі кошти, 
зокрема на запис но-

вих пісень, зйомки кліпу, пошиття сценічних 
костюмів тощо.

– На жаль, таких грошей у мене немає. Це 
дуже велика сума, тому сподіваюся, що мене 
підтримають як представники влади, так і 
бізнесу, – наголосила Галина Конах. – Це для 
мене перший і останній шанс взяти участь у 
«Слов’янському базарі», тому що фестиваль 
має вікові обмеження – до 30 років, а мені за-
раз – 29. Тому на помилку не маю права, мушу 
все зробити ідеально!

Галина вперше взяла участь у відборі поді-
бного конкурсу і вразила усіх членів журі уже 
на першому етапі, після якого на дівчину че-
кало закрите прослуховування у Києві.

– Під час закритого прослуховування я за-
співала дві пісні на різних мовах. Перша – це 
композиція сербською мовою Марії Шери-

фович «Molitva» (переможниця «Євробачен-
ня-2007», – авт.). Другу річ презентувала на-
половину авторську, слова до якої я написала 
разом зі співаком Олегом Майовським під 
назвою «Мені не соромно, що українка я». На 
останньому прослуховуванні залишалося 12 
найсильніших учасників, з яких мали відібра-
ти лише одного кандидата від України. Оголо-
шують результати і кажуть, що одноголосно 
вибрали Галину Конах, котра представить 
Україну на «Слов’янському базарі», – пригадує 
співачка. 

Інформація про те, що саме Галина пред-
ставлятиме Україну на міжнародному фес-
тивалі враз облетіла усі Інтернет-видання. 
Виконавиця почала активно і серйозно готу-
ватися до конкурсу. Однак зіштовхнулася із 
фінансовими труднощами. 

– Чесно кажучи, я не уявляла, що буде так 
важко. Думала, що багато хто захоче під-
тримати свою землячку. Я не відмовлюся від 
будь-якої допомоги, бо розумію, що не можу 
втратити такий шанс продемонструвати, що 
Україна, зокрема Волинська область, – багата 
на таланти. Я вірю у свій успіх, і хочу, щоб і 
інші повірили в мене! Наперед вдячна усім, 
хто відгукнеться.

Po raz pierwszy w historii ukraińskiej muzyki 
stało się tak, że mieszkanka Wołynia będzie rez-
pezentowała Ukrainę na “Słowiańskim Bazarze”. 
W dniach 12-18 lipca br. odbędzie się 20-ta edy-
cja festiwalu w Witebsku. Halina Konach w roz-
mowie z Monitorem Wołyńskim powiedziała, że 
nie oczekiwała takiego wyniku, jednak teraz, aby 
fi nał konkursu był równie pozytywny, potrzebne 
są niemałe środki, zwłaszcza na nagranie nowych 
piosenek, zdjęcia teledysku, szycie kostiumów 
scenicznych itd.

– Niestety nie mam takich pieniędzy. To są 
ogromne środki, więc mam nadzieję, że wesprą 
mnie przedstawiciele władz i biznesu, – mówi 
Halina Konach. – Jest to dla mnie pierwsza i 
ostatnia szansa, żeby wziąć udział w “Słowiań-
skim Bazarze”. Na festiwalu obowiązują ograni-
czenia wiekowe – 30 lat, ja w tej chwili mam 29, 
czyli nie mogę popełnić błędu, muszę wszystko 
zrobić idealnie!

Halina po raz pierwszy uczestniczyła w ry-
walizacji o udział w takim konkursie i przeko-
nała jurorów już w pierwszym etapie. Następnie 
uczestniczyła w przesłuchaniu uczestników w 
Kijowie, które nie było pokazywane publicznie.

– Podczas tego przesłuchania zaśpiewałam 
dwie piosenki w dwóch językach. Pierwsza – 
“Molitva”, czyli piosenka w języku serbskim 
Marii Sherifovich (wygrała konkurs Eurowi-
zji w 2007 roku - aut.). Druga zaprezentowana 
przeze mnie piosenka to “Мені не соромно, що 
українка я”, do której słowa napisałam razem 
ze śpiewakiem Olegiem Majowskim. Podczas 
ostatniego etapu przedstawiciela Ukrainy wybie-
rano już z 12 najlepszych uczestników. Jurorzy, 
podając wyniki głosowania powiedzieli, że jed-
nogłośnie wybrano Halinę Konach, która zare-
prezentuje Ukrainę na “Słowiańskim Bazarze” – 

wspomina śpiewaczka.
Informacja o tym, 

że to właśnie Halina 
będzie reprezentować 
Ukrainę na między-
narodowym festiwalu 
od razu pojawiła się 
na różnych portalach 
internetowych. Pio-
senkarka zaczęła ak-
tywne przygotowania 
do konkursu. Jednak 
pojawiły się problemy 
fi nansowe. 

– Prawdę mó-
wiąc, nie wiedziałam, 
że pojawią się takie 
trudności. Myślałam, 
że wiele osób będzie 
chciało wesprzeć swo-
ją rodaczkę. Nie od-
mawiam żadnej pomocy, ponieważ rozumiem, 
że nie mogę stracić szansy na pokazanie tego, 
że nasz kraj, a zwłaszcza Wołyń, jest bogaty w 
talenty. Wierzę w swój sukces i chcę, żeby inni 
uwierzyli w moje siły! Z góry dziękuję wszyst-
kim, którzy zechcą mi pomóc.

Усіх, хто бажає допомогти Гали-
ні гідно представити Україну на 

«Слов’янському базарі», просимо звер-
татися особисто.

Контакти Галини Конах:
моб. тел. 050 9345101

E-mail: galia_konakh@mail.ru

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc Halinie 
zareprezentować Ukrainę na “Słowiańskim 

Bazarze”, mogą kontaktować 
z nią osobiście.

Dane kontaktowe
Haliny Konach:

Tel. kom.: 050 9345101
E-mail: galia_konakh@mail.ru

Волинянка Галина Конах 
представить Україну на 
«Слов’янському базарі»

Wołynianka Halina Konach 
reprezentuje Ukrainę na 
“Słowiańskim Bazarze”

Співачка шукає спонсорів, які б підтримали її 
участь у міжнародному фестивалі.Śpiewaczka szuka sponsorów, którzy wsparliby jej 

udział w międzynarodowym festiwalu.

Аня ТЕТ
Ania TET

Porządek nabożeństw Wielkiego 
Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej

Порядок богослужінь у Великий Тиж-
день і впродовж Великодньої октави

5 kwietnia Wielki czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej               18.00
6 kwietnia Wielki piątek Nabożeństwo Męki Pańskiej               18.00
7 kwietnia Wielka sobota Wigilia Paschalna i Rezurekcja                            23.30
8 kwietnia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego            11.00 i 18.00
9 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny                             11.00 i 18.00
10 – 14 kwietnia Oktawa Wielkanocna Msze Święte o               9.00 i 18.00
15 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego Msze Święte o 9.00, 11.00, 18.00

5 квітня: Великий Четвер Меса Господньої Вечері о                           18.00
6 квітня: Велика П’ятниця Літургія Господніх Страстей о             18.00
7 квітня: Велика Субота Пасхальна Вігілія у Святу Ніч о                           23.30
8 квітня: Неділя Господнього Воскресіння, Святі Меси об       11.00 i 18.00
9 квітня: Понеділок у Великодній октаві, Святі Меси об            11.00 i 18.00
10 – 14 квітня: Відправи впродовж Великодньої октави о         9.00 i 18.00
15 квітня: Неділя Божого Милосердя, Меси о                9.00, 11.00, 18.00


