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1 października w Wołyńskiej 
filharmonii obwodowej został 
otwarty jubileuszowy 70-ty se-
zon artystyczny.

.......

.......

У селі Мельники Шацького 
району планують встановити 
монумент польским офіцерам, 
які загинули у 1939 році.

We wsi Melnyki w rejonie 
szackim planowane jest wznie-
sienie pomnika polskich ofice-
rów, którzy zginęli w 1939 roku.

Волинська обласна філар-
монія 1 жовтня відкрила юві-
лейний 70-й сезон. 

Наприкінці вересня Любе-
шів відсвяткував своє 525-річ-
чя.

Państwowe przedsiębiorstwo 
«Wołyńskie Naukowo-Produk-
cyjne Centrum Standaryzacji, 
Metrologii i Certyfikacji» oraz 
Wojewódzki Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych w Lublinie podpi-
sały umowę o współpracy.

W Łucku planowane jest ot-
warcie “Centrum informacji 
i usług turystycznych”. Będzie 
się ono zajmować organizacją 
podróży, działalnością w sferze 
wypoczynku i rozrywek, kultury 
i sportu, oferować usługi prze-
wodników.

У Луцьку планують сторити 
“Центр туристичної інформа-
ції та послуг”. Серед напрямів 
його діяльності: організації 
подорожей, діяльність екс-
курсоводів, діяльність у сфері 
відпочинку і розваг, культури 
та спорту.

Державне підприєм-
ство «Волинський науково-
виробничий центр стан-
дартизації, метрології та 
сертифікації» та Люблінський 
воєводський інспекторат 
якості торгових артикулів 
споживчих Республіки Поль-
ща підписали угоду про співп-
рацю.

Co to znaczy i z czym się to je, bardziej 
szczegółowo opowie nam Nedim Usejnow, 
koordynator projektów wschodnich Domu 
św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku.

«Study Tours to Poland» jest to jeden 
z pierwszych cyklicznych projektów pol-
skich stworzonych dla młodzieży z Eu-
ropy Wschodniej. Podstawowym celem 
programu jest  zaznajomienie uczestni-
ków z życiem gospodarczym i społecz-
no-politycznym kraju oraz zmianami, 
jakie nastąpiły w Polsce po roku 1989. 
Program ten jest realizowany od 2004 
roku, odbywa się dwa razy do roku – na 
wiosnę i jesienią. Do chwili obecnej, do 
końca 2009 roku, w ramach projektu Pol-
skę odwiedziło kilka tysięcy studentów, w 
Gdańsku na przykład przebywało ponad 
100 uczestników.

- Jakie pierwsze kroki ma uczynić 
student by dostać się do Polski w ra-
mach tego projektu?

Przede wszystkim, by zakwalifiko-
wać się do tego program, należy wysłać 
formularz zgłoszeniowy do udziału w 
konkursie. Decyzję o tym,  kto zostanie 
zakwalifikowany podejmuje Komisja. 
Od razu chcę zauważyć, że jest to sprawa 
najbardziej skomplikowana – dokonać 
wyboru i właściwie ocenić osobę pod jej 
nieobecność. Z tysiąca zgłoszonych nale-
ży przecież wybrać najlepszych. Komisja 

tworzy następnie niewielkie dziesięcio-
osobowe grupy. Grupy te, chociaż małe, 
są mieszane w celu integracji i zapozna-
nia się nie tylko z Polską, ale również z 
kulturą tych krajów, z których pochodzą 
uczestnicy.

- Jaki jest program pobytu w Polsce?
Wizyty odbywają się pod hasłem „Po-

znaj Polskę” i trwają 12 dni, podczas któ-
rych studenci spotykają się z liderami 
życia społecznego i politycznego Polski, 
odwiedzają instytucje państwowych itp. 
W Gdańsku np. zorganizowano spotka-
nie z byłym prezydentem Rzeczypospo-
litej Polskiej Lechem Walęsą, w woje-
wództwie pomorskim – z burmistrzem 
Żukowa, znanym politykiem i promoto-
rem kultury kaszubskiej. Obowiązkowy-
mi elementami programu są uczelniane 
spotkania z rektorami, profesorami i stu-
dentami. Ważnym elementem naszego 
programu pozostają massmedia. Zawsze 
staramy się odwiedzić redakcję „Dzien-
nika Bałtyckiego”, „Radio Gdańsk”, wziąć 
udział w audycjach radiowych lub w dys-
kusji w redakcji gazety.

- Program trwa 12 dni. Czy pozostaje 
czas na wypoczynek?

Oczywiście, nie powinniśmy zapomi-
nać o wypoczynku. Czasami jest 
to wypoczynek aktywny, obejmu-
jący ćwiczenia fizyczne. Na przy-
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«Пізнай Польщу»

Якщо тобі від 18 до 21 року, ти молодий, старанний, енер-
гійний, цілеспрямований та активний, тебе цікавить 

політичне, економічне та культурне життя не лише твоєї 
країни, а й країн Європи, то Польсько-Американський Фонд 
Свободи, Фонд “Борусія”, Колегія Східної Європи ім. Яна 
Новака-Єзеранського, Фонд “Освіта для Демократії” за-
прошують активних студентів із Білорусії, України та Ро-
сійської Федерації (Калінінградська, Ленінградська області 
та м.Санкт-Петербург, Новгородська область) на навчальні 
візити до Польщі.

Що це таке і з чим його їдять, більш 
детально познайомить нас Недім Усе-
інов, координатор східних проектів 
Дому св. Максиміліана Кольбе в Гдань-
ську.

- «Study Tours to Poland» – один із 
перших циклічних польських проектів, 
створених для молоді зі Східної Європи. 
Головна мета програми полягає в тому, 
щоб ознайомити учасників з суспільно-
політичним, економічним життям краї-
ни, котрі були здійснені в Польщі після 
1989 року. Ця програма реалізується з 
2004 року, двічі на рік – восени та на-
весні, і на даний момент до кінця 2009 
року Польщу відвідало декілька тисяч 
студентів, із яких в Гданьську побувало 
більш, як 100 учасників. 

- Які перші кроки потрібно зробити 
студентові, щоб потрапити на програ-
му і відвідати Республіку Польщу?

- Перш за все, щоб потрапити на цю 
програму, потрібно надіслати свою аплі-
каційну форму для участі у конкурсі, де 
комісія уже вирішує, хто саме буде учас-
ником даної програми. Зауважу одразу, 
що найважче – це обрати та адекватно 
оцінити людину позаочі. Адже із тися-
чі анкет потрібно вибрати найкращих. 

Згодом комісія формує невеликі 
групи по 10 чоловік в кожній. Гру-
пи, хоч і невеликі, проте змішані, 

щоб відбувався процес інтеграції та 
знайомство не тільки із Польщею, але й 
і з культурою тих країн, з яких прибули 
самі ж учасники.

- Яка програма перебування  у 
Польщі? 

Візити проходять під гаслом: «Піз-
най Польщу» і тривають 12 днів, про-
тягом яких студенти зустрічаються із 
лідерами суспільного та політичного 
життя Польщі, зокрема у Гданьську 
було  організовано зустріч із колишнім 
президентом Республіки Польща Лехом 
Валенсою;  візити у державні органи 
влади, у Поморському воєводстві про-
ведено зустріч з мером міста Жуково, 
який втілює у життя свою політику та 
сприяє розвитку кашубської культу-
ри; обов`язковим елементом візитів є 
зустрічі із представниками ВНЗ – рек-
тором, професорами та студентами. 
Важливим елементом у нашій програмі  
є мас-медіа. Ми завжди стараємося від-
відати і редакцію «Dziennik Baltycki», 
«Radio Gdansk», взяти участь у радіо пе-
редачі, або ж подискутувати у редакції 
газети.

- Програма триває 12 днів. А чи за-
лишається час на відпочинок?

Звичайно, і відпочивати ми не забу-
ваємо. Іноді це активний відпочинок, 
котрий включає в себе фізичні наван-
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„Poznaj Polskę”

Jeśli masz od 18 do 21 lat, jesteś młody, rzetelny, energiczny, 
odważnyi aktywny, interesujesz się życiem politycznym, go-

spodarczym i kulturalnym nie tylko swego kraju, ale też krajów 
europejskich, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja 
„Borussia”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-
Jazierańskiego, Fundacja „Edukacja dla Demokracji” zapraszają 
aktywnych studentów pochodzących z Białorusi, Ukrainy i Fe-
deracji Rosyjskiej (obwody kaliningradzki, leningradzki i sankt
-petersburski, obwód nowgorodzki) do udziałuw wyjazdach 
studyjnych do Polski.

W końcu września Lubieszów 
obchodził swoje 525-lecie.

Ківерцівський, Горо-
хівський, Володимир-
Волинський і Турійський 
райони Волинської облас-
ті беруть участь у проекті 
«Агро-шанс», що реалізову-
ється за сприяння Фундації 
«Центр місцевого розвитку» 
(Люблін).

Rejony kiwercowski, horo-
chowski, włodzimiersko-wo-
łyński i turijski obwodu wołyń-
skiego uczestniczą w projekcie 
«Agro-szansa», realizowanym 
przy wsparciu Fundacji «Cen-
trum Rozwoju Lokalnego» 
(Lublin).

Варшава. Старе містоWarszawa. Stare Miasto



2 8 жовтня 2009

тримувати контакти зі всіма 
учасниками, але ми стараємо-
ся, принаймні, їх не втрачати. І 
третє – головне, і основне, – це 
відгуки учасників від пройденої 
програми. Тут вже якщо, більше 
плюсів від самих студентів для 
організаторів, то автоматично 
ті ж плюси стають і нашими.

Що ж, Польща чекає на вас, 
– молоді, завзяті та енергійні 
студенти. Почерпніть досвід 
у Європі та втілюйте його 
в життя на рідній Україні. 
Будуйте мости співробітни-
цтва та діалогу. І, можливо, 
разом ми зробимо більше ніж 
поодинці.

Пізнай Польщу

Феномен Українського суспільно-
культурного товариства у Польщі

На початку 50-х років ХХ століття у Польщі  прогресивна молодь 
спробувала  створити  в українському студентському середови-
щі суспільно-культурну організацію, якою б можна було заявити 
про своє існування. Тодішня партійна влада, незважаючи на 
певні заперечення, все ж дозволяє культурну діяльність.

У квітні 1952 року політ-
бюро Польської об’єднаної 
робітничої партії прийняло 
постанову у справі поліпшен-
ня культурного і політичного 
життя українського населення. 
На Установчому З’їзді у Варша-
ві 16 - 17 червня 1956 року було 
створено Українське суспільно-
культурне товариство (УСКТ). 
Воно мало надзвичайно важ-
ливе значення для організації 
видавничої справи українців 
у Польщі, оскільки займалося 
поширенням української куль-
тури, організовувало та підтри-
мувало українську художню та 
наукову діяльність, зберігало 
український фольклор.

У 1957 році товариство нара-
ховувало близько 10000 членів, 
у 1960 – близько 6000, а в 1962 
– лише 3466. Чому так? Певна 
частина українців вбачала або 
хотіла бачити в УСКТ свого по-
літичного представника, а ще 
інші вступали до товариства, 
розраховуючи на швидше по-
вернення до попереднього міс-
ця проживання. Багато було 
розбіжностей, оскільки була 
загроза розпаду організації на 
менші угруповання. Також були 
труднощі об’єктивного харак-
теру: серед членів товариства 
був відносно малий прошарок 
національно і політично сві-
домої української інтелігенції, 
зменшувалася кількість молоді 
в організації. Однак з часом си-
туація покращилася. Станом на 
1 грудня 1979 року ряди УСКТ 
зросли до 6 тисяч (39% стано-
вили жінки, 20,4% - молодь до 
25 років).

Важливою заслугою УСКТ 

було утворення україномовно-
го видавничого органу „Наше 
слово”, яке стало не тільки го-
ловним пропагандистським 
форумом організації, але вико-
нало важливу роль у розвитку, 
закріпленні та пропагуванні 
літературної творчості. В № 14 
„Нашого слова” (від 18.11.1956 
р.) вперше була введена окрема 
„Літературна сторінка”.

Першим стилістично-
мовним редактором став укра-
їнський поет у Польщі Остап 
Лапський. 16 червня 1956 року 
вийшов перший номер „Нашо-
го слова” на чотирьох сторін-
ках і був присвячений І з’їзду 
представників українського на-
селення у Польщі. Першими ре-
дакторами стали А.Гошовський 
та М.Щирба. Постійно „Наше 
слово” почало виходити вже з 
26 серпня 1956 року.

У „Нашому слові” видава-
лися 2 сторінки для дітей під 
рубрикою „Дитяче слово”, а 
згодом з’явився спеціальний 
двотижневий додаток для дітей 
„Світанок”. Постійною стала 
„Лемківська сторінка”, яка ви-
дається і донині. Там відобража-
ється культурне життя лемків у 
Польщі. З часом значну роль ві-
діграла „Літературна сторінка”, 
яка дала можливість спробувати 
своє перо початківцям - поетам 
і прозаїкам. Саме там з’явилася 
плеяда сучасних українських 
митців у Польщі. Оскільки лі-
тературних творів ставало усе 
більше, то було вирішено від 
травня 1959 року почати видав-
ництво наукового - популярно-
го місячного журналу „Наша 
культура”, який дав можливість 

друкуватися місцевим літерато-
рам. Тут почали друкувати роз-
відки про українську літературу, 
статті про українсько-польські 
взаємини, переклади творів 
сучасних польських поетів на 
українську мову тощо. 

Перший номер місячника 
„Наша культура” побачив світ 
у травні 1958 року. Загалом, ви-
йшло понад 300 номерів цього 
цікавого журналу. Припинив 
він існування через нестачу ко-
штів у середині 1991 року. 

Метою часопису було гру-
пування навколо себе всіх 
прогресивних літературних, 
публіцистичних і наукових сил 
українського населення у Поль-
щі, надавати їм можливість роз-
вивати свої здібності і таланти 
у галузі літератури та публіцис-
тики. Вихід „Нашої культури” 
дав можливість місцевим авто-
рам друкувати на її сторінках 
свої оригінальні і перекладаць-
кі прозові та поетичні твори. 
Також тут друкувалися статті, 
спогади тощо. 

Варто зазначити, що у Поль-
щі в 60-80-х роках ХХ століття 
до українців ставилися демо-
кратичніше, аніж в Радянсько-
му Союзі, тому вони могли віль-
но займатися культурницькою 
та літературною діяльністю. 
Завдяки діяльності УСКТ та ви-
ходу його друкованих органів 
Польщі, згодом і Україна дізна-
лася про таких чудових май-
стрів слова як Остап Лапський, 
Євген Самохваленко, Яків Гу-
демчук, Міля Лучак, Ольга Пе-
тик та багато інших.

Віктор ЯРУЧИК

Fenomen Ukraińskiego Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego w Polsce

Na początku lat 50-tych XX wieku grupa młodzieży w Polsce wy-
stąpiła z propozycją założenia na bazie ukraińskiego środowiska 
akademickiego nowej organizacji społeczno-kulturalnej. Ów-
czesne władze partyjne, mimo pewnych zastrzeżeń, przystały na 
taką propozycję.

W kwietniu 1952 roku Biuro 
Polityczne Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej przyjęło rezo-
lucję w sprawie poprawy kultury 
i życia politycznego ludności. Na 
kongresie założycielskim w War-
szawie w dniach 16 – 17 czerwca 
1956 roku powstało Ukraińskie 
Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-
ralne (USSK). Było to niezwykle 
ważne wydarzenie dla  sprawy 
Ukraińców w Polsce, ponieważ  
nowopowstałe stowarzyszenie zaj-
mowano się rozpowszechnieniem 
kultury ukraińskiej, organizowa-
niem i wsparciem działalności 
artystycznej i naukowej oraz  za-
chowaniem folkloru ukraińskiego.

W roku 1957 Stowarzyszenie 
liczyło około 10 000 członków, w 
roku 1960 około 6 000, natomiast 
w roku 1962 tylko 3 466. Skąd 
taki negatywny trend? Niektórzy 
Ukraińcy  odbierali USSK jako 
organizację polityczną, inni anga-
żowali się w jej działalność z na-
dzieją szybkiego powrotu do po-
przedniego miejsca zamieszkania. 
Było wiele rozbieżności, ponieważ 
istniało zagrożenie podziału orga-
nizacji na mniejsze, odrębne gru-
py. Wynikały też trudności natury 
obiektywnej: spośród członków 
Stowarzyszenia aktywna inteli-
gencja ukraińska stanowiła sto-
sunkowo mały procent a do tego 
spadała liczba młodych ludzi w 
organizacji. Ale z czasem sytuacja 
poprawiła się. Do dnia 1 grudnia 
1979 roku liczba członków USSK 
wzrosła do 6 tysięcy (39% kobiet i 
20,4% młodzieży do 25 lat).

Ważnym osiągnięciem USSK 
było utworzenie ukraińskiej in-
stytucji wydawniczej Nasze Słowo, 
która nie tylko stała się głównym 

forum informacyjnym organiza-
cji, ale też pełniła ważną rolę w 
rozwoju, wzmocnieniu i propa-
gowaniu twórczości literackiej. W 
numerze 14 Naszego Słowa (z 18 
listopada 1956 roku) po raz pierw-
szy pojawiła się odrębna Strona 
Literacka.

Pierwszym redaktorem styli-
styczno-językowym stał się ukra-
iński poeta mieszkający w Polsce 
Ostap Łapski. Pierwszymi redak-
torami naczelnymi byli natomiast 
A. Goszowski i M. Szczyrba. W 
dniu 16 czerwca 1956 roku ukazał 
się inauguracyjny numer Naszego 
Słowa mający  cztery strony i  po-
święcony w całości  I Kongresowi 
Ukraińskiej Ludności w Polsce. 
Regularnie Nasze Słowo zaczę-
to wydawać od 26 sierpnia 1956 
roku.

W kolejnych numerach Na-
szego Słowa dodano dwustro-
nicową rubrykę dla dzieci pod 
nazwą Dziecięce Słowo. Później 
pojawił się specjalny – ukazujący 
się co dwa tygodnie - załącznik 
dla dzieci Świt. Na stale wpro-
wadzono rubrykę Strona Łem-
kowska, która istnieje do chwili 
obecnej. Opisywano tam życie 
kulturalne Łemków w Polsce. Z 
biegiem czasu ważną rolę zaczę-
ła odgrywać Strona Literacka, 
na łamach której pierwsze kroki 
stawiało wielu początkujących 
poetów i prozaików. Właśnie 
wokół tego środowiska autorów 
powstała grupa współczesnych 
ukraińskich artystów w Pol-
sce. Ponieważ utwory literackie 
napływały do redakcji w coraz 
większej ilości, zdecydowano 
się założyć nową edycję – mie-
sięcznik naukowo-popularny 

Nasza Kultura. Tutaj się pojawiły 
pierwsze badania na temat lite-
ratury ukraińskiej, publikacje o 
stosunkach polsko-ukraińskich, 
tłumaczenia współczesnej poezji 
polskiej w języku ukraińskim itp.

Pierwszy numer miesięcznika 
Nasza Kultura ukazał się w maju 
1958 roku. W sumie wyszło ponad 
300 numerów tego czasopisma. 
Jego publikacja została zawieszo-
na z powodu braku fi nansów w 
połowie 1991 roku.

Czasopismo miało ambicje 
skupienia wokół siebie wszyst-
kich aktywnych sił literackich, 
dziennikarskich i naukowych 
ludności ukraińskiej w Polsce 
oraz zapewnienie możliwości 
rozwoju ich zdolności i talentów 
w dziedzinie literatury i dzienni-
karstwa. Edycja Naszej Kultury 
umożliwiła wydanie oryginal-
nych i przetłumaczonych dzieł 
lokalnych autorów. Drukowano 
na jej łamach również artykuły, 
dzienniki itp.

Należy zauważyć, ze w Polsce 
w okresie lat 60, 70 i 80 XX wieku 
polityka państwa wobec Ukraiń-
ców była dużo bardziej liberal-
na niż w Związku Radzieckim. 
Członkowie mniejszości ukraiń-
skiej mogli swobodnie prowadzić 
działalność kulturalną i litera-
cką. Dzięki działalności USSK i 
jego inicjatywom wydawniczym 
Ukraina – już po odzyskaniu nie-
podległości - dowiedziała się o 
takich wybitnych mistrzach sło-
wa jak Ostap Łapski, Eugeniusz 
Samochwałenko, Jakub Gudem-
czuk, Mila Łuczak, Olga Petyk i 
wielu innych.

Wiktor JARUCZYK

насолоджувались дикою приро-
дою Польщі. Та й креативності 
у молоді не бракує. Щовечора 
це якісь знайомства, концерти, 
ігри. Саме в такому середовищі 
і проходить інтеграція та обмін 
досвідом.

- Що найприємніше дає  
чергова програма «STP» ?

- Це багато позитивних емо-
цій. Хоча відомо, що після про-
екту завжди відчуваєш втому. 
Проте саме цей проект, хоч і 
дуже насичений, але надзви-
чайно  приємний і пізнаваль-
ний. Постійно, де б  ми не були 
зі студентами, чуємо щось нове 
та сенсаційне, адже життя йде 
вперед і нічого не стоїть на міс-
ці. Друге – це нові знайомства. 
Хоча згодом дуже важко під-

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

“Пізнай Польщу“„Poznaj Polskę”

Kateryna Mazurec, Gdańsk Катерина Мазурець, Гданьськ

таження, наприклад нещодавно 
ми поєднали приємне з корис-
ним, адже ділову зустріч ми 
мали за містом в селищі місь-
кого типу Тухомє, де одразу ж 
після дискусії сіли в байдарки і 

Osobiste pamiątki, dokumenty 
i fotografi e oraz zbiór fi lmowych 
wspomnień Kresowiaków złożą 

się na ekspozycję zatytułowaną 
"Polacy z Kresów Wschodnich 
na Warmii i Mazurach". Projekt 
realizowany przez Muzeum w Ol-
sztynie nosi nazwę "Przenikanie 
się dziedzictwa kulturowego jako 
podstawa zrozumienia współczes-
ności regionu". 

Projekt zakładający utworzenie 

Archiwum Historii Mówionej i 
Pracowni Digitalizacji Zbiorów sfi -
nansowało Ministerstwo Kultury.

Pracownicy muzeum nagrali 
już pierwsze wywiady Kresowia-
ków. Zostaną one udostępnione 
na stronie internetowej oraz w 
muzeum na wystawie, jaka po-
wstanie jeszcze w tym roku. 

Aktualności

Новини

Особисті речі, документи 
і фотографії, а також записа-
ні на відео спогади колишніх 
мешканців східних окраїн 
Польщі будуть представлені 
на виставці "Поляки зі Схід-
них Кресів у Вармії та Мазу-
рах". Проект, що реалізовуєть-
ся Музеєм в Ольштині, носить 

назву "Взаємопроникнення 
культурної спадщини як осно-
ва розуміння сучасного життя 
регіону".

В результаті реалізації про-
екту, який фінансувало Мі-
ністерство культури, буде 
створено Архів історії у розпо-
відях і Майстерню оцифруван-

ня фондів.
Працівники музею вже за-

писали перші інтерв'ю з уро-
дженцями східних окраїн 
Польщі. Вони будить доступ-
ні на сайті та на виставці, яку 
планують відкрити ще в цьому 
році.

polonia.wp.pl

kład, nie tak dawno łączyliśmy 
przyjemne z korzystnym, gdy 
po spotkaniu oficjalnym w mia-
steczku Tuchomie usiedliśmy 
do kajaków i podziwialiśmy 
nieoswojoną przyrodę Polski. 
Młodym ludziom nie brakuje 
kreatywności. Co wieczór są ja-
kieś imprezy, koncerty, zabawy. 
To właśnie w tym środowisku 
odbywa się integracja i wymiana 
doświadczeń.

- Co ciekawego proponuje 
kolejny program «STP» ?

Jest wiele pozytywnych emo-
cji. Chociaż wiadomo, że po 
zakończeniu projektu zawsze 
odczuwa się zmęczenie. Projekt 
ten, mimo tego, że ma bardzo 
skondensowany program, nie-
sie w sobie wiele przyjemności i 

wiedzy. Po pierwsze -   gdziekol-
wiek byśmy się ze studentami nie 
znaleźli, usłyszymy wiele rzeczy 
nowych i interesujących, życie 
bowiem ciągle idzie do przodu, 
nie stoi w jednym miejscu. Po 
drugie – możliwość zapoznania 
się. Chociaż później jest bardzo 
trudno utrzymywać kontakt ze 
wszystkimi, przynajmniej stara-
my się go nie utracić. A po trze-
cie – co jest rzeczą podstawową 
– działania samych uczestników 
projektu. Jeżeli studenci mają 
więcej korzyści, to automatycznie 
te korzyści stają się też naszymi.

Cóż, Polska czeka na Was, 
młodych, wytrwałych i ener-
gicznych studentów. Zaczerp-
nijcie doświadczenia w Europie 

i wdrażajcie je w ojczystej Ukra-
inie. Budujcie mosty współpra-
cy i dialogu. A razem zrobimy 
może więcej niż w pojedynkę.
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Przedsięwzięcie zostało zorgani-
zowane przez organizację spo-
łeczną Grupa Społeczno-Consul-
tingowa „Partner” przy wsparciu 
amerykańskiej Agencji do Spraw 
Rozwoju Międzynarodowego 
(USAID) „Ukraina: praworząd-
ności”.

Uczestnicy okrągłego stołu 
dyskutowali o istniejących proble-
mach i powodach niezadowolenia 
społeczności z jakości systemu są-
downictwa.

W ramach projektu przepro-
wadzone zostanie na Wołyniu ba-
danie socjologiczne – ankietowa-
nie obywateli w niektórych sądach 
w oparciu o metodę kart spra-
wozdania cywilnego. Interesanci 
sądu odpowiedzą na pytania, któ-
re dotyczą niektórych aspektów 
działania tych instytucji.

Різне

Історія у розповідях
Historia mówiona

У кінці вересня Луцьк відвідала робоча група 
проекту „Поляки на Сході” з Варшави, члени 

якої впродовж кількох днів записували спогади 
місцевих поляків, в основному старших осіб. 
Проект реалізовує „Осередок Карта”.

W końcu września Łuck odwiedziła grupa robocza 
projektu „Polacy na Wschodzie” z Warszawy, 

której członkowie w ciągu kilku dni nagrywali wspo-
mnienia miejscowych Polaków, głownie osób star-
szych. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Karta.

КартаKarta
„Осередок Карта” – це неза-

лежна неурядова організація, 
яка досліджує новітню історію 
Польщі та Центрально-Східної 
Європи, займається видавни-
чою діяльністю, випускаючи, 
наприклад, квартальний часо-
пис „Карта”. Існує з 1982 року.

– „Карта” виникла ще за ко-
муністичних часів у 1989 році 
як підпільна організація, що 
видавала історичний часопис 
„Карта”. Зараз він виходить 
цілком легально. Окрім цього, 
ми займаємося історією – доку-
ментуванням, розповсюджен-
ням, навчанням на історичні 

Ośrodek Karta jest niezależną 
organizacją pozarządową, która 
zajmuje się  najnowszą historią 
Polski oraz Europy Środkowo-
Wschodniej, prowadzi również 
działalność wydawniczą wydając 
m.in. kwartalnik „Karta”. Istnieje 
od 1982 roku. 

– Karta powstała jeszcze w 
czasach komunistycznych w 1989 
roku jako organizacja podziemna 
wydająca pismo historyczne „Kar-
ta”. Teraz wydajemy czasopismo 
zupełnie legalnie. Oprócz tego zaj-
mujemy się historią – dokumen-
towaniem, upowszechnianiem, 
edukacją na tematy historyczne. 
Interesuje nas historia najnowsza 
głównie Polski XX wieku, ale też 
Europy Środkowo-Wschodniej 
– mówi jedna z członków grupy 
roboczej Anna Wylegała.

– To już nie tylko samo cza-
sopismo – dodaje Jarosław Pałka 
– Obrosło ono różnymi inicjaty-
wami. Jest Archiwum. Są różne 
programy edukacyjne. Organi-
zujemy konferencje na tematy 
historyczne. My pracujemy w Ar-
chiwum Historii Mówionej. Na-
grywamy relacje. Tak naprawdę 
chodzi nam o nagrywanie relacji z 
osobami z najstarszego pokolenia, 
które pamiętają czasy przedwo-
jenne, II Rzeczpospolitą, Drugą 
wojnę światową. Prowadzimy też 
nagrania z osobami, które były 
zaangażowane w działalność opo-
zycyjną przeciwko władzy komu-
nistycznej.

Проекти 

Projekty

Архів історії у розповідях 
реалізовує різні проекти. Той, 
у рамках якого представники 
„Карти” відвідали Волинь, на-
зивається „Поляки на Сході”. 
Він діє вже протягом кількох 
років. Перший пілотний виїзд у 
рамках цього проекту відбувся 
в 2006 році. Записували тоді, в 
основному, в межах кордонів 
Другої Речі Посполитої. Про-
ект розвивається і сьогодні 

W ramach Archiwum Historii 
Mówionej realizują się różne pro-
jekty. Program, w ramach którego 
przedstawiciele „Karty” odwie-
dzili Wołyń, nazywa się „Polacy 
na Wschodzie”. On działa już od 
kilku lat. Pierwszy pilotażowy 
wyjazd w ramach tego projektu 
odbył się w 2006 roku. Nagrywa-
no wtedy głównie w granicach  II 
Rzeczpospolitej. Projekt się roz-
wija i obecnie są nagrywane także 
wypowiedzi mieszkańców miej-
scowości, które już przed Drugą 
wojną światową były w Granicach 
Związku Radzieckiego, zwłaszcza 
Kamieńca Podolskiego, Chmiel-
nickiego i Żytomierza. Odbyły się 
dwa duże wyjazdy do Kazachsta-
nu i na Syberię, czyli do miejsc do-
kąd Polacy byli deportowani. 

Są też projekty, w ramach któ-
rych nagrywane są relacje z opo-
zycjonistami, więźniami obozów 
nazistowskich oraz projekty lokal-
ne, których głównym celem jest 
nagrywanie mieszkańców małych 
miejscowości. 

– Odtwarzamy całą historię lo-
kalną na podstawie takich świad-
czeń ustnych,  wyjaśnia Anna Wy-

Ідеї + підтримка
Idee + wsparcie Проекти, які реалізовуються 

Архівом історії у розповідях, 
постають з ініціативи членів 
організації, наприклад, Анна 
Вилегала записує розмови з 
мешканцями Кшижа Велико-
польського – свого рідного 
міста, яке перед Другою світо-
вою війною було розташоване 
на території Німеччини і до 
війни проживали там пере-
важно німці. Сьогодні у ньому 
проживають в основному  по-
ляки Кресів, що були виселені 
з українських, білоруських та 
литовських територій.

– Це приклад того, що іноді 
те, чиї розповіді ми записуємо, 
залежить від того, хто запи-
сує, – говорить Анна. – Ми є 
неурядовою організацією, яка 
діє на громадських засадах. Ми 
не маємо жодного фінансуван-
ня зверху. Тому, якщо я схочу 
записати розповіді мешканців 
якоїсь місцевості, я повинна 
знайти на це гроші як член не-
урядової організації. Проект 
„Поляки на Сході”, у рамках 
якого ми відвідали Волинь, фі-
нансується Сенатом Республі-
ки Польща.

Projekty, które są realizowane w 
ramach Archiwum Historii Mówio-
nej, powstają z inicjatywy członków 
organizacji. Na przykład Anna Wy-
legała prowadzi taki projekt, w któ-
rym nagrywa mieszkańców Krzyża 
Wielkopolskiego. To jest jej miasto 
rodzinne, które przed Drugą wojną 
światową było w granicach Rzeszy 
niemieckiej i przed wojną mieszka-
li tam w większości Niemcy. Teraz 
mieszkają tam głównie Polacy z 
Kresów, którzy zostali wysiedleni 
z terytoriów ukraińskich, białoru-
skich, litewskich. 

– To jest przykład tego, że czasa-
mi to kogo dokładnie nagrywamy 
zależy od tego kto nagrywa – mówi 
Anna. – Jesteśmy organizacją po-
zarządową działającą na zasadach 
społecznych. Nie mamy żadnego 
finansowania odgórnego, więc je-
śli ja sobie wymyślę, że chciałabym 
ponagrywać mieszkańców jakiejś 
miejscowości, to skądś na to mu-
szę znaleźć pieniądze jako członek 
organizacji pozarządowej. Ten 
projekt, w ramach którego tutaj je-
steśmy – „Polacy na Wschodzie” – 
jest wspierany przez Senat.

Наталя ДЕНИСЮКNatalia DENYSIUK

теми. Цікавить нас насамперед 
новітня історія Польщі XX ст., а 
також Центрально-Східної Єв-
ропи, – говорить член робочої 
групи Анна Вилегала. 

– Це уже не лише часопис, 
– додає Ярослав Палка. – Реалі-
зовано багато різних починань. 
Є архів, різні освітні програми, 
організовуються конференції 
на історичні теми. Ми працю-
ємо в Архіві історії у розповід-
ях. В основному, ми записуємо 
розповіді людей старшого по-
коління, які пам'ятають дово-
єнні часи, Другу Річ Посполиту, 
Другу світову війну. Розмовляє-
мо також з особами, які брали 
участь в опозиційній діяльності 
за часів комуністичної влади.

legała. – Będąc tutaj – na Wołyniu 
– nagrywamy relacje miejscowych 
Polaków. Nie ma dla nas większe-
go znaczenia czy taka osoba była 
świadkiem jakichś bardzo waż-
nych wydarzeń, czy też sama bra-
ła udział w takich wydarzeniach. 
To nie musi być jakiś uczestnik 
działań bojowych czy jakiś sławny 
opozycjonista. Dla nas kluczowe 
jest, żeby to była osoba starsza, 
która osobiście doświadczyła tego, 
co tutaj się działo. To może być 
osoba, która przez całe życie nie 
ruszyła się z miejsca, w którym 
mieszka. Dla nas ta relacja i tak 
będzie cenna.

Корсак воскрешає 
забутих

Вже вкотре відомий волинський журна-
ліст та письменник Іван Корсак своїми 
новими книгами намагається зменшити 
кількість білих плям в історії та культурі 
волинської землі.

Як зізнався автор нашому виданню, його більше цікавлять 
імена, що маловідомі громадськості, тож свої книги, в основно-
му, присвячує тим, хто дійсно заслуговує на увагу, проте в силу 
різних історичних або кон’юнктурних обставин був викресле-
ний з підручників та посібників.

 Днями у бібліотеці Волинського національного університету 
імені Лесі Українки відбулася презентація двох свіжих книжок 
Івана Корсака. Повість-есей «Тиха правда Модеста Левицького» 
розповідає про славетного волинського письменника, лікаря та 
педагога, вірного товариша сім’ї Косачів – Модеста Левицького. 
Друга книжка – «Капелан армії УНР». У ній об’єктом досліджен-
ня став священик, капелан Першого українського запасного пол-
ку Павло Пащевський, котрий вперше у Луцьку вів службу Божу 
українською мовою, а своє життя поклав на вівтар служінню 
українській незалежній державі. Похований Павло Пащевський 
у Варшаві поряд із генералами-патріотами.

записуються також розповіді 
мешканців місцевостей, які вже 
перед Другою світовою війною 
входили до складу Радянсько-
го Союзу, зокрема, Кам'янця-
Подільського, Хмельницького, 
Житомира. Відбулося два візи-
ти до Казахстану і Сибіру, тобто 
до місць депортації поляків.

Є також проекти, у рамках 
яких записуються розповіді дія-
чів опозиції, в'язнів нацистських 
таборів. Реалізовуються локаль-
ні проекти, головною метою 
яких є запис розмов з мешкан-
цями якоїсь малої місцевості.

– На основі таких усних 
свідчень ми відтворюємо всю 
місцеву історію, пояснює Анна 
Вилегала. – Перебуваючи на 
Волині, ми записуємо розпо-
віді місцевих поляків. Для нас 
немає великого значення, чи 
така особа була свідком яки-
хось важливих подій, чи бра-
ла участь в таких подіях. Це 
не обов'язково повинен бути 
якийсь учасник бойових дій чи 
якийсь відомий діяч опозиції. 
Для нас важливо, щоб це була 
старша особа, яка на власні очі 
бачила те, що тут відбувалося. 
Це може бути особа, яка протя-
гом усього життя не виїжджала 
з місцевості, у якій проживає. 
Для нас така розповідь все одно 
буде цінною.

Віктор Яручик

1 жовтня 2009 року у Луцьку відбулося засідання кругло-
го столу, на якому презентували проект «Покращення якості 
роботи суду через вивчення думки громадян». Захід організу-
вала Громадська організація «Громадсько-консалтингова група 
«Партнер» за підтримки проекту Агентства США з міжнародно-
го розвитку (USAID) «Україна: верховенство права».

Учасники круглого столу обговорили існуюючі проблеми та 
причини невдоволення громади якістю надання послуг пред-
ставниками судової системи. 

У рамках проекту на Волині буде проведене соціологічне до-
слідження – опитування громадян у визначених судах на осно-
ві методології карток громадянського звітування (КГЗ). Відвід-
увачі судів відповідатимуть на запитання, які стосуватимуться 
окремих аспектів діяльності цих інституцій.

Мар'яна КОНДРАТЮК

Думка волинян  
про суд

Opinia Wołynian 
o sądownictwie

1 października 2009 roku w 
Łucku miał miejsce okrągły stół, 
podczas którego zaprezento-
wano projekt „Poprawa jakości 
wymiaru sprawiedliwości po-
przez badanie opinii publicznej”. 

Mariana KONDRATIUK

Korsak wskrzesza 
zapomnianych

Po raz kolejny znany wołyński dziennikarz i 
pisarz Iwan Korsak swoimi książkami  stara się 
zmniejszyć liczbę luk w historii i kulturze ziem 
Wołynia. 

Według słów samego autora - które wypowiedział w wywiadzie dla 
naszej gazety - największe zainteresowanie wzbudzają u niego posta-
cie faktycznie nieznane szerszej publiczności. Jego książki są więc de-
dykowane tym, którzy naprawdę zasługują na uwagę, ale ze względu 
na różne czynniki historyczne nie byli dotąd uwzględniani lub zostali 
skreśleni z podręczników i opracowań metodycznych..

Ostatnio w bibliotece Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego 
imienia Łesi Ukrainki odbyła się prezentacja dwóch nowych książek 
Iwana Korsaka. Esej pod tytułem „Cicha prawda Modesta Lewickie-
go” opowiada o Modeście Lewickim - wybitnym wołyńskim pisarzu, 
lekarzu i nauczycielu, wiernym przyjacielu rodziny Kosaczów. Dru-
ga książka nosi tytuł „Kapelan armii URL”. jej głownym bohaterem 
jest kapłan Pierwszego Ukraińskiego Pułku Rezerwowego Paweł 
Paszczewski, który jako pierwszy przewodniczył w Łucku Mszy Świę-
tej w języku ukraińskim. Swoje życie złożył w ofierze za ukraińskie 
niepodległe państwo i został pochowany w Warszawie wraz z genera-
łami i patriotami. Wiktor JARUCZYK

Aktualności

Новини
Katolicki Uniwersytet Lubelski 

oraz Instytut Europy Środkowo-
Wschodniej wycofały się z Europej-
skiego Kolegium Polskich i Ukra-
ińskich Uniwersytetów. Władze 
obu instytucji tłumaczą, że należy 
szukać nowej formuły współpra-
cy z Ukrainą o znaczeniu i zasięgu 
europejskim. Doktoranci Kolegium 
będą kontynuować studia. 

- Powodem tej decyzji jest brak 
postępów w realizacji celu, dla jakiego 
powstało Kolegium, czyli w utworze-
niu polsko-ukraińskiego uniwersyte-

tu - powiedział PAP przewodniczący 
Konwentu Europejskiego Kolegium 
ks. prof. Mirosław Kalinowski. Środo-
wiska naukowe były gotowe do takiej 
współpracy, ale zabrakło ostatecznej 
decyzji rządów obu krajów. 

Kolegium powołane zostało w 
2000 r. Utworzyły go dwa uniwer-
sytety polskie - Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej i Katolicki 
Uniwersytet Lubelski - oraz Instytut 
Europy Środkowo-Wschodniej w 
Lublinie, i trzy uczelnie ukraińskie: 
Akademia Kijowsko- Mohylańska, 
Narodowy Uniwersytet im. Tarasa 
Szewczenki w Kijowie i Narodowy 
Uniwersytet im. Iwana Franki we 
Lwowie. W Kolegium studiują tylko 
doktoranci. Są to głównie osoby z 
Ukrainy i Polski, ale też m.in. Biało-

rusi, Rosji i Kazachstanu.

Люблінський католицький уні-
верситет та Інститут Центрально-
Східної Європи вийшли зі складу 
Європейського Колегіуму Поль-
ських та Українських Університе-
тів. Керівництво обох інституцій 
пояснює, що потрібно шукати 
нову формулу співпраці з Украї-
ною на європейському рівні. Док-
торанти Колегіуму продовжува-
тимуть навчання.

- Причиною такого рішення є 
відсутність прогресу в реалізації 
мети, яка стоїть перед Колегіу-
мом, тобто утворення польсько-
українського університету – сказав 
керівник Конвенту Європейського 
Колегіуму професор Мирослав 

Каліновскі. Наукові осередки були 
готові до такого співробітництва, 
але не вистачало остаточного рі-
шення урядів обох країн.

Колегіум створено в 2000 р. 
Утворили його два польські уні-
верситети - Університет Марії 
Кюрі-Склодовської і Люблін-
ський католицький університет,  
Інститут Центрально-Східної Єв-
ропи в Любліні, а також три укра-
їнські вузи: Києво-Могилянська 
Академія, Київський національ-
ний університет ім. Тараса Шев-
ченка і Львівський національний 
університет ім. Івана Франка. У 
Колегіумі навчаються тільки док-
торанти з України, Польщі, Біло-
русі, Росії і Казахстану.

en.naukawpolsce.pl



4 8 жовтня 2009 З Днем бібліотекаря!

Джерело 
краєзнавчої книги

Краєзнавчий відділ Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 
розміщений у  невеликому кабінеті, але це не заважає бібліотекарям 

співпрацювати з читачами. Завідувач відділу Віра Кумановська та 
головний бібліотекар відділу Любов Фрадинська залюбки розповідають 
про свою роботу.

У краєзнавчому відділі можна знайти тво-
ри письменників нашого краю, а також видан-
ня, які містять інформацію з історії, економіки, 
екології та культури Волині. Є тут інформація і 
про місцеві партійні організації, засоби масової 
інформації, мистецтво, архітектуру, етнографію 
та фольклор. Матеріали, що зберігаються у від-
ділі, стосуються не лише Волинської області, але 
й міст та сіл Волині. Бібліотекарі відділу для по-
легшення пошуку інформації створили підбірку 
статей з місцевих газет. Причому, не просто ви-
писали в картотеку їхні назви, а зібрали їх у те-
матичних папках. Як зазначають працівники та 
читачі бібліотеки, це значно полегшує пошук ма-
теріалу та економить час. Окрім цього, у відділі 
завжди можна почитати свіжу волинську пресу.

Варто зауважити, що краєзнавчий відділ про-
водить різноманітні тематичні заходи для чи-
тачів, серед яких — зустрічі з митцями Волині, 
ознайомлення з історією рідного краю, бібліо-
графічні огляди і презентації, книжкові вистав-
ки. На допомогу читачам силами бібліотекарів 
видаються спеціальні брошури, так звані дай-
джести, які присвячуються якійсь одній темі або 
відомим особам краю. Нещодавно, наприклад, 
був виданий дайджест “Жіноча гілка волинсько-
го письменства”. До речі, з дайджестами можна 
ознайомитися на сайті бібліотеки (voub.at.ua), де 
також розміщена інформація про заходи, що ор-
ганізовуються у бібліотеці.

На запитання про фінансування бібліотекарі 
відповіли, що майже вся література куплена за 
гроші, зароблені шляхом надання платних по-
слуг читачам бібліотеки. Як зазначають біблі-
отекарі, дуже часто видавнича рада дає кошти 
на видання низькосортної літератури, що потім 
припадає пилом на полицях. Видавництва нео-
хоче дарують книги бібліотеці, навіть по одному 
примірнику, хоча деякі автори з радістю прино-
сять свої твори, щоб більше читачів мали мож-
ливість ознайомитися з ними. 

На жаль, у відділі недостатньо видань, що 
присвячені історії Волині. Немає також жодно-
го дослідження, яке б охоплювало різні періоди 
історії області. Незначна кількість і книг про 
природу рідного краю. До речі, серед найбільш 
затребуваних книг є “Природа Волинської об-
ласті” — невеличка книга, яка пережила вже со-
тні “пластичних операцій”. Датована вона 1975 
роком і є лише в одному примірнику. 

Цікаво, що бібліотекарі краєзнавчого відділу 
не лише обслуговують читачів, але й дбають про 
те, щоб у відділі була необхідна література. Для 
цього постійно фіксують тематику, яка є предме-
том зацікавлення читачів, але необхідних книг у 
бібліотеці немає. Записи ведуться у так званому 
“Зошиті незадоволеного читацького попиту”, в 
якому найбільше запитів про природні ресурси 
міста Луцька, природу районних центрів, мисте-
цтво, композиторів Волині.

Анна ЄКИМЕНКО

Міська бібліотека 
утворилася у Луцьку 
60 років тому
На минулому тижні своє 60-річчя відзначила центральна міська бібліо-

тека для дорослих міста Луцька.

Бібліотека №1 для дорослих була відкрита у 
Луцьку в квітні 1949 року. Перших відвідувачів 
вона прийняла у приміщенні середньої школи 
№3, де у двох кімнатах розмістився книжковий 
фонд 2100 примірників. Пізніше бібліотека кіль-
ка разів змінювала адресу, а в січні 1973 року пе-
реїхала у нове приміщення по вулиці Декабрис-
тів, у якому знаходиться і до сьогодні. З 1978 року 
центральна бібліотека для дорослих є головною 
бібліотекою централізованої бібліотечної систе-
ми, до складу якої входить 12 бібліотек. До по-
слуг користувачів — універсальний бібліотеч-
ний фонд, який нараховує 90,7 тис. документів. 

Окрім обслуговування читачів, колектив 
бібліотеки займається проектною діяльністю. 
Завдяки цьому був відкритий Інтернет-центр 

у центральній бібліотеці для дітей та сектор 
“Польська бібліотека та читальня” у філії №6, 
бібліотека взяла участь у міжнародному про-
екті “Бібліотечне вікно у світ партнерських 
міст” (Луцьк-Люблін) та в навчальному проекті 
“Культ-освітні заклади та активізація громад”, 
ініціатором якого виступила Фундація князів-
благодійників Острозьких за підтримки фонду 
“Відродження”. Окрім цього, книгозбірня  ре-
алізовує власні програми “Бібліотека — тери-
торія дитинства” і “Бібліотека. Інформаційний 
простір” та організовує постійні акції “Подаруй 
книгу в бібліотечну скарбницю” і “Подаруй кни-
гу другові”.

Наталія ДЕНИСЮК

Źródło krajoznawczej 
książki

Mimo tego, że Krajoznawczy Dział Wołyńskiej Biblioteki Obwodowej dla 
Młodzieży jest tak mały, że mieści się w jednym z gabinetów, to nie prze-

szkadza bibliotekarzom pracować z czytelnikami. Kierownik działu pani Wira 
Kumanowska i główny bibliotekarz działu pani Lubow Fradyńska z chęcią opo-
wiadają o swojej pracy.

W dziale krajoznawczym można znaleźć dzieła 
pisarzy wołyńskich oraz wydania zawierające in-
formację o historii, gospodarce, ekologii i kulturze 
Wołynia. Mieści się tutaj również informacja o lo-
kalnych organizacjach partyjnych, mediach, sztuce, 
architekturze, etnografii i folklorze. Materiały prze-
chowywane w sekcji dotyczą także poszczególnych 
miast i wsi Wołynia. Bibliotekarze działu w celu 
łatwiejszego znalezienia materiałów stworzyli zesta-
wienia artykułów z lokalnych gazet w kartotece i ze-
brali je w folderach tematycznych. Zdaniem pracow-
ników biblioteki i czytelników, to znacznie ułatwia 
poszukiwanie informacji i oszczędza czas. Ponadto 
dział zawsze przedstawia najnowsze wołyńskie wia-
domości prasowe.

Należy zauważyć, że w ramach działalności dzia-
łu często odbywają się różne imprezy tematyczne dla 
czytelników, między innymi spotkania z artystami 
Wołynia, seminaria na temat historii ziemi ojczystej, 
przeglądy bibliograficzne i prezentacje oraz wystawy 
książkowe. Dla ułatwienia pracy czytelników z lite-
raturą są wydawane broszury tematyczne stosujące 
się jednego tematu lub wybitnych osób Wołynia. Na 
przykład, nie tak dawno został wydana publikacja 
„Kobieca gałąź wołyńskiego pisarstwa”. Z takim ga-
tunkiem broszur czytelnicy mogą się zapoznać na 
stronie internetowej biblioteki (voub.at.ua), która 
zawiera również informację o przedsięwzięciach or-
ganizowanych w bibliotece.

Na pytanie o finansowanie bibliotekarze odpo-
wiedzieli, że prawie cały zbiór literatury jest zaku-
piony za pieniądze zarobione przez płatne usługi dla 
czytelników biblioteki. Zauważyli oni, że Rada Wy-
dawnicza najczęściej przewiduje fundusze na publi-
kacje o niskiej jakości,  które później „kurzą się” na 
półkach i nikomu nie są  potrzebne. Wydawnictwa 
niechętnie prezentują bibliotekom książki, nawet w 
jednym egzemplarzu. Niektórzy autorzy natomiast z 
przyjemnością oddają swoje dzieła do biblioteki, aby 
więcej czytelników mogło się z nimi zapoznać.

Niestety, dział zawiera niedostateczną liczbę wydań 
na temat historii Wołynia. Nie ma również żadnego wy-
dania przedstawiającego różne okresy historii regionu. 
Nie tak dużo jest też pozycji książkowych o wołyńskiej 
przyrodzie. Nawiasem mówiąc, do najpopularniejszych 
książek należy „Przyroda Obwodu Wołyńskiego” - nie-
wielka książeczka, która przeżyła już setki „operacji 
naprawczych”. Wydana w 1975 roku, do dzisiaj służy 
czytelnikom w tylko jednym egzemplarzu.

Co ciekawe, bibliotekarze działu krajoznawczego 
nie tylko świadczone są usługi dla czytelników, lecz 
także nieustannie dbają o to, żeby sekcja posiadała 
niezbędną literaturę. W tym celu są stale indekso-
wane książki, które są przedmiotem zainteresowania 
czytelników a nie ma ich na stanie biblioteki. Wpisy 
te znajdują się w specjalnym dzienniku p.t. „Księga 
niezaspokojonego popytu czytelników”, gdzie naj-
więcej pozycji odnosi się do zasobów naturalnych 
Łucka, przyrody centrów rejonowych, sztuki i kom-
pozytorów Wołynia.

Anna JEKYMENKO Головний бібліотекар краєзнавчого відділу Любов Фрадинська. Фото Володимира Хомича

Biblioteka Miejska 
powstała w Łucku  
60 lat temu
W ubiegłym tygodniu 60-tą rocznicę obchodziła Centralna Biblioteka Mie-

jska dla Dorosłych  w Łucku.

Biblioteka nr 1 dla dorosłych powstała w Łucku 
w kwietniu 1949 roku. Pierwszych czytelników ona 
obsługiwała w pomieszczeniu szkoły średniej nr 3, 
gdzie w dwóch pokoikach mieścił się księgozbiór 
złożony z 2 100 egzemplarzy. Później biblioteka wie-
lokrotnie zmieniała swój adres, a w styczniu 1973 
roku przeprowadziła się do nowej siedziby przy ulicy 
Dekabrystów, gdzie znajduje się do dnia dzisiejsze-
go. Od 1978 roku Centralna Biblioteka Miejska dla 
Dorosłych pozostaje główną biblioteką Scentralizo-
wanego Systemu Bibliotecznego, obejmującego 12 
bibliotek. Użytkownicy mają tu dostęp do uniwer-
salnych zbiorów bibliotecznych obejmujących 90, 7 
tys. pozycji.

Oprócz usług dla czytelników, zespół pracowni-
ków biblioteki realizuje projekty. Dzięki temu po-

wstało Centrum Internetowe w Centralnej Bibliote-
ce Miejskiej dla Dzieci oraz sekcja „Polska biblioteka 
i czytelnia” w filii nr 6. Biblioteka uczestniczyła w 
międzynarodowym projekcie „Okno biblioteczne 
na świat miast partnerskich” (Łuck – Lublin) oraz w 
projekcie edukacyjnym „Instytucje kulturalno-edu-
kacyjne i aktywizacja społeczności”, inicjatorem któ-
rego była Fundacja Książąt-Mecenasów Ostrogskich 
przy wsparciu Funduszu Odrodzenie. Biblioteka re-
alizuje ponadto własne programy - „Biblioteka jako 
terytorium dzieciństwa” i „Biblioteka. Przestrzeń 
informacyjna” oraz regularnie przeprowadza akcje 
„Złóż w darze książkę do skarbnicy bibliotecznej” i 
„Podaruj książkę przyjacielowi”.

Natalia Denysiuk
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Poleski kres podrόży 
Witkacego
Minęło właśnie 70 lat od śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza (pseudo-

nim Witkacy). Według biografów i historyków popełnił on samobójstwo 
18 września 1939 roku we wsi Jeziory na Polesiu, po otrzymaniu informacji o 
ataku wojsk Związku Radzieckiego na Polskę.

Witkacy był pisarzem, pro-
zaikiem, filozofem, teoretykiem 
sztuki a także malarzem i foto-
grafem, ukrywającym pod bła-
zeńską maską troskę o losy kraju 
i kultury europejskiej. Jego życiu 
towarzyszyła atmosfera tajemnicy 
i skandalu, którą on sam wzmac-
niał. Sposób życia artysty był w 
kontynuacją stylu młodopolskich 
modernistów, dla których „szoko-
wanie” było rodzajem rozrywki i 
samowyróżnienia. W świadomo-
ści społecznej legenda szalonego 
literata - twórcy oryginalnego i 
niezwykłego, pijaka, narkomana 
i samobójcy - na tyle się utrwali-
ła, że jego artystyczne dokonania 
nie w pełni doceniano. Legenda 
Witkacego uległa weryfikacji po 
latach, kiedy zaczęły powstawać 
dojrzałe interpretacje jego arty-
stycznych wypowiedzi. Witkacy 
zasłużył sobie niewątpliwie na 
opinię artysty oryginalnego, prze-
mawiającego do odbiorcy nowym 
językiem. Za życia rozumiany tyl-
ko przez nielicznych, po wojnie 
został odkryty na nowo i stał się 
artystą znanym nie tylko w Polsce, 
ale i na świecie.

Wielka postać z 
niebanalną biografią 
Biografia Witkacego obfituje 

w wiele zdarzeń. Stanisław Igna-
cy Witkiewicz zwany Witkacym 
urodził się w Warszawie 24 lutego 
1885 roku, jako syn malarza, pi-
sarza i architekta Stanisława Wit-
kiewicza oraz Marii z Pietrzkie-
wiczów, nauczycielki muzyki. Po 
przeprowadzce do Zakopanego, 
27 stycznia 1891 roku Stanisław 
Ignacy został ochrzczony - oj-
cem chrzestnym był legendarny 
gawędziarz i pieśniarz góralski 
Jan Krzeptowski-Sabała, a matką 
chrzestną – legendarna polska ak-
torka Helena Modrzejewska. 

Witkacy nie chodził do szko-
ły. Ojciec Stanisław, uważając, że 
szkoła niszczy indywidualność 
młodego człowieka osobiście za-
jął się jego edukacją. Organizował 
synowi domowe korepetycje, czę-
sto prowadzone przez wybitnych 
artystów i profesorów uniwersyte-
ckich. Ukształtował też w młodym 
Stanisławie Ignacym zaintereso-
wanie sztuką i literaturą.

 W roku 1903 Witkacy ekster-
nistycznie zdał maturę we Lwowie. 
Jego przyjaciółmi poznanymi w 
tamtym okresie byli m.in.: młodo-
polski poeta Tadeusz Szymberski, 
malarz Leon Chwistek – później-
szy wybitny matematyk i profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego, oraz 
Bronisław Malinowski – przyszły 
genialny antropolog światowej 
sławy. W latach 1904-1905 Wi-
takacy studiował w Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych - naj-
pierw w pracowni Jana Stanisław-
skiego, później Józefa Mehoffera. 
Wyjeżdżał też kilkakrotnie do 
Włoch, Niemiec i Francji, pozna-
jąc najnowsze prądy malarstwa 
europejskiego.

W czerwcu 1914 z wyprawą 
etnograficzną B. Malinowskiego 
odbył podróż do Australii i Nowej 
Gwinei.

Tam zastała go wiadomość 
o wybuchu I Wojny Światowej. 
Artysta postanowił wrócić do 
kraju aby bić się o wolną ojczy-
znę. Powikłane sploty historii 
sprawiły, że przyszło mu walczyć 
w armii rosyjskiej. Witkiewicz 
nigdy nie opisał ani nie opowie-
dział nikomu swoich losów wo-
jennych. Wiadomo jedynie, że 
17 lipca 1916 roku jego oddział 
uczestniczył w ciężkich walkach 
nad rzeką Stochod na Ukrainie 
(wśród przeciwników armii ro-

syjskiej znajdowały się tam od-
działy Legionów Polskich Józefa 
Piłsudskiego). W trakcie ataku 
na pozycje wojsk niemieckich 
i austro-węgierskich pod wsią 
Witoneż Witkiewicz został ran-
ny. Pod koniec 1917 roku został 
zwolniony z wojska. W Moskwie 
był świadkiem wybuchu rewolu-
cji październikowej. Wydarzenia 
te wywarły na nim olbrzymie 
wrażenie. Doświadczenia sowie-
ckiej rewolucji oraz potęgę śle-
pego tłumu kierowanego przez 
zręcznych demagogów Witkacy 
wielokrotnie ukazywał w swojej 
późniejszej twórczości. 

Książe sztuki  
i kobiecych serc 

W roku 1918 Witkacy wró-
cił do Polski i osiadł na stałe w 
Zakopanem gdzie stał się ważną 
postacią życia kulturalnego i to-
warzyskiego. W cieniu Giewontu 
intensywnie malował i pisał. Za-
czął wydawać też pierwsze utwory 
dramatyczne, które już kilka lat 
później doczekały się premier te-
atralnych.

 Od roku 1925 Witkacy zrezyg-
nował zupełnie z malarstwa olej-
nego. Zamiast tego rozwinął swoją 
twórczość portretową, nadając ca-
łemu projektowi ironiczną nazwę 
"Firma Portretowa S.I. Witkie-
wicz". To właśnie te portrety stały 
się jego najsłynniejszymi dziełami 
malarskimi.

W ciągu ostatnich lat życia 
Witkiewicz poświęcił się twór-
czości filozoficznej, pisząc kolej-
ne prace i wygłaszając kilka serii 
wykładów. Zajmował się też kry-
tyką literacką, publikując artyku-
ły i recenzje w prasie. W latach 
trzydziestych poznał ważnych 
pisarzy tamtego okresu - Zofię 
Nałkowską, Witolda Gombrowi-
cza i Brunona Schulza, którego 
pisarstwo oceniał szczególnie 
wysoko.

Jego liczne i burzliwe związ-
ki z kobietami stanowią element 
jednej z wielu „czarnych legend” 
związanych z biografią Witkace-
go. Witkiewicz przeżywał gorący, 
kilkuletni związek z Ireną Solską, 
wybitną artystką teatralną. Wyra-
zista postać kobieca „pani S.”, sta-
nie się częstym motywem w jego 
późniejszej twórczości. 

W lutym 1914 popełniła samo-
bójstwo narzeczona Witkiewicza, 
Jadwiga Janczewska. Jej śmierć 
- o którą Witkacy nie bezpod-
stawnie się obwiniał - wycisnęła 
trwałe piętno na jego twórczości. 
W kwietniu 1923 roku Witka-
cy ożenił się z Jadwigą Unrug, 
wnuczką Juliusza Kossaka. Ślub 
ten był pewną formą ucieczki 
przed wspomnieniem o samobój-
czej śmierci Janczewskiej. Mał-
żonkowie nie mieli dzieci, rzadko 
też mieszkali razem i dali sobie 
wzajemnie całkowitą swobodę w 
nawiązywaniu innych związków. 
Mimo to byli sobie bardzo bliscy, 
o czym świadczą zachowane listy. 
Witkacy miał dziesiątki roman-
sów, a żona była jego„dobrym du-
chem” i powiernicą w„sercowych” 
kłopotach. 

Dramat na Polesiu 
Jednak w podróż we wrześniu 

1939 roku Witkacy nie wyruszył z 
żoną. Po nieudanych staraniach o 
przyjęcie do wojska, artysta opuś-
cił Warszawę razem ze swoją dłu-
goletnią kochanką Czesławą Ok-
nińską. Para skierowała się razem 
z innymi uchodźcami na wschód. 
Zatrzymali się we wsi Jeziory na 
Polesiu, w majątku znajomej ro-
dziny Ziemlańskich. Właśnie w 
Jeziorach (obecnie Welykie Oze-

ra) 17 września zastała ich wia-
domość o wkroczeniu do Polski 
Armii Czerwonej. Witkacy poczuł 
się osaczony. Rankiem 18 wrześ-
nia, Witkiewicz w pobliskim lesie 
popełnił samobójstwo, zażywając 
truciznę i podcinając sobie tętnicę 
szyjną. Towarzyszącą mu Czesła-
wę Oknińską udało się odratować. 
Artystę pochowano na pobliskim 
cmentarzu prawosławnym. 

Po tym jak UNESCO ogłosi-
ło rok 1985 rokiem Witkacego w 
stulecie urodzin artysty (w 1988 
roku) podjęto decyzję o sprowa-
dzeniu z Ukrainy jego szczątków. 
Trumnę pochowano uroczyście 
w grobie na cmentarzu na Pęk-
sowym Brzyzku w Zakopanem. 
Całemu przedsięwzięciu towarzy-
szyły jednak liczne plotki o tym 
że genialny prowokator także po 
śmierci „wykręci jakiś numer”. Ty-
powo witkacowska aura absurdu 
zatryumfowała kiedy w 1994 roku 
- po kolejnej ekshumacji - okaza-
ło się, że do Polski sprowadzono 
szczątki młodej, niezidentyfiko-
wanej kobiety z Polesia. Potwier-
dziły to oficjalne ekspertyzy na-
ukowe. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że Stanisław Witkiewicz na-
dal spoczywa na małym cmen-
tarzu wiejskim w Jeziorach. Tam 
też znajduje się - postawiona na 
nowo – pamiątkowa płyta na-
grobna. Ale czy rzeczywiście fi-
nał tamtej wrześniowej tragedii 
nastąpił właśnie na Polesiu? Ist-
nieje teoria, że Witkacy wcale nie 
popełnił samobójstwa i że była to 
po prostu tylko kolejna jego mi-
styfikacja. Zwolennicy tej wersji 
wierzą, że artysta sam wszyst-
ko zaplanował i spokojnie dożył 
swoich lat gdzieś w Europie. Jak 
było na prawdę – jak to zwykle z 
Witkacym – do końca nie wiado-
mo. Jedno jest natomiast pewne, 
każdy kogo interesuje twórczość 
i osoba Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza powinien obowiązkowo 
odwiedzić poleską wieś Jeziory, 
która na trwałe związała się z lo-
sem artysty.

Walenty WAKOLUK

Witkacy Віткаци

Віткаци,  
остання подорож
Минуло 70 років від дня смерті Станіслава Ігнаци Віткевіча (псевдонім 

Віткаци). 18 вересня 1839 року на Поліссі у с.Озеро, після звістки 
про напад Радянського Союзу на Польщу, покінчив життя самогубством.

Письменник, прозаїк, фі-
лософ, теоретик і критик мис-
тецтва, художник, фотограф, 
який приховував під маскою 
блазня турботу за долю своєї 
країни і європейську культуру. 
Його життя супроводжува-
ла атмосфера загадковості та 
скандалу, яку він сам постій-
но підживлював. Спосіб жит-
тя митця був продовженням 
стилю млодопольських модер-
ністів, для яких «шокування» 
було своєрідною розвагою та 
самовираженням. У свідомості 
суспільства легенда шаленого 
літератора – творця оригіналь-
ного та незвичайного, п’яниці, 
наркомана і самогубця – на-
стільки утвердилась, що його 
мистецькі досягнення не були 
повністю прочитані. Легенда 
Віткаци була переосмислена з 
часом, коли почали з'являтись 
зрілі інтерпретації його мис-
тецького виразу. Віткаци без-
заперечно оцінюється як непо-
вторний митець, що промовляє 
до нас новою мовою. За життя 
був зрозумілим для небага-
тьох, але після війни його осо-
бистість та творчість відкрили 
заново і він став відомим не 
тільки у Польщі, але й у цілому 
світі.

Велика постать 
з небанальною 

біографією
Біографія Віткаци багата на 

різні події. Станіслав Ігнаци 
Віткевіч, якого називають Ві-
ткаци, народився у Варшаві 24 
лютого 1885 року у сім'ї худож-
ника, письменника і архітекто-
ра Станіслава Віткевіча та Марії 
Пєтжкевіч – вчительки музики. 
Після переїзду в гори у Закопа-
не, 27 січня 1891 року Станіслав 
Ігнаци був охрещений. Хрес-
ним батьком був легендарний 
горянський  оповідник та піс-
няр Ян Кшептовський-Сабала, 
а хресною матір'ю – відома ак-
торка Гелена Моджеєвська.  

Віткаци не ходив до школи. 
Батько Станіслава, який вва-
жав що школа знищує інди-

відуальність молодої людини, 
сам зайнявся його навчанням: 
організував для сина домашні 
заняття, які нерідко проводили 
відомі митці та університетська 
професура, зацікавив також 
молодого Станіслава мисте-
цтвом та літературою.

У 1903 році у Львові Вітке-
віч здав екстерном екзамени на 
атестат зрілості. Приятелював у 
той час з млодопольським по-
етом Тадеушом Шимберскім, з 
художником Леоном Хвістеком, 
майбутнім відомим математи-
ком, професором Львівського 
університету, а також з майбут-
нім антропологом Броніславом 
Маліновскім. 

1904-1905 Віткаци навчав-
ся у Краківській академії мис-
тецтв, спочатку у майстерні 
Яна Станіславського, пізніше 
у Юзефа Мехоффера. Декілька 
разів їздив до Італії, Німеччини 
і Франції, пізнаючи найновіші 
течії європейського мистецтва.

У червні 1914 разом з ет-
нографічною експедицією 
Б.Маліновського подорожував 
по Австралії та Новій Гвінеї. 
Там застала його звістка про 
початок Першої світової ві-
йни. Віткевіч  ніколи не писав 
і не оповідав про свої військо-
ві перипетії. Відомо, що 17 
липня 1916 року його відділ 
брав участь у важких боях на 
Україні над річкою Стохід (се-
ред противників російського 
війська були і відділи Легіонів 
Польських Юзефа Пілсудсько-
го). Віткевіч був поранений під 
час атаки на позиції німецько-
го та австро-угорського вій-
ська біля села Вітоніж. У кінці 
1917 року  демобілізувався з 
війська. 

У Москві був свідком почат-
ку жовтневої революції. Саме 
досвід  революції, сліпу стихію 
натовпу, яким керували спритні 
демагоги, Віткаци пізніше опи-
сував у своїх творах.

Володар мистецтва і 
жіночих сердець 

1918 року повернувся до 
Польщі, оселився у Закопане, 
став там важливою постаттю 
культурного і товариського 
життя, інтенсивно малював та 
писав. Почав видавати перші 
драматичні твори, які кількома 
роками пізніше дочекались теа-
тральних прем’єр.

Починаючи з 1925 року, Ві-
ткаци повністю відмовився від 
олійного живопису. Замість 
нього розвинув свою портрет-
ну творчість, надаючи цій ді-
яльності іронічну назву «Пор-
третна фірма С.І.Віткевіч».  Але, 
власне, ці портрети стали його 
найвідомішими живописними 
творами.

Протягом  останніх років 
життя Віткевіч присвятив себе 
філософській творчості, пи-
сав праці, читав лекції. Також 
займався літературною кри-
тикою, публікував статті та 
рецензії у пресі. У 30-х роках 
познайомився з відомими пись-
менниками того періоду – з Со-
фією Налковською, Вітольдом 
Гомбровічом і Бруно Шульцом, 
творчість якого оцінював дуже 
високо.

Його численні та бурхли-
ві зв’язки із жінками стали 
елементом однієї з багатьох 
«чорних легенд», пов’язаних з 
біографією Віткаци. Віткевіч 
кілька років переживав бурх-
ливий роман зі знаменитою 
театральною актрисою Іреною 
Сольською. Виразна жіноча 
постать «пані С.» стане частим 

мотивом у його пізнішій твор-
чості.

 У лютому 1914 покінчила 
життя самогубством наречена 
Віткевича Ядвіга Янчевська. Її 
смерть, у якій Віткаци небез-
підставно був звинувачений, 
наклала тривалий відбиток на 
його творчість. У квітні 1923 
року Віткаци одружився з Яд-
вігою Унруг, внучкою Юліуша 
Коссака. Цей шлюб був своєрід-
ною втечею від споминів про 
самогубство Янчевської. По-
дружжя було бездітним, рідко 
жили разом і надали собі вза-
ємну свободу вільного життя 
як подружжя. Незважаючи на 
це, були близькими людьми, 
про що свідчить збережена ко-
респонденція. Віткаци мав де-
сятки романів, а його дружина 
була його «добрим духом» і до-
віреною особою в «сердечних» 
клопотах. 

Драма на Поліссі
У подорож у вересні 1939 

року Віткаци не взяв з собою 
дружину. Після невдалих спроб 
потрапити до війська митець 
залишив Варшаву разом зі сво-
єю давньою коханкою Чесла-
вою Окнінською. Пара разом з 
іншими емігрантами поїхала на 
схід.  Зупинилися в селі Озера 
на Поліссі у знайомих –  роди-
ни Землянських. Саме в Озерах 
(нині Великі Озера) 17 вересня 
застала їх звістка про напад 
Червоної Армії на Польщу. У 
Віткаци було таке відчуття, що 
його спіймали. Вранці 18 верес-
ня Віткевіч у лісі неподалік села 
покінчив життя самогубством, 
випивши отруту і перерізавши 
собі шийну артерію. Чеславу 
Окнінську, яка супроводжу-
вала його, вдалося врятувати. 
Митця поховали на найближ-
чому православному кладови-
щі. 

Після того, як ЮНЕСКО ого-
лосило 1985 рік роком Вітка-
ци, у соту річницю від дня на-
родження митця (у 1988 році) 
було прийняте рішення про 
перевезення його останків з 
України до Польщі. Труну уро-
чисто поховали на кладовищі 
на Пенксовим Бжизку в місті 
Закопане. Ці події супроводжу-
валися численними плітками 
про те, що від геніального про-
вокатора і після смерті можна 
очікувати „якоїсь витівки”. Ти-
пова для Віткаци аура абсурду 
затріумфувала тоді, коли після 
наступної ексгумації в 1994 
році  виявилося, що до Польщі 
перевезли рештки молодої не-
відомої жінки з Полісся. Під-
твердили це офіційні наукові 
експертизи. 

Все вказує на те, що Станіс-
лав Віткевіч як і раніше спо-
чиває на малому сільському 
кладовищі в Озерах. Там теж 
знаходиться нова меморіальна 
надгробна плита. Але чи дійсно 
фінал тієї вересневої трагедії 
наступив саме на Поліссі? Іс-
нує теорія, що Віткаци не ско-
їв самогубства і що це просто 
була ще одна його містифікація. 
Прихильники цієї версії вірять, 
що митець сам все спланував 
і спокійно дожив своє життя 
десь у Європі. Як було насправ-
ді, як зазвичай з Віткаци, до 
кінця не відомо. Натомість, в 
одному можна бути впевненим: 
кожен, кого цікавить творчість 
та постать Станіслава Віткевіча 
повинен обов’язково відвідати 
поліське село Озера, яке на віки 
пов’язане з легендою Віткаци.
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Była taka ulica – 
Ormiańska 
Na Wołyniu mieszkają przedstawiciele różnych narodowości, któ-
rzy aktywnie uczestniczą w życiu regionu. Dziś naszym rozmów-
cą jest Kadżyk Danieljan – prezes Towarzystwa Kultury Ormiań-
skiej w Łucku i oficjalny przedstawiciel Związku Ormian Ukrainy 
w obwodzie wołyńskim.

– Ormianie dawno już wy-
stąpili z propozycją przywró-
cenia historycznej nazwy ulicy 
Ormiańskiej, ale rada miejska 
nadała ulicy imię Halszky Hułe-
wycziwny. Chyba bardziej odpo-
wiednią byłaby nazwa Ormiań-
ska?

– Tak, tym bardziej, że Ormia-
nie, którzy rozbudowywali ulicę, 
włączyli się tym sposobem do roz-
budowy miasta Łucka. Ormianie 
także razem z przedstawicielami 
innych narodowości budowali 
zamek w Łucku. Należałoby to 
zrobić dla sprawiedliwości histo-
rycznej: ta ulica nosiła taką nazwę 
przez sześć wieków, rozbudowy-
wali ją Ormianie, przy tej ulicy do 
dziś stoi przebudowany na dom 
mieszkalny ormiański kościół 
p.w. Świętego Stefana. Przemia-
nowano ulicę w 1954 roku, póź-
niej już w niepodległej Ukrainie 
w 2007 roku, ale nie została jej 
przywrócona nazwa historyczna. 
Wielokrotnie występowaliśmy do 
rady miejskiej z taką propozycją. 
Za każdym razem dostawaliśmy 
pisemną odpowiedź, że w tej kwe-
stii zapadnie pozytywna dla Or-
mian decyzja. Po nazwaniu ulicy 
imieniem Halszky Hułewycziwny 
poproszono nas, żebyśmy zapro-
ponowali inną ulicę, której można 
by nadać nazwę Ormiańskiej.

– Kiedy utworzone zostało 
Towarzystwo Kultury Ormiań-
skiej w Łucku?

– W 2000 roku powstał Zwią-
zek Ormian Ukrainy, następnie we 
wszystkich obwodach Ormianie 
zaczęli organizować towarzystwa. 
W Łucku również. Dziś mamy 
szkołę niedzielną, w której dzieci 
uczą się języka ormiańskiego, hi-
storii, kultury naszego narodu.

– Do tej szkoły mogą chodzić 
tylko Ormianie?

– Szkoła jest otwarta dla 
wszystkich. Zajęcia odbywają się 
w łuckiej szkole №5.

– Ile członków liczy dziś or-
miańskie towarzystwo?

– Około 150 aktywnych człon-
ków. Współpracujemy również z 
tymi Ormianami, którzy przyjeż-

dżają na Ukrainę.
– Czym dzisiaj zajmują się 

Ormianie?
– Członkowie naszego towa-

rzystwa razem z przedstawiciela-
mi innych narodowości uczest-
niczyli w akcji „Paleta języków”. 
Oprócz tego, nasi sportowcy w 
składzie ogólnoukraińskiej repre-
zentacji uczestniczą w corocznej 
olimpiadzie, która odbywa się w 
Erewaniu. Na tę olimpiadę przy-
jeżdżają Ormianie z całego świata. 
Mieszkańcy Wołynia mogą zapo-
znać się z ormiańską kuchnią. We 
wsi Daczne w rejonie kiwerciw-
skim jest sklep-restauracja „Da-
cza”, w której można spróbować 
chaszłamy, lawasza, basturmy, or-
miańskie serów i szaszłyków oraz 
innych ormiańskich potraw.

– Jak widzisz współpracę pol-
sko-ormiańską na Wołyniu?

– Jesteśmy zawsze gotowi do 
współpracy, przecież Polska jest 
bliska nam pod względem histo-
rycznym. Ormianie mieszkają na 
Wołyniu od czasów polskiego kró-
la Kazimierza Wielkiego. Wielu 
Ormian mieszka także w Polsce, 
przecież zamieszkali tam jeszcze w  
XIV wieku, część została przesied-
lona z ziem wołyńskich do Polski 
po II Wojnie Światowej. Królowie 
Polski nadawali Ormianom różne 
przywileje, czym okazywali swoją 
przychylność naszemu narodowi.

– Wiem, że oprócz działal-
ności społecznej także aktywnie 
uprawiasz sport...

– Zapasy w stylu klasycznym.
– Jesteś zdobywcą pucharów 

Ukrainy, wielokrotnym zdobyw-
cą innych nagród, wicemistrzem 
Europy w zapasach w stylu kla-
sycznym. Czy masz uczniów?

– Tak. Prowadzimy treningi 
dla dzieci. Zapraszam wszystkich 
chętnych na zajęcia. Prowadzi-
my bezpłatne zajęcia dla dzieci 
w szkole №9 i w klubie „Boha-
tyr”. Najważniejsze, żeby dzieci 
były zdrowe i wiedzieli, czym jest 
właśnie pomoc wzajemna i przy-
jaźń.

Walenty WAKOLUK

Ormianie w Łucku
Ormianie przybyli do Łucka jeszcze w XIV 

wieku, kiedy osiedli też we Lwowie i wielu 
miastach Rusi i Podola, a liczba ich wzrosła za 
czasów Witolda i Świdrygiełły. Łuck był wów-
czas stolicą biskupów ormiańskich. Witold dbał 
o podniesienie miasta sprowadzając do niego 
licznych osadników: Żydów, Tatarów, Ormian i 
Karaimów.

Jedną z uliczek Starego 
miasta, na której w dawnych 
czasach mieszkali Ormianie 
do połowy XX wieku nazywa-
no Ormiańską. Ormianie byli 
świetnymi budowniczymi – 
prawie wszystkie kamienne bu-
dowle Łucka, Lwowa, Kamień-
ca Podolskiego są wzniesione 
właśnie przez nich.

Królowie Polski byli za-
wsze przychylni Ormianom. 
Liczne przywileje nadawali im 
książęta litewscy i królowie 
polscy - Kazimierz III Wielki, 
Władysław Jagiełło, Zygmunt 
August, Władysław IV i Jan 
III Sobieski. Dzięki dekretom 
Kazimierza III Wielkiego Or-
mianie korzystali z samorządu 
i odrębności w sądownictwie 

do 1784 roku. Sądy ormiańskie 
posługiwały się tradycyjnym 
prawem ormiańskim, skody-
fikowanym przez Mechitara 
Gosza, później opartym na 
nim Statutem Ormian lwow-
skich, zatwierdzonym przez 
króla Zygmunta I (obowiązy-
wał we wszystkich należących 
do Rzeczypospolitej miastach 
dzisiejszej Ukrainy, w których 
mieszkali Ormianie).

W XVI wieku w Łucku zo-
stał zbudowany kościółp.w. 
Świętego Stefana. Istnieje do 
dziś, jednak zupełnie nie przy-
pomina świątyni – dziś to dom 
mieszkalny przy ulicy Halszky 
Hułewycziwny.

MW

Вулиця ВірменськаUlica Ormiańska

MW

Була така вулиця – 
Вірменська 
На Волині живуть представники різних національностей, 
які беруть активну участь у житті області. Сьогодні нашим 
співрозмовником є Каджик Данієлян – голова Товариства 
вірменської культури у Луцьку та офіційний представник 
Спілки вірмен України у Волинській області .

– Вірмени вже давно ви-
ступили з пропозицією повер-
нути історичну назву вулиці 
Вірменській, але міська рада 
вирішила перейменувати її 
іменем Галшки Гулевичівни. 
Можливо, назва Вірменська 
була б більш органічною?

– Так. Тим більше, що вірме-
ни, які розбудовували вулицю, 
зробили свій внесок і в розбудо-
ву міста Луцька. Вірмени брали 
також участь у будівництві зам-
ку. Це потрібно було б зробити 
заради історичної справедли-
вості: ця вулиця носила таку 
назву протягом шести століть, її 
розбудовували вірмени, на цій 
вулиці досі стоїть перероблена 
у житловий будинок вірмен-
ська церква Святого Стефана. 
Вперше перейменували вулицю 
у 1954 році, вдруге уже в неза-
лежній Україні, у 2007 році, але 
так і не повернули їй історичної 
назви. Ми неодноразово над-
силали письмові звернення у 
міську раду, проте на всі запити 
отримували письмові відповіді 
із запевненням у тому, що пи-
тання вирішать позитивно. Піс-
ля того, як вулиця була названа 
іменем Галшки Гулевичівни нас 
попросили запропонувати іншу 
вулицю, яку назвали б Вірмен-
ською.

– Коли відновилася вірмен-
ська община у Луцьку?

– У 2000 році утворилася 
Спілка вірмен України, після 
чого у всіх областях відбулося 
об'єднання вірмен, і у Луцьку 
теж. Сьогодні ми маємо недільну 
школу, у якій діти вивчають ві-
рменську мову, історію, культуру.

– У цю школу можуть ходи-
ти лише вірмени?

– Двері школи відчинені для 
всіх. До речі, вона діє на базі 
луцької школи №5.

– Скільки осіб об'єднує сьо-
годні вірменське товариство?

– Близько 150 активних 
членів. Співпрацюємо також з 
тими вірменами, які приїжджа-
ють в Україну.

– Чим сьогодні живе ві-

рменська община?
– Члени нашого товариства 

разом з представниками інших 
національно-культурних това-
риств брали участь в акції „Мов-
на палітра”. Окрім цього, наші 
спортсмени у складі загаль-
ноукраїнської збірної беруть 
участь у щорічній олімпіаді, 
яка організовується у Єревані. 
На цю олімпіаду з'їжджаються 
вірмени з усього світу. Ще зна-
йомимо волинян з національ-
ною вірменською кухнею. У селі 
Дачне Ківерцівського району є 
магазин-кафе „Дача”, у якому 
всі бажаючі можуть спробувати 
хашламу, лаваш, бастурму, ві-
рменські сири, шашлики та інші 
національні страви.

– Якою ти бачиш польсько-
вірменську співпрацю на Во-
лині?

– Ми завжди готові до співп-
раці, адже поляки близькі нам 
історично. Вірмени живуть на 
Волині з часів польського коро-
ля Казімєжа Великого. Багато 
вірмен живе також у Польщі, 
адже поселялися там ще у XIV 
столітті, частина була пере-
селена з волинських земель до 
Польщі після Другої світової ві-
йни. Польські королі надавали 
вірменам різноманітні привілеї, 
чим засвідчували свою при-
хильність до нашого народу.

– Знаю, що окрім громад-
ської роботи, ти ще й активно 
займаєшся спортом...

– Греко-римською бороть-
бою.

– Ти – володар кубка Украї-
ни, багаторазовий призер чем-
піонатів та віце-чемпіон Євро-
пи з греко-римської боротьби. 
Чи маєш учнів?

– Так. Тренуємо дітей. Корис-
туючись нагодою, запрошую 
усіх бажаючих на тренування. 
Ми проводимо безкоштовні за-
няття для дітей у школі №9 і в 
клубі „Богатир”. Головне, щоб 
діти були здоровими і знали, що 
таке взаємодопомога та дружба.

Валентин ВАКОЛЮК

Вірмени у Луцьку
Вірмени прибули до Луцька ще у XIV столітті, 

коли поселялися також у Львові і багатьох 
містах Русі та Поділля. Їхня кількість збільшила-
ся за часів литовських князів Вітольда та Сви-
дригайла. Луцьк був тоді столицею вірменських 
єпископів. Вітольд дбав про розбудову міста, 
запрошуючи до нього колоністів: євреїв, татар, 
вірмен і караїмів.

Одна з вуличок Старого 
міста, на якій у давнину жили 
вірмени до середини ХХ ст. 
носила назву Вірменська. Ві-
рмени були чудовими будів-
ничими — майже усі кам'яні 
споруди Луцька, Львова, 
Кам'янця-Подільського зве-
дені саме ними.

Польські королі завжди 
були прихильними до вірмен. 
Численні привілеї надавали 
їм литовські князі та поль-
ські королі Казімєж Великий, 
Владислав Ягелло, Сигізмунд 
Август, Владислав ІV і Ян ІІІ 
Собеський. Цікаво, що поль-
ський король Казимир III Ве-
ликий надав вірменам право 
на судове самоврядування, 
яким вони користувалися до 
1784. Місцеві вірменські суди 

протягом цього часу керува-
лися спочатку своїм тради-
ційним старовірменським 
правом, тобто, судебником 
Мхітара Гоша, а потім укла-
деним на основі цього судеб-
ника Статутом львівських ві-
рмен (стосувався усіх вірмен, 
що жили в українських містах 
Речі Посполитої, в тому числі 
й у Луцьку), що його затвер-
див польський король Сигіз-
мунд І. 

У XVI столітті у Луцьку 
була збудована церква Свято-
го Стефана. Культова споруда 
існує до наших днів, проте на 
церкву зовсім не схожа – сьо-
годні це житловий будинок по 
вулиці Галшки Гулевичівни.

Голова Товариства вірменської культури у Луцьку Каджик Данієлян.

Фото Володимира Хомича
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11.05 Т/с “Кармелiта. Ци-
ганська пристрасть”. 
12.15 Х/ф “Стерво”. 
14.05 Програма “Позаочi”.
15.00 Х/ф “Грiх”
17.15 “Жди меня”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Ци-
ганська пристрасть” 
20.00 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Зачароване 
кохання-2”.
23.40 “Фантастичнi iсторiї. 
Телепатiя. Поклик кровi”.
01.00 ПРОФIЛАКТИКА

21.00 Новини
21.20 Всенародне об-
говорення конституцiї 
В.Ющенка
21.25 Дiловий свiт
21.40 Свiт спорту
21.55 Погода
22.05 Далi буде...
22.35 ПроРегбi
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Окрема тема
00.15 Iнтерактивний про-
ект “Острiв скарбiв”
01.30 ПРОФIЛАКТИКА 
ПЕРШОГО КАНАЛУ

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва

06.05, 08.45 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 07.15, 08.10 Спорт
06.20 Аграрна країна
06.25, 07.20, 08.30 Погода
06.30, 07.25, 08.35 Подiї очима 
майбутнього
06.40, 07.30, 08.40 567 - По-
їхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.40 Рейтингова панорама
08.15 Енергопанорама
09.00 РАНОК з Першим
09.00 Анонс передач /ранковий/
09.05 Дiловий свiт
09.20 Погода
09.30 Легко бути жiнкою
10.30 Т/с “Стеж за мною” 27 
серiя
11.15 Служба розшуку дiтей
11.25 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 Український вимiр
13.15 Тетяна Цимбал представ-
ляє: “Лiнiя долi”
13.50 Служба розшуку дiтей
14.00 Книга. ua
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
15.55 Вiкно в Америку
16.15 М/ф “Зозуля та шпак”
16.30 Iндиго
17.00 М/с “Моко - дитя 
свiту”12с.
17.15 Т/с “Стеж за мною” 28 
серiя
18.05 Ситуацiя
18.15 Погода
18.25 Український вимiр
18.55 Анонс передач /вечiрнiй/
19.00 Точка зору
19.30 Дiловий свiт
19.40 Свiт спорту
19.50 Погода
20.00 “Попередження” з М. 
Вереснем

Понедiлок 
12 жовтня

07.00 Кава або чай?
09.45 Розмова Одинички.
10.00, 18:15 “Дитячий садок 
Одинички”. Дитячий теле-
журнал.
10.25 “Конспект - Алiна 
Яновська. Тато”. Докумен-
тальний цикл.
10.40 Концерт.
11.45 “Сатана з сьомого 
класу”.
12.30, 19.50, 01.55 “Будинок 
парафiяльного священика”. 
Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.10, 21.10, 03.00 “Клан”. 
Т/с.
13.35 “У кожного є своя 
гавань...”. Репортаж.
14.10 “Л як любов”. Т/с.
15.00 “Господар з Дияволь-
ської”. Т/с.
16.00, 00.15, 06.15 Форум.
16.45 “Ми, ви, вони”. Теле-
журнал.
17.10 “Прикордонний 
кур’єр”. Цикл репортажiв.
17.35 “Мандрiвник”. Теле-
журнал.
18.00 Телеекспрес.
18.45, 01.15 “Словник 
польсько мови”.
19.10 “Портрети творцiв”. 
Цикл репортажiв.
19.40 “Смаки Польщi”. 
Тележурнал.
20.15, 02.15 На добранiч, 
малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз 
погоди.
21.35, 03.25 “Свiдки 
невiдомих iсторiй”. Теле-
журнал.
22.10, 03.55 “Кольори 
щастя”. Т/с.
22.35, 23.25, 04.30 Перша 
футбольна лiга.
01.00 Сервiс-IНФО вечiр.
01.40 “Алея зiрок”. Теле-
журнал.
04.20 Студiя Полонiї.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00, 14.00 “Сабрина, юна 
вiдьма”.
10.00 Як вони спiвають.
12.00, 17.30 “Малановський 
i партнери”.
12.30, 20.30 “Саме життя”.
13.00 “Прийомна родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Приймальний покiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Свiт за сiмейством 
Кепських”.
21.00 Вiлл Смiт у н/ф 
трилерi “Я, робот” - США-
ФРН, 2004. Чи може робот 
убити людину?.
23.25 “Хлопцi не плачуть” 
- драма, США, 1999. Новий 
хлопець виявився дiвчиною.
02.00 “Закон мiста”.
03.00 Нагорода гаранту-
ється.
04.00 Заборонена камера.
05.30 Таємницi долi.

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Будильник.
10.30 Мультсерiал.
11.00 “Обмiн”.
11.25 Телемагазин.
12.00 Лабораторiя XXI 
столiття.
12.25 Кресовий кур’єр.
12.50 Енциклопедичний 
словник ПНР.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Така iдея.
13.40, 19.00 “Будинок 
парафiяльного священика”.
14.10, 18.35 “Клан”.
14.40, 19.30 “Угадай 
мелодiю”.
15.25 Тварини свiту.
16.10 “Будинок над за-
плавою”.

17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
21.20 “Рим”, iсторичний серiал, 
США, 2007.
22.20 Театр ТВ.
00.05 “Безневиннi жертви”. (2)
01.45 “Коджак”.

07.15 Телекрамничка.
07.50 Зупинка “Освiта”.
08.05 “Скарби минулого”.
08.40 “Радiостанцiя “Роско”.
09.10, 21.05 “Кольори щастя”.
09.45 Питання на снiданок.
11.55 “Моя сiмейка”.
12.30 “Я мислю...”.
14.05 Ганна Димна - зустрiнемося.
14.35 Знаки часу.
15.00 “Магнум”.
15.50 Телетурнiр.
16.55 “I в горi, i в радостi”.
17.55 “М.A.S.H.”
18.30 Локальна програма.
19.00 Колесо фортуни.
19.30 “Златопольськi”.
20.05 “Гiльйотина”. Телетурнiр.
21.40 “Мостовяки”.
22.40 Ток-шоу Томаша Лiса.
23.45 Панорама.
00.25 Олександра Пол у трилерi 
“Помста коханого” - Канада, 
2005. Чоловiк звинувачує у смертi 
дружини психолога, який ви-
ступає на радiо.
02.10 “I Брiджитт створила 
Бардо” - док.фiльм.

05.40 Факти тижня з Окса-
ною Соколовою 
06.20, 07.50 Дiловi факти
06.30, 08.00, 09.00, 01.25, 
03.55 Погода
06.35, 08.35 300 сек/год
06.40 Свiтанок. Дитяча 
програма
07.05, 11.10 Анекдоти по-
українськи
07.45, 08.45 Факти. Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.20 Спорт
08.05 Про-Ziкаве.ua
09.05 “Солдати”. Т/с
11.50 Козирне життя
12.45 Факти. День
13.00 Каламбур
13.25 “Зорянi вiйни-5: 
Iмперiя наносить удар у 
вiдповiдь”. Х/ф
16.35 “Агент нацiональної 
безпеки”. Т/с
17.35 “Таємницi слiдства”. 
Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм
19.50 “Вулицi розбитих 
лiхтарiв-9.5”. Т/с
20.50 “Братани”. Т/с
21.50 “Сильнiше вогню”. Т/с
23.00 Свобода слова з 
Андрiєм Куликовим
01.30 Надзвичайнi новини
01.55 “Закохатись у сусiдку”. 
Х/ф (2)
03.30 Факти
04.00 Свобода слова з 
Андрiєм Куликовим

06.30 Концерт “Хорошi 
пiснi”
08.15 Концерт 
Н.Могилевської “Цей 
танець”
10.05 “Караоке на майданi”
10.45, 20.15 Т/с “Крем”
11.30 “Смiшнi пiснi про 
головне”
12.45 Х/ф “Зведи мене з 
розуму”
14.30 Х/ф “Скажи хоч 
щось”
16.30, 19.30, 22.30, 02.25 
ТСН: “Телевiзiйна Служба 
Новин”
16.50 Х/ф “Про любов”
19.10 “Погода”
19.15 “ТСН. Варта”
21.15 Т/с “Маргоша - 2” (2)
22.55 “Проспорт”
23.00, 02.55 Х/ф “Спiвчуття 
панi Помстi” (2)
01.25, 04.50 “Документ”
05.50 “Тарапунька i Штеп-
сель пiд хмарами”

05.15 Т/с “Петя Непере-
вершений”
06.00 Т/с “Євлампiя 
Романова. Слiдство веде 
дилетант-3”
06.50, 07.10, 07.35, 08.40 
“Пiдйом”
06.55, 12.50, 14.50 Т/с 
“Друзi”
07.30, 08.30, 19.20, 01.00 
Погода
09.00 М/с “Велике 
мультиплiкацiйне шоу”
09.10 Х/ф “Гремлини-2. 
Нова партiя”
11.30, 19.25 Т/с “Кадети”
13.30, 19.00, 00.35 Репортер
13.35 М/с “Табiр Лазло”
13.55 М/с “Полiцейська 
академiя”
14.30, 15.45 Teen Time
14.35 Т/с “Як я познайо-
мився з вашою мамою-3”
15.50, 20.20 Т/с “Ранетки”
16.50, 21.15 Т/с “Татусевi 
дочки”
18.00, 22.20 Т/с “Щасливi 
разом” (2)
19.15, 00.55 Спортрепортер
23.20 Т/с “Грань” (2)
01.05 Служба розшуку 
дiтей

Протистояння шкiл”
12.50 “Битва екстрасенсiв”
13.50 “Чужi помилки. Свята 
правда”
16.00 “Моя правда. Щасли-
ва зiрка Юрiя Нiколаєва”
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”
18.10, 22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
19.15 “У пошуках iстини. 
Олекса Довбуш: кохання 
карпатського розбiйника”
20.15 “Чужi помилки. Удар 
iз минулого”
21.30 Т/с “Кулагiн i Парт-
нери” (1)
23.20 “Моя правда. Юрiй 
Бєлов: божевiлля”
00.15 “Вiкна-Спорт”
00.45 Х/ф “Повернення 
“Святого Луки” (1)
02.20 Х/ф “Днi Турбiних”

06.00 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00 Подiї
06.45, 17.25, 19.25 Погода
06.50, 17.30 Критична точка
07.30 Срiбний апельсин
08.10 Т/с “Слiд” (29 с) 
09.00 Т/с “Безмовний 
свiдок 2” 
10.00 Т/с “Платина - 2” (6 с) 
11.00 Т/с “Моя улюблена 
вiдьма” (1,2 с) 
12.00 Т/с “Колись прийде 
кохання” (166 с) 
13.00 Т/с “Скажена” (1,2 с) 
15.00 Т/с “Слiд” (30 с) 
15.50 Федеральний суддя
17.20, 19.20 Спортивнi подiї
18.00 Т/с “Колись прийде 
кохання” (167 с) 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Слiдопит” (5 с) 
21.20 Х/ф “Подвiйний 
форсаж” (2)
23.40 Т/с “Жнець” (11 с) (3)
00.20 Х/ф “Слiпа лють” (2)
З 01.30 до 05.00 
Профiлактика передаваль-
ного устаткування

Aktualności

Новини

04.50 “ТелеШанс”
06.20 “Документальний 
детектив. Справа честi”
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини”
06.55, 08.10 “Бiзнес+”
07.00 Т/с “Вона написала 
убивство”(1)
08.15, 15.00 “Давай одру-
жимося”
09.30 Х/ф “Вбивство в 
дачний сезон” (1)
11.50 “Битва екстрасенсiв. sondaz.wp.pl

nra.pl

06.10 “Гiд: перший погляд”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 17.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.10 “Формула любовi”
10.05, 20.30 Т/с “Обручка”. 

05.15 Служба розшуку 
дiтей
05.10 Країна має знати. 
Костянтин Стогнiй 

07.00, 06.30 AutoEVO
07.40 Д/п "Гiд по країнах свiту"
08.50 Д/п "Рятiвники черепах"
09.50 "Городок"
10.30 Х/ф "Анiскiн i Фантомас" (1)
13.10 Д/п "Лють слона"
14.20 Х/ф "Мережа"
16.50 Т/с "Холостяки"
19.00 Т/с "Євлампiя Романова" (1)
20.00 Т/с "Солдати" (1)
22.00 Х/ф "Полiцейська академiя"
00.00 Т/с "Мiсiя ясновидiння" (2)
01.00 - 06.00 ПРОФIЛАКТИКА

Інновації у галузі 
інформації
Протягом двох днів у Луцьку обговорювали осо-
бливості використання інформаційних технологій 
в управлінні містом, підприємствами, установами, 
організаціями різних форм власності.

6-7 вересня у приміщенні Народного 
дому “Просвіта” тривав Міжнародний 
інноваційний форум, який зібрав біль-
ше 100 учасників з різних міст та країн. 
Форум працював у форматі двох секцій 
— доповідей та виставки ІТ-технологій, 
основними цілями яких було сприяння 
діалогу й обмін досвідом.

Свої інноваційні пропозиції предста-
вила компанія “Інком”. Вони стосували-
ся формування цифрового міста, впро-
вадження єдиної системи безпеки міста, 
автоматизованої системи управління для 
підприємств житлово-комунального 
господарства. Досвідом впровадження 
технологічної ініціативи “Створення 
міської інформаційної мережі та раді-
орелейної лінії зв'язку для міста Славу-

тич” поділилося ЗАТ “Датагруп”.
На форумі також були представлені 

іноземні інноваційні пропозиції. Зокре-
ма, представники Словаччини предста-
вили електронний квиток у громадсько-
му транспорті, литовці запропонували 
увазі учасників рішення для програм 
лояльності та корпоративних платіжних 
карток, платіжні термінали з самооб-
слуговування, інтегровані рішення для 
касових терміналів, системи корпора-
тивної звітності та аналітики, росіяни 
представили інформаційно-аналітичну 
підсистему моніторингу стану житлово-
комунального господарства.

Своє слово сказали і науковці Луцька, 
доповідаючи про інформаційне забез-
печення маркетингу міста, інформацій-
ні основи просторового розвитку міста, 
впровадження інформаційних техноло-
гій в медицині.

Окрім цього, учасники форуму об-
говорили особливості інформаційної 
медичної системи, сучасного муніци-
пального Call-центру, геоінформацій-
них технологій в управлінні містом, ав-
томатизованих систем управління для 
підприємств  житлово-комунального 
господарства, впровадження єдиної ін-
формаційної системи управління бю-
джетом міста, подання податкової звіт-
ності засобами комунікаційного зв'язку, 
системи електронного документообігу 
та мультимедійного автоматизованого 
комплексу керування громадським тран-
спортом.

Наталія ДЕНИСЮК

Innowacje w branży 
informacyjnej
W ciągu dwóch dni w Łucku rozmawiano o wykorzy-
staniu technologii informacyjnych w zarządzaniu 
miastem, przedsiębiorstwami, instytucjami i organiza-
cjami różnych form własności.

6-7 września w Narodowym domu 
“Proswita” odbyło się Międzynarodowe 
Forum Innowacyjne, na którym zebrało 
się około 100 uczestników z różnych miast 
i krajów. Program Forum obejmował dwa 
panele dyskusyjne, referaty i wystawę tech-
nologii informacyjnych, a jego głównym 
celem był dialog i wymiana doświadcze-
niem.

Swoje propozycje innowacyjne przed-
stawiła firma “Incom”. Dotyczyły one 
kształtowania cyfrowego miasta, wdroże-
nia jednolitego systemu bezpieczeństwa 
miasta, automatyzowanego systemu za-
rządzania przedsiębiorstwami gospodar-
ki komunalnej i mieszkaniowej. Przed-
siębiorstwo “Datagroup” podzieliło się 
doświadczeniem z wdrażania inicjatywy 
technologicznej “Kształtowanie miejskiej 
sieci informacyjnej i komunikacji radiowej 
w mieście Sławutycz”.

Na forum zostały również przedstawio-
ne propozycje innowacyjne innych krajów. 
Na przykład Słowacy przedstawili bilet 
elektroniczny w komunikacji miejskiej. Li-
twini zaprezentowali uczestnikom forum 
projekt programów lojalnościowych i kart 
płatniczych w korporacjach, samoobsłu-
gowe terminale płatnicze, wspólne urzą-
dzenia dla terminali kasowych, systemu 
sprawozdawczości i analityki korporacyj-
nej. Rosjanie przedstawili informacyjno-
analityczny podsystem monitoringu go-
spodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Swoje propozycje przedstawili także 
naukowcy, opowiadając o zabezpieczeniu 
informacyjnym marketingu miasta, pod-

stawach informacyjnych rozwoju miasta i 
wdrożeniu technologii informacyjnych w 
medycynie.

Oprócz tego, uczestnicy forum dysku-
towali na temat właściwości informacyj-
nego systemu medycznego, współczes-
nego municypalnego Call-centrum, oraz 
technologii geoinformacyjnych w zarzą-
dzaniu miastem. Omawiano ponadto  za-
gadnienia wdrożenia jednolitego systemu 
informacyjnego zarządzania budżetem 
miasta, sprawozdawczości podatkowej 
przy pomocy sieci komunikacyjnych, sy-
stemu elektronicznego obiegu dokumen-
tów i multimedialnego automatyzowane-
go kompleksu zarządzania komunikacją 
miejską.

Natalia DENYSIUK

Nagrody dla zwyciężcόw
6 października odbyła się w gmachu biblioteki Uniwersytetu Wołyń-

skiego uroczystość  wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego na 
prace inspirowane utworami Juliusza Słowackiego. Zdobywcy 3 pierwszych 
miejsc oraz osoby i szkoły uhonorowane wyróżnieniami otrzymały nagro-
dy rzeczowe i dyplomy z rąk Konsula Generalnego RP w Łucku Tomasza 
Janika.

Нагороди для переможців 
6 жовтня у приміщенні бібліотеки Волинського національного уні-

верситету імені Лесі Українки відбулося урочисте нагородження лау-
реатів мистецького конкурсу ілюстрацій до творів Юліуша Словаць-
кого. Нагороди і дипломи переможцям та учасникам конкурсу вручив 
Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку Томаш Янік.

W sobotę 3 października w 
całej Polsce adwokaci udzielali 
bezpłatnych porad najbardziej 
potrzebującym. To druga tego 
typu inicjatywa Adwokatury 
zorganizowana na skalę ogól-
nopolską i zarazem największe 
takie przedsięwzięcie w histo-
rii. W akcji wzięła udział rekor-
dowa liczba 843 adwokatów i 
aplikantów adwokackich.

Naczelna Rada Adwokacka 
już po raz drugi organizuje 
ogólnopolską akcję bezpłat-
nych porad adwokackich dla 
osób w trudnej sytuacji mate-
rialnej i życiowej, potrzebują-
cych fachowej pomocy adwo-
kata. Akcja objęła 181 miast, 
w tym wszystkie wojewódzkie, 
wiele powiatowych, a także 
mniejsze ośrodki.

У суботу 3 жовтня у всій 
Польщі адвокати надавали 
безкоштовні поради тим, хто 
їх найбільше потребував. Це 
друга така ініціатива адока-
тів, яка організована на тери-
торії цілої Польщі, і одночас-
но найбільший такий захід в 
історії. В акції взяла участь 
рекордна кількість адвокатів 
і адвокатських стажистів – 
843 особи.

Головна адвокатська рада 
вже вдруге організувала за-
гальнопольську акцію без-
коштовних адвокатських по-
рад для осіб, які знаходяться 
у скрутному матеріальному 
становищі і потребують про-
фесійної допомоги адвоката. 
Акція охопила 181 міст, зо-
крема, всі воєводські, бага-
то повітових, а також менші 
центри.

Największe autorytety Pola-
ków to rodzice i papież Jan Pa-
weł II - wynika z najnowszego 
sondażu CBOS. 

Polacy są podzieleni co do 
korzystania w życiu z wiedzy i 
doświadczeń własnych lub in-
nych osób. Prawie połowa (48 
proc.) uważa, że "w życiu lepiej 
uczyć się na własnych błędach". 
Tyle samo jest zdania, że "lepiej 
korzystać z wiedzy i doświad-
czeń innych".

Badani, którzy dostrzegają 
autorytety w życiu publicznym, 
najczęściej wymieniali osobę 
Jana Pawła II (59 proc.). Zde-
cydowanie mniej ankietowa-
nych (5 proc.) wskazało Lecha 
Wałęsę czy Józefa Piłsudskiego. 
Na dalszych miejscach znalazł 
się Władysław Bartoszewski (3 
proc.), Aleksander Kwaśniewski 
(2 proc.), Donald Tusk (2 proc.) 
i Jolanta Kwaśniewska (1 proc.).

Найбільшими авторите-
тами для поляків є батьки і 
папа Іван Павло II. Такі дані 
подає Центр дослідження 
громадської думки. 

Поляки відповідали на 
питання про те, чи потрібно 
опиратися в житті на власні 
знання та досвід, чи на досвід 
інших. Майже половина рес-
пондентів (48 %) вважає, що “у 
житті краще вчитися на влас-
них помилках”. Стільки ж ду-
має, що “краще користуватися 
знаннями і досвідом інших”.

Серед авторитетних пу-
блічних осіб респонденти 
найчастіше називали Івана 
Павла II (59 %). Набагато 
менше анкетованих (5 %) на-
звали Леха Валенсу та Юзефа 
Пілсудського. Наступними 
в рейтингу опинилися Вла-
дислав Бартошевський (3 %), 
Олександр Квасневський (2 
%), Дональд Туск (2 %) і Йо-
ланта Квасневська (1 %).
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06.00 “Доброго 
ранку, Україно!”

06.00 Ранкова молитва
06.05, 08.45 Православ-
ний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.15, 07.15, 08.10 Спорт
06.20 Аграрна країна
06.25, 07.20, 08.15 По-
года
06.30, 07.25, 08.20 Подiї 
очима майбутнього
06.40, 07.30, 08.25 567 - 
Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
08.50 М.Поплавський 
запрошує....
09.00 РАНОК з Першим
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Дiловий свiт
09.15 Погода
09.25 Прес-анонс
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 Т/с “Стеж за 
мною” 29 серiя
11.15 Служба розшуку 
дiтей
11.25 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 Український вимiр
13.10 “Знайдемо вихiд” 
з Н. Розинською
14.00 Молитва за 
Україну “Пiд покровом 
Пресвятої Богородицi”
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
15.55 Фестиваль ди-
тячої творчостi “Свiт 
талантiв” 1ч.
16.40 Iндиго
17.15 Т/с “Стеж за 
мною” 30 серiя
18.05 Ситуацiя
18.15 Погода
18.25 Український вимiр
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/
19.00 Точка зору
19.30 Дiловий свiт
19.40 Свiт спорту
19.50 Погода
20.00 Особливий погляд
20.35 Громадська варта
21.00 Новини
21.20 Всенародне об-
говорення конституцiї 
В.Ющенка

06.00, 05.35 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 03.30 Подiї
06.40, 17.20, 03.50 
Спортивнi подiї

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00, 14.00 “Сабрина, 
юна вiдьма” “Клуб 
“Сiдло”.
10.00, 18.00 “Свiт за 
сiмейством Кепських”.
11.00 “Далеко вiд но-
силок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Приймальний 
покiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.00 Томмi Лi Джонс 
у трилерi “Загнаний” 
- США, 2003. Вiн сам 
його навчив мистецтву 
вбивати, а тепер змуше-
ний на нього полювати.
23.10 “С.S.I.”
01.25 “Буран сторiччя” - 
трилер, США, 1999. Де-
мон тероризує мiстечко 
на островi.
03.05 Нагорода гаран-
тується.
04.05 Таємницi долi.
05.00 Заборонена камера.

04.50 “ТелеШанс”
06.20 “Документальний 
детектив. Коли мило-
сердя вбиває”
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини”
06.55, 08.10 “Бiзнес”
07.00 Т/с “Вона написа-
ла убивство”(1)
08.15, 15.00 “Давай 
одружимося”
09.15 Х/ф “Знак долi” (1)
12.05 “Нез’ясовно, але 
факт”
13.05 “Битва 
екстрасенсiв”
14.05 “Чужi помилки. 
Удар iз минулого”
16.00 “Моя правда. 
Юрiй Бєлов: божевiлля”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.10 Т/с “Доктор 
Хаус”(1)
19.10 “Правила життя. 
“Е”: ознака смертi”
20.15 “Чужi помилки. 
Дiагноз: любов”
21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” (1)
22.20 Т/с “Доктор Хаус” 
(1)
23.20 “Моя правда. 
Микола Гринько. Любов 
папи Карло”
00.20 “Вiкна-Спорт”
00.45 Х/ф “Версiя пол-
ковника Зорiна” (1)
02.15 Х/ф “Днi 
Турбiних” (1)

06.10, 03.15 “Гiд: пер-
ший погляд”.
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.10 Т/с “Марш Ту-
рецького-2”.
10.00, 20.30 Т/с “Об-
ручка”. 
11.00, 19.00 Т/с 
“Кармелiта. Циганська 
пристрасть” 
12.10 “Знак якостi”. ?рис 
молочний.
12.50 Т/с “Сiмейнi 
таємницi” 
13.50 “Фантастичнi 
iсторiї. Телепатiя. За-
клик кровi”.
14.50 Т/с “Галина”. 
16.00 “Ключовий 
момент”.
17.00 Програма 
“Зрозумiти. Пробачити”
18.15, 04.05 “Судовi 
справи”.
20.00, 01.55 
“Подробицi”.
21.30 Т/с “Зачароване 
кохання-2”.
23.35 “Секретнi iсторiї. 
Трикутник смертi”.
00.55, 04.50 “Ударна 
хвиля”. 2с.
02.25 Телевiзiйна служ-
ба розшуку дiтей
02.30 Т/с “Двiчi в життi” 
05.40 “Уроки тiтоньки 
Сови”

06.10 “Служба розшуку 
дiтей”
06.15, 03.00 Т/с “Циган-
ське серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 16.30, 
19.30, 22.30, 02.35 ТСН: 
“Телевiзiйна Служба 
Новин”
07.05 М/с “Усi собаки 
потрапляють до раю”
09.05, 19.15 “ТСН. 
Варта”
09.45, 10.20, 17.50, 18.30 
Т/с “Татусевi дочки”
10.50, 20.15 Т/с “Крем”
12.05 Т/с “Некраса по-
американськи”
13.00 Т/с “Район 
Беверлi-Гiллз”
14.00 Т/с “Район Мел-
роуз”
15.00 Т/с “Усi жiнки - 
вiдьми”
15.55 “Шiсть кадрiв”
16.50 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.10 “Погода”
21.15 Т/с “Маргоша - 2” 
(2)
22.55 “Проспорт”

21.25 Дiловий свiт
21.40 Свiт спорту
21.55 Погода
22.05 Д/ф “Митрополит 
Петро Могила”
22.35 Прес-анонс
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої особи
00.10 Служба розшуку 
дiтей
00.15 Iнтерактивний 
проект”Острiв скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класiк-прем’єр. 
Сторiнками програм, 
джаз
02.20 Служба розшуку 
дiтей
02.25 Фестиваль 
мистецтв України. 
Харкiвська область
04.30 Життя триває...
04.55 Легко бути 
жiнкою
05.50 Служба розшуку 
дiтей

археологiї” 7 серiя
20.40 Ситуацiя
21.00 Новини
21.20 Всенародне об-
говорення конституцiї 
В.Ющенка
21.25 Дiловий свiт
21.40 Свiт спорту
21.55 Погода
22.05 Д/ф “Павло 
Вiрський - назавжди”
22.45 Прес-анонс
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої особи
00.10 Служба розшуку 
дiтей
00.15 Iнтерактивний 
проект”Острiв скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класiк-прем’єр, шоу 
№4, 2ч.
02.25 Служба розшуку 
дiтей
02.35 Д/с “Загадки 
археологiї” 7 серiя
03.05 Телевiзiйний 
журнал “Околиця”
03.35 “Попередження” з 
М. Вереснем
04.30 Життя триває...
04.55 Легко бути 
жiнкою
05.50 Служба розшуку 
дiтей

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 16.10, 21.05 Про-
гноз погоди.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Для дiтей.
10.30 Мультсерiал.
11.00 “Обмiн”.
11.30 Телемагазин.
12.05 Мiж матусями
12.25 “Бачення майбут-
нього”.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Екологiчний 
репортер.
13.40, 19.00 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”.
14.05, 18.35 “Клан”.
14.35, 19.30 “Угадай 
мелодiю”.
15.00 Доторкнися до 
життя.
15.30 Рай.
16.10 Пристань”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
21.15 Футбол. Польща-
Словаччина.
23.40 Слiдами.
00.10 Власними очима.
01.15 “Грати по пам’ятi”,

TV

Вiвторок,
13 жовтня

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 

07.15 Телекрамничка.
07.50 Репортаж.
08.15 “Скарби мину-
лого”.
08.50 Мультсерiал.
09.10, 21.05 “Кольори 
щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.
11.55 “Моя сiмейка”.
12.30 “Я мислю...”.
14.00 “У серце циклона”.
14.55 “Магнум”.
16.00 “Форт Бойярд”.
17.00, 21.40 “Мосто-
вяки”.
17.55 “М.A.S.H.”
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Колесо фортуни.
19.30 “Златопольськi”.
20.05 “Гiльйотина”.
20.45 “Густав Холоубек 
не тiльки про театр”.
22.45 Експрес-репортер.
23.45 Панорама.
00.25 “Настав час уми-
рати” - драма, РП, 2007.
02.20 “200 сигарет” - 

Середа, 
14 жовтня

07.00 “Кава або чай”.
09.45 Розмова Оди-
нички.
10.00, 18.15 “Одиничка”. 
Програма для дiтей.
10.25, 18.50 
“Лабораторiя XXI 
столiття”. Тележурнал.
10.45 “Схудни. Програ-
ма порад”. Тележурнал.
11.05 Польща стає 
гарнiшою.
11.30 Репортаж.
11.55, 19.05, 06.45 Поль-
ща манiвцем.
12.10 Запрошення.
12.30, 19.50, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.15, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Прокляте мiсце”. 
Документальний цикл.
14.00, 21.35, 04.10 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.30, 00.00, 06.05 Ток-

07.15 Телекрамничка.
07.45 Знаки часу.
08.10 “Скарби мину-
лого”.
08.50 Мультсерiал.
09.10, 21.05 “Кольори 
щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.
11.55 “Гiльйотина”.
12.30 “Я мислю...”.
15.00 “Дочки Маклеода”.
15.55 “Загадкова 
бiлявка”.
17.00 “Мостовяки”.
17.55 “M.A.S.H.”.
18.30 Локальна про

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.50, 
00.25, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 17.50, 
23.50, 03.20, 04.55 “По-
года в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
15.30 “Не перший по-
гляд”
16.20 “Погода в Укра-
ине”
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30 “Особливо небез-
печно”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київський 
час”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)

07.00 “Кава або чай”.
09.45 Розмова Оди-
нички.
10.00, 18.15 “Домiсi”. 
Програма для дiтей.
10.25, 18.40 “Книжкова 
мiль”. Тележурнал.
10.35 Медичний теле-
журнал.
10.55 “Мандрiвник”. 
Тележурнал.
11.20 Розмова на тему.
11.30, 19.05 “Не-
звичайна подорож 
людей та речей”. Цикл 
репортажiв.
11.50 “У пана Бога в 
саду”. Т/с.
12.30, 19.50, 01.50 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.15, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Свiдки незвичай-
них iсторiй”. Тележур-
нал.
14.05, 22.10, 03.55 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.30, 00.10, 06.10 Варто 
обговорити.
15.20, 16.10 Перша 
футбольна лiга.
17.00 “Бригада кризи”. 
Концерт.
17.30 “Войтек Черов-
ський - босонiж свiтом”. 
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.55, 23.55 Культурно-
громадський тележур-
нал.
19.25 Польща стає 
гарнiшою.
20.15, 02.15 “На 
добранiч, малюки”.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз 

Новини.
09.10, 21.00 Прогноз 
погоди.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Дитсадок “1”.
10.30 Мультсерiали.
11.30 Телемагазин.
12.05 Кухня.
12.25 Мандрiвник.
12.45 Соцзабез для тебе.
12.50 Енциклопедичний 
словник ПНР.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Як у ЄС.
13.40, 19.00 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”.
14.10, 18.35 “Клан”.
14.35, 19.30 “Угадай 
мелодiю”.
15.00 “Навколо свiту з 
Тiппi”.
15.30 Виправлення до 
бiографiї.
16.10 “Ранчо”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
21.25 “Острiв Харпера”. 
22.20 “Лiбертi стоїть 
струнко”, ФРН-Канада.
00.00 Ток-шоу.
00.45 “Пiймати вбивцю”. 
02.15 Позначення.

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 
22.50, 00.25, 04.25 “По-
года на курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 23.50, 
03.20, 04.55 “Погода в 
Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20, 15.30 “Зверни 
увагу з Тетяною Рамус”
16.30 “Арсенал”
17.30 “Велика полiтика”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київський 
час”
19.00, 22.30, 00.00, 
03.00, 05.00 “Час новин” 
(рос.)
19.20 Iнформацiйний 
марафон “Час до 
виборiв”
19.30, 01.15 “Новий 
час”
20.20, 21.45 “Час до 
виборiв. Агiтацiю за-
боронено!”
20.30, 21.20, 01.40 “Час”
22.00, 02.30, 05.30 
“Акцент”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Рестораннi 
новини”
03.30 “Особливо небез-
печно”

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00, 14.00 “Сабрина, 
юна вiдьма” “Клуб 
“Сiдло”.
10.00, 18.00, 01.00 
“Свiт за сiмейством 
Кепських”.
11.00 “Далеко вiд но-
силок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Приймальний 
спокiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.

05.55, 02.50 Факти
06.20, 07.50 Дiловi 
факти
06.30, 08.00, 09.00, 01.20, 
03.20 Погода
06.35, 08.35 300 сек/год
06.40 Свiтанок. Дитяча 
програма
07.05 Анекдоти по-
українськи
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.15 Спорт
08.05 Про-Ziкаве.ua
09.05, 17.35 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
10.05 “Смак”. Кулiнарна 
програма
11.40 “Солдати”. Т/с
12.45 Факти. День
13.10 “Мисливцi за 
старовиною”. Т/с
14.10, 19.55 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-9.5”. Т/с
15.10, 21.00 “Братани”. 
Т/с
16.30, 22.05 “Сильнiше 
вогню”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.10 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм
00.00 Факти. Пiдсумок 
дня
00.15 Неймовiрна 
колекцiя мiстера Рiплi
01.25 “Джейн Доу: 
Зникнення”. Х/ф (2)

06.00 Служба розшуку 
дiтей
06.05, 02.50 Факти
06.20, 07.50 Дiловi 
факти
06.30, 08.00, 09.00, 01.15, 
03.10 Погода
06.35, 08.40 300 сек/год
06.40 Свiтанок. Дитяча 
програма
07.05 Анекдоти по-
українськи
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.05, 
01.00 Спорт
З 08.05 до 12.45 
мовлення каналу 
вiдбуватиметься тiльки 
на супутник
08.05 Про-Ziкаве.ua
09.05, 17.35 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
10.05 “Смак”. Кулiнарна 
програма
11.40 “Солдати”. Т/с
12.45 Факти. День
13.05 “Мисливцi за 
старовиною”. Т/с

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 08.45 Православ-
ний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.15, 07.15, 08.10 Спорт
06.20 Аграрна країна
06.25, 07.20, 08.30 По-
года
06.30, 07.25, 08.35 Подiї 
очима майбутнього
06.40, 07.30, 08.40 567 - 
Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.35 Будiвельний 
майданчик
08.15 Рейтингова па-
норама
08.50 М.Поплавський 
запрошує...
09.00 РАНОК з Першим
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Дiловий свiт
09.20 Погода
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 Т/с “Стеж за 
мною” 28 серiя
11.15 Служба розшуку 
дiтей
11.25 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 Український вимiр
13.15 Здоров’я
14.10 Автоакадемiя
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
15.55 М/ф “Хоробре 
серце”
16.15 М/ф “Фарбований 
лис”
16.30 Iндиго
17.00 М/с “Моко - дитя 
свiту”13с. (заключна)
17.15 Т/с “Стеж за 
мною” 29 серiя
18.05 Ситуацiя
18.15 Погода
18.25 Український вимiр
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/
19.00 Точка зору
19.30 Дiловий свiт
19.40 Свiт спорту
19.50 Погода
20.00 Д/с “Загадки 

06.10 “Служба розшуку 
дiтей”
06.15, 02.55 Т/с “Циган-
ське серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 16.30, 
19.30, 22.30, 02.30 ТСН: 
“Телевiзiйна Служба 
Новин”
07.05 М/с “Усi собаки 
потрапляють до раю”
09.05, 19.15 “ТСН. 
Варта”
09.45 “Караоке на 
майданi”
10.50, 20.15 Т/с “Крем”
12.05 Т/с “Некраса по-
американськи”
13.00, 05.25 Т/с “Район 
Беверлi-Гiллз”
14.00 Т/с “Район Мелро-
уз”
15.00 Т/с “Усi жiнки - 
вiдьми”

ПРОФIЛАКТИКА
14.00, 19.00, 00.35 
Репортер
14.05 М/с “Велике 
мультиплiкацiйне шоу”
14.30, 15.45 Teen Time
14.35 Т/с “Як я по-
знайомився з вашою 

мамою-3”
14.50 Т/с “Друзi”
15.50, 20.20 Т/с “Ра-
нетки”
16.50, 21.20 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.00, 22.20 Т/с 
“Щасливi разом” (2)
19.15, 00.55 Спортре-
портер
19.20, 01.00 Погода
19.25 Т/с “Курсанти”
23.20 Т/с “Грань” (2)
01.05 Х/ф “Вiд заходу до 
свiтанку” (3)
02.45, 04.40 Студiя Зона 
ночi Культура
02.50 I буде новий день
03.40 Студiя Зона ночi
03.45 Невiдома Україна
04.45 Перемога над 
сонцем. Епiлог
05.10 Кiноальманах 
“Культурна спадщина”
05.20 Зона ночi

05.15 Т/с “Петя Непере-
вершений”
06.00 Т/с “Євлампiя Ро-
манова. Слiдство веде 
дилетант-3”
06.50, 07.10, 07.35, 08.40 
“Пiдйом”
06.55, 12.50, 14.50 Т/с 
“Друзi”
07.30, 08.30, 19.20, 01.00 
Погода
09.00 М/с “Велике 
мультиплiкацiйне шоу”

09.15 Х/ф “Потоп”
11.30, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
13.30, 19.00, 00.35 
Репортер
13.35 М/с “Табiр Лазло”
13.55 М/с “Полiцейська 
академiя”
14.30, 15.45 Teen Time
14.35 Т/с “Як я по-
знайомився з вашою 
мамою-3”
15.50, 20.20 Т/с “Ра-
нетки”
16.50, 21.15 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.00, 22.20 Т/с 
“Щасливi разом” (2)
19.15, 00.55 Спортре-
портер
23.20 Т/с “Грань” (2)
01.05 Служба розшуку 
дiтей
01.10 Х/ф “Школа 
негiдникiв”
02.40, 04.40 Студiя Зона 
ночi Культура
02.45 Казимир Великий, 
або Малевич селян-
ський
03.15 Українське бароко
03.40 Студiя Зона ночi
03.45 Невiдома Україна
04.45 Зима надiї
05.15 Зона ночi

04.50 “ТелеШанс”
06.20 “Документаль-
ний детектив. Творець 
президентiв”
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини”
06.55, 08.10 “Бiзнес”
07.00 Т/с “Вона написа-
ла убивство” (1)
08.15 Кiнець ефiру
УВАГА! ДО 12.45 - 
ПРОФIЛАКТИКА
12.45 “Битва 
екстрасенсiв”
14.05 Чужi помилки 
“Дiагноз: любов”
15.00 “Давай одружи-
мося”
16.00 “Моя правда. 
Микола Гринько. Любов 
папи Карло”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.10, 22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
19.15 “Зiркове життя. 
Вiдверто про перше 
кохання”
20.15 “Чужi помилки. 
Материнська любов”
21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” (1)
23.25 “Моя правда. 
Тетяна Самойлова”
00.25 “Вiкна-Спорт”
00.50 Х/ф “Чорний 
принц” (1)
02.30 Х/ф “Днi 
Турбiних” (1)

05.00, 05.35 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.20, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.25, 03.55 По-
года
06.50, 17.30, 03.00 Кри-
тична точка
07.30 Срiбний апельсин
08.10 Т/с “Слiд” (30 с) 
09.00, 04.00 Т/с “Без-
мовний свiдок 2” 
10.00 Т/с “Платина - 2” 

шоу Томаша Лiса.
15.25, 23.00, 04.35 “Вечiр 
Ласковика i Малиць-
кого”. Розважальна 
програма.
16.15 “Спринт крiзь 
iсторiю з Премисловом 
Бабiрзою”. Тележурнал.
16.45 Наш репортаж.
17.05 “Спробуємо 
разом”. Тележурнал для 
людей з обмеженими 
можливостями.
17.35 “Сага пологiв”. 
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.45 Пегас.
19.20, 01.15 “Дика Поль-
ща”. Тележурнал.
20.15, 02.15 “На 
добранiч, малюки”.
20.55, 02.55 Спорт.
21.05, 01.10 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.25 Тиждень 
Польщi.
22.15, 03.55 “Польща нас 
об’єднує”. Тележурнал.
23.05, 04.35 “Оборона 
Гдинi 1939”. Д/ф.
23.55 “Зроби це”. Про-
грама сатири.
01.00 Сервiс-IНФО 
вечiр.
01.40 Зiрки Польського 
кабаре.
05.30 “Незвичайна по-
дорож людей та речей”. 
Цикл репортажiв.

погоди.
21.40, 03.30 “Прокляте 
мiсце”. Документальний 
цикл.
22.40, 05.45 Наш репор-
таж.
23.00, 04.20 “Спринт 
крiзь iсторiю з Пре-
мисловом Бабiрзою”. 
Тележурнал.
23.25 “Сага пологiв”. 
Тележурнал.
23.45 Студiя Полонiї.
01.00 Сервiс-IНФО 
вечiр.
01.12 “Подорожi Макло-
вича”. Тележурнал.
01.35 Медичний теле-
журнал.
04.50 Снiданок на полу-
денок.

(7 с) 
11.00 Т/с “Моя улюбле-
на вiдьма” (3,4 с) 
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (167 с) 
13.00 Т/с “Скажена” 
(3,4 с) 
15.00 Т/с “Слiд” (31 с) 
15.50, 02.10 Федераль-
ний суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (168 с) 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Слiдопит” 
(6 с) 
21.20 Т/с “Платина - 2” 
(10 с) 
22.20 Х/ф “Параграф 
78” (2)
01.10 Т/с “Жнець” 
(12,13 с) (3)
04.45 Т/с “Скарби мерт-
вих” (5 с) (2)

19.20 Iнформацiйний 
марафон “Час до 
виборiв”
19.30, 01.15 “Новий час”
20.20, 21.45 “Час до 
виборiв. Агiтацiю за-
боронено!”
20.30, 21.20, 01.40 “Час”
22.00, 02.30, 05.30 “Вiкно 
в Європу”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Смачнi 
подорожi”
03.30 “Велика полiтика”

03.25 “Останнiй ремейк 
красунчика Жеста”. 
Х/ф (2)
04.45 “Вiйни з монстра-
ми”. Т/с
05.05 “Iнь! Янь! Йо!”. 
М/с

15.55 “Шiсть кадрiв”
16.50 Т/с “Не родись 
вродлива”
17.50, 18.30 Т/с 
“Татусевi дочки”
19.10 “Погода”
21.15 Т/с “Маргоша - 2” 
(2)
22.55 “Проспорт”
23.00, 03.25 Х/ф “Олд-
бой” (3)
01.30 “Документ”

06.45, 17.25, 03.55 По-
года
06.50, 17.30, 03.00 Кри-
тична точка
07.30 Срiбний апельсин
08.10 Т/с “Слiд” (31 с) 
09.00, 04.00 Т/с “Без-
мовний свiдок 2” 
10.00 Т/с “Платина - 2” 
(8 с) 
11.00 Т/с “Моя улюбле-
на вiдьма” (5,6 с) 
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (168 с) 
13.00 Т/с “Скажена” 
(5,6 с) 
15.00 Т/с “Слiд” (32 с) 
15.50, 02.10 Федераль-
ний суддя
18.00 Щиросерде ви-
знання
18.25 Футбол. Вiдбiрний 
матч до ЧМ-2010. 
Збiрна Андорри - 
Збiрна України
20.20 Т/с “Слiдопит” 
(7 с) 
21.20 Т/с “Платина - 2” 
(11 с) 
22.20 Х/ф “Перекладач-
ка” (трилер) (2)
01.00 Д/ф “Очманiла 
зiрка I. Аллегрової”
04.45 Т/с “Скарби мерт-
вих” (закл. с) (2)

06.10, 03.15 “Гiд: пер-
ший погляд”.
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.10 Т/с “Марш Ту-
рецького-2”
10.05, 20.30 Т/с “Об-
ручка”. 
11.00, 19.00 Т/с 
“Кармелiта. Циганська 
пристрасть” 
12.10 “Знак якостi”. 
Консерви “Тунець iз 
додаванням масла”
12.50 Т/с “Сiмейнi 
таємницi” 
13.50 “Секретнi iсторiї. 
Трикутник смертi”.
14.50 Т/с “Галина”. 
16.00 “Ключовий 
момент”.
17.00 “Зрозумiти. Про-
бачити”
18.15, 04.05 “Судовi 
справи”.
20.00, 01.55 
“Подробицi”.
21.30 Т/с “Зачароване 
кохання-2”.
23.35 “Таємницi 
столiття. 10 негренят 
Микити Хрущова”.
00.55, 04.50 “У пошуках 
правди. Нефертiтi. По-
вернення мумiї”.
02.25 Телевiзiйна служ-
ба розшуку дiтей
02.30 Т/с “Двiчi в життi” 
05.40 “Уроки тiтоньки 
Сови”

23.00, 03.40 Х/ф “Три 
екстрими” (3)
01.35 “Документ”
05.45 Українськi 
мультфiльми

14.05, 19.55 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-9.5”. Т/с
15.10, 21.00 “Братани”. 
Т/с
16.30, 22.00 “Сильнiше 
вогню”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.10 “Патрiарх. Молит-
ва за Україну”. Д/ф
19.25, 23.10 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм
00.00 Факти. Пiдсумок 
дня
00.10 Неймовiрна 
колекцiя мiстера Рiплi
01.25 “Джейн Доу: Ба-
чиш - не бачиш”. Х/ф (2)
03.15 “Дрiбниця пiд на-
звою убивство”. Х/ф (2)
04.40 “Вiйни з монстра-
ми”. Т/с
05.05 “Iнь! Янь! Йо!”. 
М/с

22.00 “Койот потвор-
ний” - США, 2000. 
Дiвчина iз провiнц
00.10 “Гарячi голови 
2”02.00 Нагорода гаран-
тується.
03.00 Заборонена 
камера.
04.00 Таємницi долi.
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06.00 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.20, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.25, 03.55 По-
года
06.50, 17.30, 03.00 Кри-
тична точка
07.30 Срiбний апельсин
08.10 Т/с “Слiд” (33 с) 
09.00 Т/с “Безмовний 
свiдок 2” 
10.00 Т/с “Платина - 2” 
(10 с) 

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00, 14.00 “Сабрина, 
юна вiдьма”.
10.00, 18.00 “Свiт за 
сiмейством Кепських”.
11.00 “Далеко вiд но-
силок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Приймальний 
покiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.00 “С.S.I.”.
22.00 “Люди Х” - н/ф 
бойовик, США, 2000. 
Екранiзацiя комiксiв 
про мутантiв.
00.15 “Розпачливi до-
могосподарки”.

04.50 “ТелеШанс”
06.20 “Документаль-
ний детектив. Едем за 
гратами”
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини”
06.55, 08.10 “Бiзнес”
07.00 Т/с “Вона написа-
ла убивство” (1)
08.15, 15.00 “Давай 
одружимося”
09.15 Х/ф “Афоня” (1)
11.50 “Фантастичнi 
iсторiї. Юрiй Лон-
го. Таємницi бiлого 
чаклуна”
12.50 “Битва 
екстрасенсiв”
13.50 “Чужi помилки. 
Материнська любов”
16.00 “Моя правда. 
Тетяна Самойлова”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.10, 22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
19.15 “Моя правда. Лай-
ма Вайкуле. Перемогти i 
вижити”
20.15 “Чужi помилки. У 
полонi спокуси”
21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” (1)
23.30 “Моя правда. 
Любов Успенська”
00.30 “Вiкна-Спорт”
00.55 Х/ф “Перстень iз 
Амстердаму” (1)
02.25 Х/ф “Дiловi люди” 

06.05, 02.45 Факти
06.20, 07.50 Дiловi факти
06.30, 08.00, 09.00, 01.20, 
03.15 Погода
06.35, 08.35 300 сек/год
06.40 Свiтанок. Дитяча 
програма
06.05 Анекдоти по-
українськи
07.45, 08.45 Факти. Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.10 Спорт
08.05 Про-Ziкаве.ua
09.05, 17.35 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
10.05 “Смак”. Кулiнарна 
програма
11.40 “Солдати”. Т/с
12.45 Факти. День
13.10 “Мисливцi за 
старовиною”. Т/с
14.10, 19.55 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-9.5”. Т/с
15.10 “Братани”. Т/с
16.30 “Сильнiше вогню”. 
Т/с
18.45 Факти. Вечiр

06.00, 05.35 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.20, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.25, 03.55 По-
года
06.50, 17.30, 03.00 Кри-
тична точка
07.30 Срiбний апельсин
08.10 Т/с “Слiд” (32 с) 
09.00, 04.00 Т/с “Без-
мовний свiдок 2” 
10.00 Т/с “Платина - 2” 
(9 с) 

07.30 Телекрамничка.
08.05 “Скарби мину-
лого”.
08.35 Мультсерiал.
09.10, 21.05 “Кольори 
щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.
11.55 “Гiльйотина”.
12.30 “Я мислю...”.
13.55 “Вторгнення 
медуз”.
15.00 “Дочки Маклеода”.
15.55 Недiльний вечiр.
16.55 “Екзамен з життя”.
17.50 “M.A.S.H.”.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Один з десяти.
19.30 Босонiж свiтом.
20.00 Виграють дiти.
20.35 “Сiм головних 
грiхiв”.
21.40, 02.15 “Доктор 
Хауз”.
22.40 “Танцюристи”.
23.45 Панорама.
00.25 “Третiй офiцер”.
01.25 “Очi Анджели”.
03.05 Чотири стихiї 
в музицi Шопена. 
Концерт.

мультиплiкацiйне шоу”
09.30 Х/ф “Арлетт”
11.30, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
13.30, 19.00, 01.05 
Репортер
13.35 М/с “Табiр Лазло”
13.55 М/с “Полiцейська 
академiя”
14.30, 15.45 Teen Time
14.35 Т/с “Як я по-
знайомився з вашою 
мамою-3”
15.50, 20.25 Т/с “Ра-
нетки”
16.50 Т/с “Татусевi 
дочки”
18.00 Т/с “Щасливi 
разом” (2)
19.15, 01.20 Спортре-
портер
21.30 Х/ф “Корабель-
примара” (2)
23.20 Скетч-шоу “Файна 
Юкрайна”
00.05 Камедi-клаб Росiя
01.30 Х/ф “Онук 
Гагарiна”
02.50, 04.50, 05.45 Студiя 
Зона ночi Культура
02.55, 04.55 Українцi 
Надiя
03.50 Студiя Зона ночi
03.55 Невiдома Україна
05.50 Кузня неiмущих
06.15 Зона ночi

мультиплiкацiйне шоу”
09.30 Х/ф “Школа 
негiдникiв”
11.30, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
13.30, 19.00, 00.35 
Репортер
13.35 М/с “Табiр Лазло”
13.55 М/с “Полiцейська 
академiя”
14.30, 15.45 Teen Time
14.35 Т/с “Як я по-
знайомився з вашою 
мамою-3”
15.50, 20.20 Т/с “Ра-
нетки”
16.50, 21.15 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.00, 22.20 Т/с 
“Щасливi разом” (2)
19.15, 00.55 Спортре-
портер
23.20 Т/с “Грань” (2)
01.05 Служба розшуку 
дiтей
01.10 Х/ф “Арлетт”
02.40, 04.40 Студiя Зона 
ночi Культура
02.45 Школа 
спектралiзму
03.15 Українська худож-
ня школа
03.40 Студiя Зона ночi
03.45 Невiдома Україна
04.45 Писанки
05.10 Зона ночi

06.10, 02.40 “Гiд: перший 
погляд”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.10 Т/с “Марш Турець-
кого-2”
10.05, 20.30 Т/с “Обручка”. 
11.05 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть” 
12.10 “Знак якостi”. Вино 
“Там’янка”.
12.50 Т/с “Сiмейнi 
таємницi” 
13.50 “Бiлий циган. 
Мстислав Запашний”.
14.50 Т/с “Галина”. За-
ключна серiя. 
16.00 “Ключовий момент”.
17.00 “Зрозумiти. Про-
бачити”
18.15, 03.25 “Судовi 
справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть”. 
20.00, 01.20 “Подробицi”.
21.30 “Велика полiтика з 
Євгеном Кисельовим”
00.15 “Секретнi iсторiї. 
Загибель Гагарiна. По-
вернення iстини”
01.55 Т/с “Двiчi в життi” 
04.10 “Ключовий момент”
04.55 М/с “Астро Бой-2” 
05.55 “Уроки тiтоньки 
Сови”

19.40 Свiт спорту
19.50 Погода
20.00 “Знайдемо вихiд” 
з Н. Розинською
21.00 Новини
21.20 Всенародне об-
говорення конституцiї 
В.Ющенка
21.25 Дiловий свiт
21.40 Свiт спорту
21.55 Право на захист
22.15 Автоакадемiя
22.45 Прес-анонс
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Погода
23.15 Вiд першої особи
00.10 Служба розшуку 
дiтей
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класiк-прем’єр, шоу 
№5, 1ч.
02.25 Соло для 
невiдомої спiвачки
03.05 Ситуацiя
03.15 Далi буде...
03.45 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк
04.10 Служба розшуку 
дiтей
04.20 Життя триває...
04.45 Легко бути 
жiнкою
05.40 Тиждень україн-
ської моди. Щоденник

ника”.
14.05, 18.35 “Клан”.
14.35, 19.30 Угадай 
мелодiю.
15.00 Власними очима.
16.10 “Отець Матеуш”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
21.25 “Кароль Войтила 
- Папа, який залишив-
ся людиною”, серiал, 
Iталiя, 2005.
00.20 “Легенда про 
Шукача”.
01.15 Бен Кiнгслi в н/ф 
трилерi “Особина”, н/ф 
трилер, США, 1995. 
Вiдтворена за неземним 
ДНК кровожерлива 
бестiя прагне до роз-
множення.
03.10 “Моя гiрша по-
друга”, комедiя, США, 
2006.

06.00 Служба розшуку 
дiтей
06.05, 02.55 Факти
06.20, 07.50 Дiловi 
факти
06.30, 08.00, 09.00, 00.55, 
03.15 Погода
06.35, 08.35 300 сек/год
06.40 Свiтанок. Дитяча 
програма
07.05 Анекдоти по-
українськи
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
00.05 Спорт
08.05 Про-Ziкаве.ua
09.05 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
10.05 “Смак”. Кулiнарна 
програма
11.40 “Солдати”. Т/с
12.45 Факти. День
13.10 “Мисливцi за 
старовиною”. Т/с
14.10, 19.55 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-9.5”. Т/с

TV

07.00 “Кава або чай?”. 
09.45 Розмова Оди-
нички.
10.00, 18.15 “Будиль-
ник”.
10.25 Майстри голу.
10.45, 17.05 “Рай”. Теле-
журнал.
11.10 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
11.40, 19.20 “По дорозi”.
12.30, 19.50, 01.50 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.15, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 Тиждень Польщi.
14.05 “Польща нас 
об’єднує”. Тележурнал.
14.20 “Кольори щастя”. 
Т/с.
14.50, 23.15, 04.55 “Обо-
рона Гдинi 1939”. Д/ф.
15.45 “Лабораторiя XXL 
столiття”. Тележурнал.
16.05, 00.30, 06.15 
“Бронiслав Вiлдстейн 
представляє”. Ток-шоу.
16.35 “Навколо шляху”. 
Тележурнал
17.30 “Подорож Макло-
вича”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес. 
18.40 “Казкар або у свiтi 
дитячої книги”. Теле-
журнал.

П'ятниця, 
16 жовтня

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 

07.00 “Кава або чай?”. 
09.45 Розмова Оди-
нички.
10.00, 18.35 “Для чого? 
Чому? Як?”. Тележурнал.
10.15 “Два свiти”. Т/с.
10.40, 01.20 Невiдкритi 
скарби.
11.05, 19.10 “Наший-
ник”. Д/ф.
11.40 “Шанс на успiх”. 
Концерт.
12.35, 19.45, 01.50 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.15, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 Не з далека, а з 
близька.
14.15, 19.25, 03.25 
Супутниковi хiти.
14.35 “Двi битви”. Д/ф.
15.00 Люблю тебе 
Польща.
16.25 Тележурнал 
репортерiв Експреса.
17.15 “Виховання 
молодi”. Репортаж.
17.35 “Поморськi 
пейзажi”. 
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Кошлатий iз 
плямами”. Програма 
для дiтей.
18.55, 06.25 Д/ф.
20.10, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.15 Прогноз 
погоди.
21.45 Вiдеотека дорос-
лої людини.
22.10, 03.40 “I в горi, i в 

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 16.10, 21.05 Про-
гноз погоди.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Що читати дитинi.
10.20 “Королi центра 
мiста”.
11.55 Золота субота.
12.35 Як схуднути.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Курс на прибуток.
13.40, 19.00 “Будинок 
парафiяльного свяще-

06.45 Телекрамничка.
07.20 “З висоти пташи-
ного польоту” - док.
серiал.
08.25 Мультсерiалы.
09.10 “Кольори щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.
11.55 ни.
12.30 “Я мислю...”.
15.05 “Дочки Маклеода”.
16.00, 19.30 Кабаре.
16.55 “Екзамен з життя”.
17.50 Вiдеотека дорос-
лої людини.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 “Люблю кiно”.
20.00 Загадкова блон-
динка.
21.05 “I в горi, i в 
радостi”.
22.10 Вiкторина.
23.45 Панорама.
00.25 Джеймi Лi 
Кертiс, Кевiн Клайн 
i Джон Клiз у комедiї 
“Рибка на iм’я Ванда” - 
Великобританiя, 1988.
02.20 “Чоловiк iншої 
жiнки” - драма, США, 
2002.
03.55 Футбол. ЧС до 20. 
Фiнал.

Четвер,
15 жовтня

“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.50, 
00.25, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
17.50, 23.50, 03.20, 04.55 
“Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 23.00, 01.00, 
04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
15.30 “Своїми очима”
16.30, 22.00, 02.30, 05.30 
“На межi”
17.30, 03.30 “Феєрiя 
мандрiв”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київський 
час”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)
19.20 Iнформацiйний 
марафон “Час до 
виборiв”
19.30, 01.15 “Новий час”
20.20, 21.45 “Час до 
виборiв. Агiтацiю за-
боронено!”
20.30, 21.20, 01.40 “Час”
21.00”Час новин”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Рестораннi 
новини”

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00, 14.00 “Сабрина, 
юна вiдьма”
10.00, 18.00 “Свiт за 
сiмейством Кепських”.
11.00 “Далеко вiд но-
силок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 “Сини або 
Тiльки через мiй труп!”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Приймальний 
покiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 “Втручання”.
21.00 “Нiчнi бесiди” - 
комедiя, РП, 2008.
23.15 “Корумпованi”.
01.15 “Гаражнi днi” - 
комедiя, Австралiя, 
2002. Важко пробитися 
наверх, якщо бара-
банщиця твоєї групи 
наркоманка, а менеджер 
- тюхтiй.
03.30 Нагорода гаран-
тується.
04.30 Таємницi долi.
05.30 Заборонена 
камера.

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 08.40 Православ-
ний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.15, 07.15, 08.10 Спорт
06.20 Аграрна країна
06.25, 07.20, 08.15 По-
года
06.30, 07.25, 08.20 Подiї 
очима майбутнього
06.40, 07.30, 08.25 567 - 
Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
08.50 М.Поплавський 
запрошує...
09.00 РАНОК з Першим
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Дiловий свiт
09.15 Погода
09.25 Прес-анонс
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 Т/с “Стеж за 
мною” 30 серiя
11.15 Служба розшуку 
дiтей
11.25 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 Український вимiр
13.15 Фольк-music
14.30 Хай щастить
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
15.55 Фестиваль ди-
тячої творчостi “Свiт 
талантiв” 2ч.
16.40 Iндиго
17.15 Т/с “Стеж за 
мною” 31 серiя
18.05 Ситуацiя
18.15 Погода
18.25 Український вимiр
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/
19.00 Точка зору
19.30 Дiловий свiт
19.40 Свiт спорту
19.50 Погода
20.00 Д/с “Загадки 
археологiї” 8 серiя
20.40 Ситуацiя
21.00 Новини
21.20 Всенародне об-
говорення конституцiї 
В.Ющенка
21.25 Дiловий свiт

21.40 Свiт спорту
21.55 Погода
22.00 Театр наркоманiв
22.45 Прес-анонс
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої особи
00.10 Служба розшуку 
дiтей
00.15 Iнтерактивний 
проект”Острiв скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Класiк-прем’єр. 
В.Сiренко - диригент
02.05 Служба розшуку 
дiтей
02.10 Д/с “Загадки 
археологiї” 8 серiя
02.40 Спiваємо фран-
цузькою 2ч.
03.30 Театр наркоманiв
04.10 ПроРегбi
04.30 Життя триває...
04.55 Легко бути 
жiнкою
05.50 Служба розшуку 
дiтей

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 08.40 Православ-
ний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.15, 07.15, 08.10 Спорт
06.20 Аграрна країна
06.25, 07.20, 08.15 По-
года
06.30, 07.25, 08.20 Подiї 
очима майбутнього
06.40, 07.30, 08.25 567 - 
Поїхали!!!!!
07.10 Ера бiзнесу
07.35 Будiвельний 
майданчик
08.50 М.Поплавський 
запрошує...
09.00 РАНОК з Першим
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Дiловий свiт
09.15 Погода
09.25 Прес-анонс
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 Т/с “Стеж за 
мною” 31 серiя
11.15 Служба розшуку 
дiтей
11.25 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 Український вимiр
13.15 Крок до зiрок
13.50 Вихiднi по-
українськи
14.30 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
15.30 Енергетична 
Україна
16.10 Кордон держави
16.25 М/ф “Олень та 
вовк”
16.40 Пазли
17.15 Т/с “Стеж за 
мною” 32 серiя
18.00 Тиждень україн-
ської моди. Щоденник
18.15 Погода
18.25 Український вимiр
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/
19.00 Точка зору
19.30 Дiловий свiт

06.05 “Служба розшуку 
дiтей”
06.10, 02.50 Т/с “Циган-
ське серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 16.30, 
19.30, 22.30, 02.20 ТСН: 
“Телевiзiйна Служба 
Новин”
07.05 М/с “Усi собаки 
потрапляють до раю”
09.05, 19.15 “ТСН. 
Варта”
09.45, 10.20, 17.50, 18.30 
Т/с “Татусевi дочки”
10.50, 20.15 Т/с “Крем”
12.05 Т/с “Некраса по-
американськи”
13.00, 05.20 Т/с “Район 
Беверлi-Гiллз”
14.00 Т/с “Район Мел-
роуз”
15.00 Т/с “Усi жiнки - 
вiдьми”
15.55 “Шiсть кадрiв”
16.50 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.10 “Погода”
21.15 Т/с “Маргоша - 2” 
(2)
22.55 “Проспорт”
23.00, 03.30 Х/ф “Я - 

06.05 “Служба розшуку 
дiтей”
06.10, 03.05 Т/с “Циган-
ське серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 16.30, 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
Служба Новин”
07.05 М/с “Усi собаки 
попадають до раю”
09.05, 19.15 “ТСН. 
Варта”
09.45, 10.20, 17.50, 18.30 
Т/с “Татусевi дочки”
10.50, 20.15 Т/с “Крем”
12.05 Т/с “Некраса по-
американськи”
13.00, 05.15 Т/с “Район 
Беверлi-Гiллз”
14.00 Т/с “Район Мел-
роуз”
15.00 Т/с “Усi жiнки - 
вiдьми”
15.55 “Шiсть кадрiв”

06.10, 03.15 “Гiд: пер-
ший погляд”.
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.10 Т/с “Марш Ту-
рецького-2”
10.05, 20.30 Т/с “Об-
ручка”. 
11.05 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть” 
12.10 “Знак якостi”. 
Крабовi палички
12.50 Т/с “Сiмейнi 
таємницi” 
13.50 “Таємницi 
столiття. 10 негренят 
Микити Хрущова”.
14.50 Т/с “Галина”. 
16.00 “Ключовий 
момент”.
17.00 “Зрозумiти. Про-
бачити”
18.15, 04.05 “Судовi 
справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть”. 
20.00, 01.55 
“Подробицi”.
21.30 Т/с “Зачароване 
кохання-2”.
23.35 “Бiлий циган. 
Мстислав Запашний”.
00.50 “Мисливець 
та жертва. Напад в 
Арктицi”.
02.25 Телевiзiйна служ-
ба розшуку дiтей
02.30 Т/с “Двiчi в життi” 
04.50 “Ключовий 
момент”
05.40 “Уроки тiтоньки 
Сови”

05.15 Т/с “Петя Непере-
вершений”
06.00 Т/с “Євлампiя Ро-
манова. Слiдство веде 
дилетант-3”
06.50, 07.10, 07.35, 08.40 
“Пiдйом”
06.55, 12.50, 14.50 Т/с 
“Друзi”
07.30, 08.30, 19.20, 01.00 
Погода
09.00 М/с “Велике 

05.10 Т/с “Петя Непере-
вершений”
05.55 Служба розшуку 
дiтей
06.00 Т/с “Євлампiя Ро-
манова. Слiдство веде 
дилетант-3”
06.50, 07.10, 07.35, 08.40 
“Пiдйом”
06.55, 12.50, 14.50 Т/с 
“Друзi”
07.30, 08.30, 19.20, 01.25 
Погода
09.00 М/с “Велике 

15.10 “Братани”. Т/с. 
Фiнал
16.30 “Американський 
нiнзя”. Х/ф
18.45 Факти. Вечiр
19.05 Добрi новини з 
Оленою Фроляк
19.15, 01.00 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм
21.00 Максимум в 
Українi
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi та смiшнi
00.10 Автопарк
01.35 “П’ятеро 
невiдомих”. Х/ф (2)
03.20 “Немає такого 
бiзнесу, як шоу-бiзнес”. 
Х/ф (2)
05.15 “Вiйни з монстра-
ми”. Т/с
05.35 “Iнь! Янь! Йо!”. 
М/с

06.00 Програма передач
06.01, 23.40, 04.30 “Час-
Тайм”

04.50 “ТелеШанс”
06.20 “Документаль-
ний детектив. Тiнь 
Онопрiєнка”
06.50, 08.00 “Вiкна-
Новини”
06.55, 08.10 “Бiзнес”
07.00 Т/с “Вона написа-
ла вбивство”(1)
08.30 Х/ф “До Чорного 
моря” (1)
10.35 Х/ф “Фантомас” 
(1)
12.50 Х/ф “Фантомас 
розлютився”(1)
14.55 Х/ф “Фантомас 
проти Скотланд Ярду” 
(1)
17.05 “ВусоЛапоХвiст”
18.10, 22.00 “Вiкна - 
Новини”
18.20 Х/ф “За двомя 
зайцями” (1)
20.00, 22.25 
“Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-2”
23.05 Х/ф “Рiк Золотої 
рибки”(1)
01.30 “Вiкна-Спорт”
01.40 Х/ф “Кадриль” (1)
03.00 Х/ф “Ласкаво 
просимо, або стороннiм 
вхiд заборонено!” (1)

10.30 Мультсерiал.
11.00 “Фантагiро”.
11.30 Телемагазин.
12.05 Чотири рятуваль-
них кола.
12.25 “Тварини в 
небезпецi”.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Європа без 
кордонiв.
13.40, 19.00 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”.
14.05, 18.30 “Клан”.
14.35, 19.25 Угадай 
мелодiю.
15.00 Доторкнися до 
життя.
15.30 Ми, ви, вони.
16.10, 21.10 “Лондонцi”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
22.20 Справа для ре-
портера.
23.00 “Зниклi”.
23.55 Зрештою.
00.35 “Океан душ”.
02.15 Клаус-Марiя 
Брандауер у драмi 
“Присвячений”, 
Великобританiя-
Францiя, 2003. 

18.55 “Форма i змiст”. 
Тележурнал.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.15 Прогноз 
погоди.
21.40, 03.25 Не з далека, 
а з близька.
22.25, 04.10 “Пiтбуль”. 
Т/с.
23.15, 05.00 Тележурнал 
репортерiв Експреса.
00.05, 05.50 “Двi битви”. 
Д/ф.
01.05 Сервiс-IНФО 
вечiр.
01.20 “Ближньому 
своєму”.
01.35 “Мистецтво бути 
здоровим”.
06.45 “Конспект - Алiна 
Яновська. Тато”. Доку-
ментальний цикл.

11.00 Т/с “Моя улюбле-
на вiдьма” (7,8 с) 
12.00 Д/ф “Очманiла 
зiрка I. Аллегрової”
13.00 Т/с “Скажена” 
(7,8 с) 
15.00 Т/с “Слiд” (33 с) 
15.50, 02.10 Федераль-
ний суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (169 с) 
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Слiдопит” 
(8 с) 
21.20 Т/с “Платина - 2” 
(закл. с) 
22.20 Ток-шоу “Готовий 
вiдповiдати”
23.20 Рикошет
00.20 “Зiрка покеру”
01.00 Т/с “Жнець” 
(14,15 с) (3)
04.45 Т/с “Моя улюбле-
на вiдьма” (1,2 с)

19.15, 23.05 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм
21.00 “Братани”. Т/с. 
Фiнал
22.00 “Сильнiше вогню”. 
Т/с. Фiнал
23.55 Факти. Пiдсумок 
дня
00.10 Неймовiрна 
колекцiя мiстера Рiплi
01.25 “Джейн Доу: Доки 
смерть не розлучить нас”. 
Х/ф (2)
03.20 “Кiмната 
вiдпочинку”. Х/ф (2)
04.40 “Вiйни з монстра-
ми”. Т/с
05.10 “Iнь! Янь! Йо!”. М/с

16.50 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.10 “Погода”
21.15 Х/ф “Фантастична 
четвiрка” 
23.25 “Наша Russia”
00.00, 03.50 Х/ф 
“Стильнi штучки” (2)
01.40 Х/ф “Операцiя че 
Гевара”

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 16.10, 21.05 Про-
гноз погоди.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Для дiтей.

06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 00.25, 04.25 
“Погода на курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 20.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
17.50, 23.50, 03.20, 04.55 
“Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 01.00, 
04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
15.30 “Феєрiя мандрiв”
16.30 “Драйв”
17.30, 03.30 “Акцент”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київський 
час”
19.00, 00.00, 03.00, 05.00 
“Час новин” (рос.)
19.20 Iнформацiйний 
марафон “Час до 
виборiв”
19.30, 01.15 “Новий час”
20.30, 21.20, 01.40 “Час”
21.40 Iнформацiйно-
публiцистичне ток-шоу 
“Я так думаю з Анною 
Безулик”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Нi пуху, нi пера!”
02.30, 05.30 “Особливо 
небезпечно”

11.00 Т/с “Моя улюбле-
на вiдьма” (9,10 с) 
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (169 с) 
13.00 Т/с “Скажена” 
(9,10 с) 
15.00 Т/с “Слiд” (34 с) 
15.50, 02.10 Федераль-
ний суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (170 с) 
19.30 Т/с “Висяки - 2” 
(4,5 с) 
21.30 Шустер Live
01.30 Т/с “Жнець” (16 
с) (3)
04.00 Рикошет

радостi”. Т/с. 
23.10, 04.35 “Воно”. Х/ф. 
Польща, Нiмеччина 
2004р.
00.45, 06.10 Зiрки поль-
ського кабаре.
01.00 Сервiс-IНФО 
вечiр.

кiборг, але це нормаль-
но” (2)
01.20 “Документ”
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06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 07.05, 00.15, 03.10, 
05.10 “Час спорту”
06.25, 08.20, 10.20, 13.20, 
15.20, 18.25, 22.50, 
00.25, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.30, 04.45 “Київський 
час”
06.40 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
06.45 “Технопарк”
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 23.00, 04.00 “Час 
новин”
07.15, 09.15, 14.15, 16.15, 
17.20, 21.50, 23.50, 03.20, 
04.55 “Погода в Українi”
07.35, 08.50, 22.40, 23.20, 
05.20 “Бiзнес-час”
07.50 “Зодчий”
08.10, 19.20, 02.20, 04.15 
“Тема тижня”
08.30 “Бiстро-ТБ”
09.20 “Вiкно в Америку”
09.40 “Спожитив”
10.30 “Феєрiя мандрiв”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20, 12.20 Полiтичне 
ток-шоу “5 копiйок”
13.30 “Вiкно в Європу”
14.20 “Страва вiд шефа”
14.40 “Гра долi” (Мазе-
па, ч.3)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.20 “Фактор безпеки”
16.40 “Код 482”
17.30, 03.30 “Не перший 
погляд”
18.30 “Народний контр-
оль”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)
19.30, 01.00 Народне 
ток-шоу “Майдан”
21.00 “Час: пiдсумки”
22.00, 02.30, 05.30 “Осо-
бливо небезпечно”
00.30 “Курс iнтер’єру”
00.40 “Смачнi 
подорожi”

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Скубi Ду”.
08.45 “Нескiнченна 
iсторiя” - серiал, 
Канада-ФРН, 2001.
10.45 Лiга чемпiонiв. 
Журнал.
11.15 Готує Ева Вахович.
11.45 Крутиться!.
12.15 “Медянi роки”.
13.50 “Зачарованi”.
14.50 “Беверлi-Хiллз, 
90210” - серiал, США, 
2008.
15.45 “Екстремальний 
ремонт”.
16.45 “Анатомiя Мере-
дит Грей”.
18.45, 21.20 Як вони 
спiвають .
19.00 Подiї.
19.35 Погода.
19.45 Формула 1
23.30 “Розпачливi до-
могосподарки”.
01.30 “Змучене марами 
серце” - трилер, США, 

06.10 Х/ф “Нескiнченна 
iсторiя”
07.45 Церква Христова
08.00 Запитаєте в 
доктора
08.40 Живчик старти-2
09.05 Руйнiвники 
мiфiв-4
10.10 Х/ф “Сталь”
12.25 Клiпси
12.55 Шоуманiя
13.35 Ексклюзив
14.15 Аналiз кровi
15.00 Зорянi драми
16.00 Info-шок
17.10 Iнтуїцiя
18.05 Т/с “Татусевi 
дочки”
19.55 Фабрика зiрок-3. 
Фiльм 2
22.15 Скетч-шоу “Файна 
Юкрайна”
23.00 Камедi-клаб Росiя
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф “Штучний 
розум” (2)
02.40, 04.40 Студiя Зона 
ночi Культура
02.45 Точка роси
03.40 Студiя Зона ночi
03.45 Невiдома Україна
04.45 Олександр До-
вженко. Роздуми пiсля 
життя
05.05 Зачароване колесо 
життя
05.15 Зона ночi

11.35 Козирне життя
12.00 Iнший футбол
12.45 Факти. Свiт
12.55 Спорт
13.00 Наша Russia
13.40 
Прожекторперiсхiлтон
14.10 Велика рiзниця
15.35 Анекдоти по-
українськи
16.00 “Ромео повинен 
померти”. Х/ф
18.45 Факти тижня з 
Оксаною Соколовою
19.25 Країна має знати. 
Костянтин Стогнiй
19.55 “Iноземець-2: Чор-
ний свiтанок”. Х/ф (2)
22.05 “Ланцюгова 
реакцiя”. Х/ф (2)
00.30 Iнтерактив: Тиж-
невик
00.45 “Гравець”. Х/ф (2)
03.00 “Сенс життя”. 
Х/ф (2)

Субота, 
17 жовтня

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 07.05, 00.15, 03.10, 
05.10 “Час спорту”
06.25, 08.20, 13.20, 15.20, 
22.50, 00.25, 04.25 “По-
года на курортах”
06.30, 18.45, 04.45 “Київ-

07.00, 07.20, 07.45, 
08.05, 08.30 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”. Т/с.
09.00 Луна панорами.
09.30 “Пан доктор”. 
Тележурнал.
09.45, 00.25 “На вiкенд”. 
Тележурнал.
10.05 “Прикордон-
ний кур’єр”. Цикл 
репортажiв.
10.30 “Рюкзак повний 
пригод”. Т/с.
11.00, 23.50 “Ян Бо-
Ополе”. Концерт.
11.30 “Дика Польща”. 
Д/с.
12.00, 04.40 
“Злотопольськi”. Т/с.
12.25, 18.15, 04.30 
Пам’ятай про мене...
12.40 “Войтек Черов-
ський - босонiж свiтом”. 

06.30 “Двi сторони 
медалi”.
07.25, 04.35 Телемага-
зин.
07.40 Кулiнарний 
журнал.
08.00 Здраствуй, субота.
08.30 Рiк у саду.
09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 Кухня.
09.40 “Сьоме небо”.
10.30 Зерно.
11.05 Мультсерiали 
студiї Дiснея.
12.05 “Ханна Монтана”.
12.35 “Кайл XV”.
13.30 Пегас.
14.20 “Тварини свiту”.
15.05 “Штучки”, РП, 
2007.
16.55 “Космiчнi 
зiткнення”, док.серiал.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Сестри”, серiал, 
РП.
19.10 “Готовi до весiлля”. 
Розважальна програма.
20.00 Вечiрка. “Чiп i 
Дейл”.
21.20 Нiколас Кейдж 
у пригодницький 
фiльмi “Скарб нацiї”, 
США, 2004. Скарби 
тамплiєрiв зберiгаються 
в Америцi?.
23.40 “Список цiлей”, 
гостросюжетний фiльм, 
США, 1993. Кiлера 
охмурила прекрасна 
вдова.
01.25 “4400”, н/ф серiал, 
США, 2004.
03.05 “Федеральний 
округ”, гостросюжетний 
серiал, США.

08.55 “Кольори щастя”.
09.55 “Сорокалiтнiй”.
11.00 Вiкторина.
12.30 “Руудi” - при-
годницький фiльм, 
Естонiя, 2006.
14.25 “Златопольськi”.
15.00 Сiмейний турнiр.
15.35 Вигнанi.
16.35 Час честi.
17.25 “Iоанн Павло II i 
кардинал Вишинськи”
18.20 Слово на недiлю.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 “Танцюристи”.
20.05 Мрiї Мартiна 
Даньца.
21.05 Кабаре.
22.00 “Гонитва за гро-
шима” США
23.45 Панорама.
00.20 “Траффiк”
02.55 “Рим” - серiал, 
США.
03.55 “Приземленi” - 
комедiя, США, 2000.

ський час”
06.40, 11.20, 15.30 “Звер-
ни увагу з Тетяною 
Рамус”
06.45, 11.30 “Автопiлот-
тест”
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 23.00, 04.00 
“Час новин”
07.15, 09.20, 12.20, 14.15, 
16.20, 17.20, 21.45, 23.50, 
03.20, 04.55 “Погода в 
Українi”
07.35, 08.50, 22.40, 23.20, 
05.20 “Бiзнес-час”
07.50 “Новобудова”
08.10, 09.45, 19.20, 
21.50, 02.20, 04.15 “Тема 
тижня”
08.30 “Бiстро-ТБ”
09.25 “Своїми очима”
10.15 “Здоровi iсторiї”
10.35 “Не перший по-
гляд”
11.45 “Технопарк”
12.30 “Вперед, на 
Олiмп!”
13.30 “Драйв”
14.20 “Страва вiд шефа”
14.40 “Гра долi” (Мазе-
па, ч.3)
16.30 “Арсенал”
17.30, 03.30 “На межi”
18.20 “Вiкно в Європу”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)
19.30, 01.00 Полiтичне 
ток-шоу “5 копiйок”
21.20 “Народний контр-
оль”
22.00, 02.30, 05.30 
“Територiя закону”
00.30 “Курс iнтер’єру”
00.40 “Мотор”
03.25 “Огляд преси”

Недiля, 
18 жовтня

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Виробництво 
Мiккi Мауса”.
08.45 “Стрибучi ведме-
дики”.
09.15 “Скубi-Ду”.
10.15 “Качинi iсторiї” - 
мультсерiал.
10.45 “Беверлi-Гiлз, 

06.10 Факти
06.35, 07.55 Погода
06.40 Автопарк
07.10 Максимум в 
Українi
08.00 Добрi новини
08.05 “Американський 
нiнзя”. Х/ф
10.10 Анекдоти по-
українськи
11.05, 15.05 Українцi 
Афiгеннi
11.30 Квартирне пи-
тання
12.45 Факти. День
12.55, 18.55 Спорт
13.00 “Вулицi розбитих 
лiхтарiв-9.5”. Т/с
14.05 “Мисливцi за 
старовиною”. Т/с
15.45 “Зорянi вiйни-6: 
Повернення джедая”. 
Х/ф
18.45 Факти. Пiдсумок 
дня

06.00 Ранкова молитва
06.05 Художнiй фiльм 
“Тимур та його коман-
да”
07.20 Про час и про себе
08.10 Свiт православ’я
08.30 Крок до зiрок
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Погода
09.10 Прес-анонс
09.20 Доки батьки 
сплять
10.00 Iгри Чемпiонiв
10.55 3108
11.30 Хто в домi хазяїн?
11.55 Експерти дозвiлля
12.25 Вихiднi по-
українськи
12.50 Темний силует
13.35 Погода
13.45 Парламент
15.00 Книга. ua
15.35 Тиждень україн-
ської моди. Щоденник
15.55 Футбол. 
Чемпiонат України. 
Прем’єр-лiга. “Вор-
скла”/Полтава/ - “Мета-
лург”/Донецьк/
18.00 Футбол. Лiга 
чемпiонiв. Журнал
18.35 Кiно.ua
19.10 Х/ф “Раба кохан-
ня”
21.00 Новини
21.20 Свiт спорту
21.35 Погода
21.45 Фольк-music
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трiйка, Кено
23.00 Вiльна гавань
23.25 L-формат
23.45 Концерт “Студен-
та потрiбно любити”
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Телевистава “Судний 
день”
03.15 Служба розшуку 
дiтей
03.20 Х/ф “Раба кохан-
ня”
04.50 Хто в домi хазяїн?
05.20 Експерти дозвiлля
05.50 Служба розшуку 
дiтей

06.00 Ранкова молитва
06.05 Шлях до святинi 
“Твердиня христи-
янської вiри” 1 та 2 
частина
06.35 Дитячий теле-
журнал “Корпорацiя 
Сiмба”
06.50 DW.Новини 
Європи
07.25 L- формат
07.50 Сiльський час
08.20 Укравтоконтинент
08.40 Вiльна гавань
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Погода
09.10 Доки батьки 
сплять
09.15 Пiдсумочки
09.30 Антивiрус для 
дiтей
09.50 Крок до зiрок
10.20 Погода
10.30 Нова армiя
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна штучка
11.50 Служба розшуку 
дiтей
12.00 Тетяна Цимбал 
представляє: “Лiнiя 
долi”
12.30 Здоров’я
13.35 Погода
13.45 Телевiзiйний 
журнал “Околиця”
14.15 Аудiєнцiя
14.45 Благовiсник
15.20 Погода
15.35 Тиждень україн-
ської моди. Щоденник
15.55 Футбол. 
Чемпiонат Украї-
ни. Прем’єр-лiга. 
“Iллiчiвець” /
Марiуполь/ - “Металiст” 
/Харкiв/
18.00 Дiловий свiт. 
Тиждень
18.30 Погода
18.40 Фестиваль 
мистецтв України. 
Вiнницька область
21.00 Новини
21.15 Погода
21.30 Наш футбол
22.25 “Культурний 
фронт” з Ю. Макаровим
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима

23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки
23.30 100% Динамо
23.50 Оперативний 
об’єктив
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв скарбiв”
01.20 Культурно-
мистецький арсенал. 
Телевистава “Бояриня”
02.30 Х/ф “Страхiття”
03.55 Телевiзiйний 
журнал “Околиця”
04.25 “Культурний 
фронт” з Ю. Макаровим
04.55 Стильна штучка
05.20 Муз. ua
05.50 Служба розшуку 
дiтей

06.00 “Хранителi 
iсторiї”
06.50 “Без табу з Оль-
гою Герасим’юк”
07.50 “Свiтське життя”
09.05 “Хто там?”
10.15, 10.40 М/с “Чiп 
та Дейл поспiшають на 
допомогу”
11.15 М/ф “Тiллi та 
дракон”
12.00 Х/ф “Фантастична 
четвiрка”
14.05 “Шiсть кадрiв”
15.30 Х/ф “Щурячi пере-
гони”
17.45 Гумор-шоу “Я 
люблю Україну”
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
Служба Новин”
20.00 “Танцюю для 
тебе - 3”
23.00, 03.00 Х/ф 
“Антонiя - випробуван-
ня коханням та владою” 
(2)
02.40 “Наша Russia”

06.10 Х/ф “Любов не за 
сценарiєм”
07.50 М/ф “Тiллi та 
дракон”
09.05 Лотерея “Лото-
забава”
10.15, 10.40 М/с “Чiп 
та дейл поспiшають на 
допомогу”
11.05 “Караоке на 
майданi”
12.05 Кулiнарне шоу 
“Смакуємо”
12.45 “Танцюю для 
тебе - 3”
15.15, 05.20 Х/ф “Амери-
канська дочка”
17.15 Х/ф “Алiса наза-
вжди”
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
Служба Новин”
20.20 Гумор-шоу “Я 
люблю Україну”
22.05 “Свiтське життя”
23.05, 03.35 Х/ф “Мрiя 
Касандри” (2)
01.30 Х/ф “Жага екс-
триму”

06.25, 01.40 “Гiд iз 
зiркою”
07.10 “Велика полiтика з 
Євгеном Кисельовим”
09.50 “У Городку”. 
Дайджест.
10.25 “Городок”
11.05 Х/ф “Вищий 
пiлотаж” 
15.05 “Найрозумнiший”.
16.50, 00.50 Програма 
“Позаочi”. I.Кваша.
17.50 Т/с “Сьомiн”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi”
22.20 Х/ф “Павелецький 
вокзал” 
00.10 “Подробицi”
02.25 “Знак якостi”
03.05 “Ключовий 
момент”
04.35 М/с “Астро Бой-2” 
05.35 “Уроки тiтоньки 
Сови”

16.40 “Формула любовi”. 
Т.Повалiй.
17.45 Х/ф “Мiй осiннiй 
блюз”.
20.00, 01.00 
“Подробицi”.
20.50 Х/ф “Вторгнен-
ня”. (2)
22.55 Х/ф “Дурман 
кохання” 
04.00 “Ключовий 
момент”.
04.45 М/с “Астро Бой-2” 
05.45 “Уроки тiтоньки 
Сови”

11.20 Iнтуїцiя
12.15 Info-шок
13.30 Формула драйву
14.00 Скетч-шоу “Файна 
Юкрайна”
14.40 Дольчевита Капут
15.05, 22.15 Хто проти 
Блондинок?
16.35 Т/с “Моя прекрас-
на нянька”
17.05 Х/ф “Конвоїри”
19.10 Х/ф “Останнiй 
самурай”
23.35 Спортрепортер
23.40 Х/ф “Будинок бiля 
озера”
01.55, 04.35, 05.35 Студiя 
Зона ночi Культура
02.00 Пристрастi на-
вколо символiки
02.20 Роздорiжжя
02.35 Термiнал
02.50, 03.50 Студiя Зона 
ночi
02.55 Невiдома Україна
03.55 Середньовiччя 
зачинається о 18.00
04.05 Видряпатися на 
попа
04.20 Український Со-
ломон, або Українська 
правда та закон
04.40 Українцi Любов
05.40 Секрети укра-
їнської нацiональної 
кухнi
05.55 Гнiздо
06.10 Зона ночi

19.00 “Тринадцятий 
воїн”. Х/ф
21.10 Наша Russia
21.50 Велика рiзниця
23.00 
Прожекторперiсхiлтон
23.45 Голi та смiшнi
00.05 “Цiлуючи 
дiвчаток”. Х/ф (2)
02.30 “Всi чоловiки 
роблять це”. Х/ф (2)
04.10 “Романофф i Джу-
льєта”. Х/ф (2)

04.30 “ТелеШанс”
06.00 “Нашi улюбленi 
мультфiльми” (1)
06.45 Х/ф “Рiк Золотої 
рибки” (1)
09.00 “Їмо вдома”
10.10 “ВусоЛапоХвiст”
10.50 “Нашi улюбленi 
мультфiльми: Бобик 
в гостях у Барбоса, 
Маугли” (1)
12.25 “Концерт М. Задо-
рнова “Третє вухо”
13.10 Х/ф “Черницi - 
втiкачки” (1)
15.10 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-2”
18.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
19.00 Х/ф “За двомя 
зайцями”(1)
20.45 “За двома зайця-
ми”. Невiдома версiя
21.45 “Моя правда. Лай-
ма Вайкуле. Перемогти i 
вижити”
22.45 “Зiркове життя. 
Вiдверто про перше 
кохання”
23.45 “Паралельний 
свiт”
00.45 Х/ф 
“Шизофренiя” (2)
03.25 “Мобiльна 
скринька”
03.40 Х/ф “Дайте книгу 
скарг” (1)

06.00 “Нашi улюбленi 
мультфiльми” (1)
07.30 Х/ф “Дами запро-
шують кавалерiв” (1)
09.00 “Їмо вдома”
10.50 “ВусоЛапоХвiст”
11.30 Х/ф “Трактир на 
П’ятницькiй” (1)
13.15 “У пошуках 
iстини. Олекса Довбуш: 
кохання карпатського 
розбiйника”
14.20 “Слiдство 
вели. Капкан для 
гастролерiв”
15.25 “Документальний 
детектив. На гачку 
бажань”
16.00 “Правила життя. 
“Е”: ознака смертi”
17.00 “Нез’ясовно, але 
факт”
18.00 “Паралельний 
свiт”
19.00 “Битва 
екстрасенсiв. Протисто-
яння шкiл”
20.00 “Наше Нове Кiно. 
Х/ф “Вийти замiж за 
генерала” (1)
22.25 Х/ф “Донечко 
моя” (1)
00.25 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
01.20 Х/ф “Генiй” (2)

Цикл репортажiв.
13.05 “У Польщi гарний 
смак”. Тележурнал.
13.30, 00.40 Вiдеотека 
дорослої людини.
14.00, 20.30, 02.30 
Новини.
14.10 “I в горi, i в 
радостi”. Т/с.
15.05 Студiя Полонiї.
15.15 Пегас.
15.40 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
16.10 “Сатана з сьомого 
класу”. Т/с.
17.00 Снiданок на полу-
денок.
18.00 Телеекспрес.
18.30, 03.40 Д/ф.
19.25, 01.25 “Л як лю-
бов”. Т/с.
20.10, 02.10 На 
добранiч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.05 Прогноз погоди.
21.10, 03.00 “У пана Бога 
в саду”. Т/с.
22.00, 05.05 “Медицина i 
заздрiсть”. Х/ф. Польща, 
1973р.
23.40 “Вечiр Ласковика i 
Малицького”. Розва-
жальна програма.
01.05, 06.40 Зiрки поль-
ського кабаре.

05.00 Т/с “Безмовний 
свiдок 2” 
05.30 Шустер Live
09.00, 19.00, 03.30 Подiї
09.25, 23.20, 03.50 
Спортивнi подiї
09.30, 03.55 Погода
09.40 Срiбний апельсин
10.25 М/с “Тутенштейн” 
(1 с) 
11.00, 04.00 Х/ф “Дiти 
шпигунiв 2: Острiв не-
справджених надiй”
13.00 Х/ф “Вiн, я та його 
друзi”
15.10 Т/с “Слiдопит” 
(5,6 с) 

07.00 “Добрий день, 
сiдайте!”
07.10, 05.40 Х/ф “Пароль 
знали двоє” (1)
09.00 Д/п “Гiганти 
Будди”
10.10 AutoEVO
10.30 Х/ф “Сiльський 
детектив” (1)
12.30 Т/с “Зоряна бра-
ма” (1)
14.20 “Смiх без правил”
15.40 Т/с “Холостяки” 
(1)
17.50 Х/ф “Хаос”
19.55 Формула-1. 
Гран-Прi Бразилiї. 
Квалiфiкацiя
21.20, 01.40 “Що? Де? 
Коли?”
22.30 “Слава Богу, ти 
прийшов!”
00.00 Х/ф “Полювання 
на демонiв” (2)
02.40 “Нiчне життя”

07.00 Х/ф “Вiн, я та його 
друзi”
09.40 Срiбний апельсин
10.00 М/с “Тутенштейн” 
(2 с) 
10.35, 04.00 М/ф “Земля 
до початку часiв”
12.00 Шоу “Народна 
зiрка”
14.00 Т/с “Слiдопит” 
(7 с) 
15.00 Щиросерде ви-
знання
15.30, 03.00 “Зорянi 
зустрiчi з Аллою Кру-
тою”
15.55 Футбол. Прем’єр 
Лiга. “Шахтар” (До-
нецьк) - “Карпати” 
(Львiв)
18.00 Т/с “Висяки - 2” 
(8 с) 
19.00, 03.30 Подiї тижня
19.30 Т/с “Висяки - 2” 
(9,10 с) 
21.30 “Насправдi шоу”
22.20 Футбольний 
вiк-енд
23.30 Х/ф “Об’єкт два” 
(3)
01.30 Х/ф “Занепалий” 
(3)

06.30 “Двi сторони 
медалi”.
07.20, 03.40 Телемага-
зин.
07.40 Поруч зi стихiєю.
08.00 Богослужiння.
09.00 Тиждень.
09.25 Для дiтей.
09.55 Спортивний 
журнал.
10.15 Телеранок.
10.45 “Назад у майбутнє 
- 2”, н/ф комедiя, США, 
1989.
12.55, 13.15 Мiж небом 
i землею.
13.00 Ангел Господень.
14.00, 20.30 Новини.
14.10 “Готовi до весiлля”.
15.00 “Бiблiя - Моiсей”.
16.50 “Розповiдь про 
ксьондза Єжi”.
17.45 Єврокспрес.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Отець Матеуш”.

06.30 Слово на недiлю.
06.40 “Таємничий свiт 
трiйнят”.
07.35 Сто тисяч лелек.
08.05 “Мостовяки”.
09.00 “Кольори щастя”.
10.00 Затишок зiрок.
10.40 Кулiнарний 
журнал.
11.15 Полiтичний 
квартет.
11.45 Публiцистичний 
квартет.
12.30 Софi Лорен i 
Грегорi Пек у бойовику 
“Арабеску” - США, 1966. 
Арабський нафтовий 
магнат бешкетує у 
Лондонi.
14.25 “Златопольськi”.
15.00 Сiмейний турнiр.
15.30 Босонiж свiтом.
16.00 Шанс на успiх.
16.55 “I в горi, i в 
радостi”.
17.55 Футбол. “Лех” - 
“Вiсла”.
20.05 Телетурнiр.
21.05 “Недiльний вечiр”.
22.05 “Час честi”.
23.00 Футбольний 
журнал.
23.45 Панорама.
00.20 Теологiчний 
квартет.
00.50 Лiтературнi 
новини.
01.20 “Мене кличуть 
Ерл”.

07.00, 06.50 “Добрий 
день, сiдайте!”
07.10 М/с “Смiшарики” 
(1)
07.20 Х/ф “Пiд свист 
куль” (1)
09.00 Д/п “Кальмари. 
Полювання за бiлим 
золотом”
10.10 Х/ф “I знову 
Анiскiн” (1)
11.45 “Городок”
12.10, 23.00 “Слава Богу, 
ти прийшов!”
13.50 Х/ф “Том i Гек” (1)
15.50 Х/ф “Гарi Поттер i 
в’язень Азкабану” (1)
18.45 Формула-1. Гран-
Прi Бразилiї. Перегони
21.00 “Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху”
00.10 “Забiйна лiга”
01.40 Х/ф “В’язниця 
приречених” (2)
02.50 Х/ф “Полювання 
на демонiв” (2)
04.10 “Нiчне життя”
06.10 “Телеформат”

07.00, 07.20, 07.40, 08.05, 
08.25 “Клан”. Т/с.
08.50 Снiданок на полу-
денок.
09.50, 19.25, 01.00 “Л як 
любов”. Т/с.
10.35, 01.45 “Зернятко”. 
Тележурнал.
11.05 “Малята”. 
Мультсерiал.
10.55, 13.15 “Мiж небом 
i землею”. Тележурнал.
11.20 Словник поль-
ської мови.
11.45, 04.15 
“Злотопольськi”. Т/с.
12.15, 18.15, 04.40 
“Пам’ятай про мене”. 
Концерт побажань.
12.25 Затишок зiрок. 
12.55 “Мiж землею i не-
бом”. Тележурнал.
14.00 Трансляцiя меси.
15.15, 04.50 “Поручи-
тель”. Т/с.
16.00, 05.50 
“Мандрiвник”. Теле-
журнал.
16.30, 06.05 “Втеча з 
Раю”. Репортаж.
17.00 Невiдкритi 
скарби.
17.25, 04.50 Запро-
шення.
17.45, 06.35 Розмова на 
тему.
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Шанс на успiх”. 
Телетурнiр.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.05 Прогноз погоди.
21.10, 03.00 “Третiй 
офiцер”. Т/с.
22.00 Люблю тебе 
Польща.
23.25 Час спортивного 
вболiвальника.
06.45 “Смаки Польщi”. 
Тележурнал.

90210” - серiал, США, 
2008.
11.45 “Мами страйку-
ють” - комедiя, США, 
2002. Чоловiк забув про 
її день народження.
13.40 “Чоловiк вдома” 
- комедiя, США, 1995. 
Хлопчик не хоче, щоб 
мама знову вийшла 
замiж.
15.45 “Книга рекордiв 
Гиннесса”.
16.45 “Сини або Тiльки 
через мiй труп!”.
17.15 “Свiт за 
сiмейством Кепських”.
17.45 Крутиться!.
18.00 Подiї.
18.35 Погода.
18.45 Формула 1.
21.15 “Втеча з в’язницi”.
22.15 “С.S.I.”.
23.20 “Кiстки”.
00.20 “Правильна 
спокуса” - трилер, 
США, 2000. Приватний 
детектив крутить роман 
iз чоловiком клiєнтки, 
за яким вона повинна 
стежити.
02.10 Повiтряне шоу.
03.10 Спортивний 
журнал.
04.10 Таємницi долi.
05.10 Заборонена 
камера.

06.00, 03.15 “Гiд iз 
зiркою”
06.50 М/с “Смiшарики”
07.10 “Квадратний 
метр”
07.55 Т/с “Сьомiн”.
10.00 “Україно, вста-
вай!”.
10.30, 01.55 Х/ф “Кав-
казька полонянка, або 
Новi пригоди Шурика”. 
12.20 Т/с “Почати спо-
чатку. Марта”. 

06.00, 05.15 
Мультфiльми
06.30, 09.00 Подiї
06.50, 09.25 Спортивнi 
подiї
06.55, 09.30 Погода

17.00 Шоу “Народна 
зiрка”
19.30 Т/с “Висяки - 2” 
(6,7 с) 
21.30 Х/ф “Медальйон”
23.40, 02.30 Життєвi 
сенсацiї
00.10 “Зiрка покеру”
01.00 Т/с “Жнець” (закл. 
с) (3)
05.35 Мультфiльми

1996. Удова нiякiй 
дiвчинi не вiддасть 
сина.
03.35 Нагорода гаран-
тується.
04.35 Таємницi долi.
05.35 Заборонена 
камера.

Режисер: Джеррi Цукер
У ролях: Ровен Еткiнсон, 
Джон Клiз, Вупi Голд-
берг, К’юба Гудiнг-мол.
Пригодницька комедiя, 
США, 2001
Власник найбiльшої 
мережi казино Лас-
Вегаса вирiшує, що 
його найбагатшим 
клiєнтам потрiбне щось 
особливе. Вiн готує 
для них нелегальний 
тоталiзатор - “Щурячi 
перегони”. Учасники 
забiгу - обранi випадко-
во звичайнi люди з на-
товпу. Вони отримують 
шанс розбагатiти: хто 
першим добереться з 
Лас-Вегаса до мiстечка 
Сiльвер-Сiтi в глушинi, 
той отримає 2 мiльйони 
доларiв, замкненi у 
камерi схову. Нiхто з 
учасникiв i не здогаду-
ється, що за кожним 
їхнiм кроком стежать 
власник казино i його 
клiєнти, якi зробили 
свої ставки на перемож-
ця.

15.30 

05.50 Факти
06.05, 06.35 Погода
06.15 “Троє згори”. Т/с
06.40 “Зорянi вiйни-6: 
Повернення джедая”. 
Х/ф
09.20 Квартирне пи-
тання
10.30 Ти не повiриш!

06.20 Х/ф “Коротун - 
велика шишка”
07.45 Х/ф “Онук 
Гагарiна”
09.35 Будинок закритий 
на ремонт
10.25 Зорянi драми

06.20 Луна Панорами.
06.55 Для iнвалiдiв.
07.20 “Свiт за Биндi”.
07.50 Поезiя об’єднує 
людей.
08.00 “Мостовяки”.

19.10 Угадай мелодiю.
20.00 Вечiрка.
21.15 “Будинок над за-
плавою”, серiал, РП.
22.20 “У самий полу-
день”, трилер, США, 
2009. Хто заважає їй 
вести переговори?.
00.05 Кiногурманам: 
“Ванiльне небо”, 
психологiчна драма, 
США, 2001. Вiн думав, 
що задушив її.
02.30 Колекцiя 
кiногурмана: 
“Поцiлунок жiнки-
павука”, драма, США-
Бразилiя, 1985. Його 
пiдсадили в камеру 
до опозицiонера, 
щоб вивiдати в 
нього вiдомостi про 
пiдпiльникiв.
04.25 Позначення.

“Щурячi  перегони”
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РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Рожищенський районний центр зайнятості

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

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

Для своїх клієнтів надає візову підтримку для отримання робо-
чої візи, медичне страхування на весь період перебування за кор-
доном, стартовий пакет та картку поповнення польського мобіль-
ного оператора, забезпечення проживання в готелі ( при потребі 
для іногородніх), бронювання проїздних квитків (при потребі, су-
провід працівниками польського агентства по працевлаштуванню 
українців в Польщі «Буг», яке є нашим партнером по той бік Бугу.

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

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

безпечуються безкоштовно житлом, на сільськогосподарських ро-
ботах роботодавець гарантує безкоштовне харчування.

Наша адреса: 

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

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

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

асистент 630 Працювати асестентом незрячого 
вчителя.

бармен 630 бажання працювати

бетоняр 650 Досвід роботи з мистецьким бетоном.

викладач вищого на-
вчального закладу

1050 викладач вищої математики

викладач вищого на-
вчального закладу

1050 викладач інформатики

Вишивальник 1000 бажання працювати,з/плата по відряд-
них розцінках, вишивальниці машинної 
вишивки

Вишивальник 1000 бажання працювати

Вишивальник 700 вишивальниця машинної вишивки,

Вишивальник 650 вишивання емблем, оброблення петель, 
пришивання гудзиків

водій автотранспорт-
них засобів

630 бажання працювати

водій автотранспорт-
них засобів

800 водій на ГАЗ-53 (самоскид), з\п. від 800 
грн. до 1200 грн.

водій тролейбуса 1520 бажання працювати

водій тролейбуса 1540 направляти з числа квотної категорії

водолаз 1341 Бажання працювати

генеральний ди-
ректор обїєднання 
підприємств

3000 навички в сфері с/г виробництва

геодезист 1800 бажання працювати, досвід роботи,

геодезист 1500 Відрядна оплата праці

головний бухгалтер 700 бажання працювати, знати всю звіт-
ність,

головний бухгалтер 1000 знання 1С бухгалтерії

головний бухгалтер 800 направляти терміново

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

двірник 630 Бажання працювати.

директор (керівник) 
малої торговельної 
фірми

2000 відповідальність

директор (начальник, 
інший керівник) під-
приємства

1300 керівник книжкової крамниці “Ваша 
книга”,комунікабельність, відповідальні
сть,організаторські здібності

економіст 900 бажання працювати,

Електрогазозварник 750 Бажання  працювати, можливе посвід-
чення учбового комбінату.

Електрогазозварник 1200 бажання працювати

Електрогазозварник 1000 бажання працювати, з\п від 1000 грн. до 
2000 грн.

Електрозварник руч-
ного зварювання

1000 бажання працювати

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

1100 виконання ремонтних робіт

завідувач кафедри 1350 Завідувач кафедри державного управ-
ління

закрійник 1200 бажання працювати

закрійник 1500 можна без стажу роботи,

знімач-укладальник у 
виробництві стінових 
та в’яжучих мате-
ріалів

1700 Фізично здорові та сильні молоді люди.

інженер-енергетик 2000 досвід роботи на виробничому підпри-
ємстві.

інженер-
землевпорядник

1800 бажання працювати, досвід роботи,

інженер-технолог 1000 хімічні технології

інструктор-методист 
з фізичної культури 
таспорту

630 інструктор з аквафітнесу

інструктор-методист 
з фізичної культури 
таспорту

630 інструктор з плавання

інструктор-методист 
з фізичної культури 
таспорту

630 інструктор з фітнесу

касир торговельного 
залу

900 бажання працювати

Кондуктор громад-
ського транспорту

1170 бажання працювати

Кондуктор громад-
ського транспорту

1170 бажання працювати

коректор (коригуван-
ня текстів)

740 старанність та уважність

косметик 630 бажання навчатись ,режим роботи  
згіно з графіком роботи оздоровчого 
комплексу

кравець 650 бажання працювати

кухар 740 Бажання працювати

листоноша 810 3й клас, матеріально відповідальна 
особа,,доставка пошти та товарів на-
родного споживання

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1150 кадри з 9,00 до 16,00 загальна практика, 
сімейний лікар

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1360 Наявність  сертифікату

лікар-отоларинголог 1237 Наявність сертифікату

лікар-офтальмолог 2000 бажання працювати,

лікар-рентгенолог 1328 Наявність сертифікату.

майстер 630 майстер по депіляції, бажання працю-
вати,

майстер виробничого 
навчання

1300 майстер виробничого навчання груп 
електромеханіків

майстер цеху 1000 бажання працювати, попереднь теле-
фонувати

манікюрниця 726 Бажання працювати

машиніст автовишки 
та автогідропідіймача

1500 курси машиністів 
підйомників,відповідне посвідчення, 
запис в трудовій книжці.

машиніст екскаватора 900 без шкідливих звичок

машиніст холодиль-
них установок

850 Наявність посвідчення учбового 
комбінату для роботи на аміачно-
холодильних установках.

менеджер (управи-
тель) із збуту

1000 робота в книжковій 
крамниці,комунікабельність, відпові-
дальність

механік 1500 Виконувати обов’язки начальника май-
стерні по ремонту автомобілів.

монтажник 1000 бажання працювати, монтаж дверей, 
вікон.

муляр 1500 бажання працювати

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

начальник дільниці 800 Працювати начальником дільниці  
аміачно-холодильних установок.

начальник котельні 750 Направляти з досвідом роботи

Начальник лабора-
торії

1500 начальник заводської лабораторії-хімік, 
досвід роботи, знання ПК

начальник служби 1740  начальник медичного 
пункту,присвоюється звання,відсутність 
судимості його та близьких родичів

обвалювальник м’яса 1000 без шкідливих звичок

оброблювач ковбас-
них виробів

700 в’язальниця ковбасних  виробів

оператор котельні 970 матеріально відповідальна особа, по-
свідчення, з/п плюс премія.

оператор котельні 1000 оператор котельні газової, робота на 
імпортному обладнанні

оператор м’яльно-
чесальної машини

650 зарплата відрядна

офіціант 750 бажання працювати,  фреш-бар гіпер-
маркету 

офіціант 1200 вміння працювати з людьми в сфері 
бар-ресторан,

охоронець 700 без шкідливих звичок, бажання пра-
цювати

перукар (перукар - 
модельєр)

800 з/п плюс відсоток

підсобний робітник 1500 Бажання працювати

покрівельник ру-
лонних покрівель та 
покрівель із штучних 
матеріалів

1500 бажання працювати

представник торго-
вельний

700 бажання працювати,комунікабельність, 
вміння спілкуватись з людьми, робота 
з книгами.

прибиральник вироб-
ничих приміщень

800 бажання працювати

прибиральник тери-
торій

630 прибирання підїздів  (р-н Володимир-
ська, Ч.Хреста)

продавець непродо-
вольчих товарів

630 відповідальність

продавець непродо-
вольчих товарів

800 робота в книжковій крамниці ,комуні-
кабельність, відповідальність

продавець продо-
вольчих товарів

1500 досвід ведення облікових документів в 
прогамі 1С

продавець продо-
вольчих товарів

750 попередньо телефонувати

продавець продо-
вольчих товарів

630 Робота з касовим апаратом

редактор 1000 комунікабельність, відповідальність

робітник з благо-
устрою

900 інвалід 3-гр

садчик 2000 Фізично здорові та сильні люди

секретар керівника 
(організації, підпри-
ємства, установи)

630 Працювати  в організації з незрячими .

складальник виробів 
із шкіри та хутра

650 бажання працювати

слюсар-електрик з 
ремонту електроус-
таткування

1100 Бажання працювати, 4 група допуску

слюсар-
інструментальник

1000 Бажання працювати

слюсар-сантехнік 1300 Бажання працювати

столяр 1200 бажання працювати

сторож 650 бажання працювати

стропальник 693 фізично сильні,відповідальні

Технік-технолог з 
виробництва м’ясних 
продуктів

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

токар 1000 Бажання працювати

токар 1000 Бажання працювати

тракторист 1000 тракторист-екскаваторник, К-345 
“рачок”

фаршомісильник 1200 бажання працювати, досвід робо в 
ковбасному цеху.

фахівець 1150 інспектор з організації захисту секрет-
ної інформації

фахівець 900 медичні санітари ,переносити труни

формувальник ков-
басних виробів

1000 бажання працювати досвід роботи в 
колбасному цеху на кліпсаторі, по даній 
спеціальності

хореограф 630 робота за графіком роботи оздоровчого 
центру

чистильник 1200 чистка димоходів

швачка 1200  бажання працювати

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

швачка 1000 бажання працювати, старанність, пунк-
туальність.

шеф-кухар 756 Бажання працювати

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

Ярощука, 2 тел.72-72-58‚ 4-92-68
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У Луцьку розпочався новий 
театральний сезон

Волинський академічний обласний 
український музично-драматичний 
театр імені Т. Г. Шевченка розпочав 
театральний сезон 2009 – 2010 рр. 26 
вересня увазі глядачів була представ-
лена драма “Безталанна” І. Карпенка-
Карого.

Очевидно, волинські театрали із 
нетерпінням чекали відкриття сезону, 
адже перша вистава зібрала аншлаг. 
Вдала інтерпретація класичного твору 
режисером-постановником Федором 
Стригуном знайшла прихильників се-
ред глядачів як старшого, так і молод-
шого покоління. 

Поціновувачам театрального мисте-
цтва не довелося нудьгувати, блиску-
ча гра акторів утримувала їхню увагу 
більше двох годин, доки тривала п’єса. 
Вражала своєю експресією та профе-
сіоналізмом праця визнаних артистів 
Лариси Зеленової, Олександра Яким-
чука, Адама Даценка. Зображувані 
ними образи викликали різноманітні 
емоції, щирі посмішки та оплески. Ви-
соку емоційну напругу конфлікту тво-
ру зуміли передати молоді актори, які 
яскраво зіграли ролі головних персо-

нажів драми: Людмила 
Савош, Оксана Цимба-
ліст, Олександр Пуц.

У виставі вдало були 
використані танцювальні 
композиції, живий музичний 
супровід, фольклорні пісні, зву-
кові та світлові спецефекти. При-
ємно здивували незвичні для класич-
ної драми декорації, які забезпечили 
динамічний фон впродовж розвитку 
сюжету п’єси. Усе це гармонійно вплі-
талося у канву сюжетної лінії.

Кожен образ, балетна постановка, 
театральний хор над утіленням яких 
працювали артисти драматичного 
театру, є взірцем майстерності, про-
фесіоналізму і напруженої роботи. 
Адже перед ними стояло нелегке за-
вдання – вразити та отримати при-
хильність сучасного вибагливого 
глядача. Про досягнення цієї мети 
яскраво свідчили подарунки пу-
бліки – блиск в очах, велика кіль-
кість букетів, тривалі аплодисмен-
ти, які тричі повертали артистів 
на сцену.

Наталія ЛЯШУК

W Łucku rozpoczął się 
nowy sezon teatralny

Wołyński Akademicki 
Obwodowy Ukraiński Teatr 

Muzyczno-Dramatyczny imie-
nia Tarasa Szewczenki rozpo-

czął sezon teatralny 2009-2010. 
26 września  publiczności został 

zaprezentowany dramat „Nieszczęśli-
wa” („Beztałanna”) Iwana Karpenki-
Karego.

Dowodem na to, że wołyńscy miłoś-
nicy sztuki teatralnej z niecierpliwością 
oczekiwali rozpoczęcia nowego sezonu 
teatralnego była przepełniona ponad 
stan widownia przedstawienia. Udana 
interpretacja klasycznej sztuki doko-
nana przez reżysera Fiodora Stryguna 
znalazła zwolenników wśród widzów 
zarówno starszego jak i młodszego po-
kolenia.

Tego wieczoru publiczności nie gro-
ziła nuda, ponieważ błyskotliwa gra 
aktorów przyciągała uwagę przez cały 
- ponad dwugodzinny - czas trwania 
przedstawienia. Zebrani jeszcze długo 
pozostawali pod wrażeniem ekspresji 
i profesjonalizmu takich znanych ak-
torów jak Larisa Zielenowa, Aleksan-
der Jakymczuk czy Adam Dacenko. 

Przedstawione przez nich obrazy wzbu-
dziły pozytywne emocje, szczere uśmie-
chy i oklaski. Wysoki kunszt warszta-
towy został zaprezentowany widzom 
również przez młodych aktorów, którzy 
odegrali role głównych postaci dra-
matu. Byli to Ludmiła Sawosz, Oksana 
Cymbalist i Aleksander Puc.

W przedstawieniu teatralnym z po-
wodzeniem zastosowano kompozy-
cje taneczne, muzykę na żywo, pieśni 
ludowe, efekty świetlne i dźwiękowe. 
Zaskoczeniem stały się nietypowe dla 
dramatu klasycznego dekoracje, które 
stanowiły podstawę do dynamicznego 
rozwoju fabuły sztuki. Wszystkie te ele-
menty zostało harmonijnie powiązane 
z podstawową linią fabularną.

Każda scena, układy baletowe czy 
chór teatralny stały się wzorcem ar-
tystycznego mistrzostwa, profesjona-
lizmu i rzetelnej pracy. Namacalnym 
tego dowodem były liczne tego wie-
czoru prezenty od publiczności – pełne 
blasku spojrzenia, bukiety kwiatów i 
długie oklaski, które trzykrotnie wywo-
ływały aktorów na scenę.

Natalia LASZUK
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